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După cum s-a mai anunțat, in ziua de 26 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
redactorul șef al Agenției marocane de presă „Maghreb Arabe Presse", Abdeljalil Fenjiro, căruia i-a 
acordat un interviu. Textul interviului a fost difuzat de agenția „Maghreb Arabe Presse", a fost transmis 
Ia posturile marocane de radio și prezentat la televiziunea din Rabat. De asemenea, interviul a fost 
publicat de ziare centrale din capitala Marocului, însoțit de fotografia președintelui Consiliului de 
Stat al României și de materiale cuprinzind date biografice ale șefului statului român.
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ÎNTREBARE: Domnule
președinte, la începutul lunii 
decembrie veți întreprinde o 
vizită oficială în Maroc. Ați 
avea amabilitatea de a ne vor
bi despre contextul acestei vi
zite și perspectivele ei politi- 
co-economice T
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Copacii călătoriți din Munții Coziei sau Stănișoaiei cu funi- cularele sau autocamioanele fac un popas esențial la Rîmnicu- Vilcea. Aici e un loc de „vamă" a pădurii, unde bradul și fagul, pinul sau molidul iși dezvăluie virtuți greu de bănuit altădată pentru muncitorul cu joagăr sau topor. Intrăm și noi în această vastă „rafinărie" a pădurii vîl- cene, însoțind cîțiva din cei peste 1,2 milioane de metri cubi de lemn care trec în fiecare an poarta modernelor hale. Tovarășul Gheorghe Alboiu, directorul general al C.E.I.L., ne avertizează la un moment dat : „Acum pășiți pe locul fostei fabrici de butoaie. începutul de tradiție aici se află"... Desigur, o glumă. Pe hartă, mai bine de jumătate din suprafața județului Vilcea poartă semnul cromatic distinctiv al pădurii. Fostele societăți capitaliste, jefuind nemilos această bogăție, instalaseră doar cîteva gatere și o fabrică de butoaie. Atît.Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului a inaugurat cu adevărat tradiția valorificării superioare a „aurului verde". Drumurile lemnului sînt aici atît de numeroase, atît de felurite, incit cu greu le poți cuprinde pe toate. Circulînd prin halele mari, învăpăiate de lumină, trecînd de la o mașină la alta, războindu-se cu aburul sau cuțitele de oțel, bușteanul abia coborît dintre văile de piatră se pregătește pentru multiple călătorii în folosul omului. îl regăsim circulînd pe magistralele de oțel ale țării — încorporat în vagoanele de călători sau de marfă. Sub forma suplă a „săbiilor bătătoare" e prezent în
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CADRU NOU, STIMULATIV, PERSPECTIVE RODNICE 
DEZVOLTĂRII AGRICULTURII NOASTRE COOPERATISTE

mânia s-a transformat într-o țară cu o industrie dezvoltată, cu o a- gricultură în plină înflorire. Totodată, a fost lichidat complet analfabetismul, care cuprindea peste 60 la sută din populația țării. Astăzi, întreaga populație este știutoare de carte. Tineretul urmează învățămîntul de 10 ani, iar numărul studenților și al elevilor din licee este de 4—5 ori mai mare decît în anul 1938, situîndu-se la nivelul țărilor dezvoltate din lume.Ca urmare a dezvoltării economice, a avut loc creșterea nivelului de viață al întregului nostru popor, lucru care se poate vedea pe întregul cuprins al patriei.Putem, deci, spune că orîndulrea socialistă a deschis poporului român calea spre o viață liberă, demnă, independentă, spre o viață îmbelșugată. Aceasta ilustrează e- locvent ce posibilități se deschid oricărui popor care, scuturînd dominația străină și devenind stăpîn pe destinele sale, își construiește viața așa cum dorește.ÎNTREBARE: Ați vrea,
domnule președinte, să ne de
finiți realitatea românească 
pe plan internațional ? In a- 
cest context, v-am ruga să ne 
vorbiți îndeosebi despre rela
țiile României cu celelalte 
țări socialiste; cu lumea occi
dentală, îndeosebi cu Bonnul, 
Washingtonul și țările Co
munității Economice Europe
ne ; despre relațiile țării dum
neavoastră cu lumea arabă, 
pe de o parte, și Israel, pe de 
altă parte. In legătură cu a- 
ceasta, ce gîndiți, domnule 
președinte, despre ,,problema 
palestineană" ?RĂSPUNS : In lumea dezvoltarea fiecărei țări terminată într-o măsurăsau mai mică de participarea sa la diviziunea internațională a muncii, de colaborarea și cooperarea cu celelalte state. în acest context,

România desfășoară o largă politică internațională de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Desigur, ca stat socialist, ea pune pe prim plan dezvoltarea relațiilor eu toate țările socialiste, considerînd că a- ceasta reprezintă nu numai o cauză a României sau a țărilor socialiste, ci o cauză a tuturor forțelor progresiste din lume.Totodată, așa cum am spus, noi considerăm necesar de a dezvolta relațiile de colaborare și cooperare cu toate statele lumii, și în acest context se înscriu și relațiile noastre cu Republica Federală a Germaniei și cu Statele Unite ale A- mericii. Pornind de la aceste realități, România întreține raporturi diplomatice, economice, științifice și culturale cu Republica Federală a Germaniei, dezvoltă relații de același fel cu Statele Unite ale Americii, considerînd că, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale și pe neamestec în treburile interne, ele corespund atît intereselor țărilor noastre, cît și cauzei colaborării în lume.In ce privește relațiile cu lumea arabă, trebuie să vă spun că România a simpatizat și simpatizează cu lupta țărilor arabe pentru scuturarea dominației străine, pentru Independență națională, pentru dezvoltare independentă, cu lupta pentru bunăstare a popoarelor arabe.
In acest context, noi am considerat și considerăm că drumul spre înflorirea bunăstării popoarelor arabe este drumul colaborării cu toate statele, drumul păcii. După părerea noastră, războiul nu este calea care poate să ducă la soluționarea problemelor existente în Orientul Apropiat, nu poate să contribuie la dezvoltarea independentă a țărilor arabe. De aceea, considerăm necesar să se ajungă

RĂSPUNS : Vizita pe care o voi face in curînd în Maroc, la amabila invitație a Maiestății Sale Hassan al II-lea, constituie o expresie a relațiilor bune dintre țările și popoarele noastre și, totodată, ea va marca un moment important în dezvoltarea lor viitoare.Această vizită este o urmare firească a dezvoltării în ultimii ani a relațiilor economice, tehnico-ști- ințifice, culturale și politice dintre țările noastre. Ea se încadrează — aș putea spune — în contextul politicii generale de coexistență a statelor cu orînduiri sociale diferite, de conlucrare și colaborare a lor pentru a asigura o lume a păcii. Apreciez că vizita va deschide noi perspective colaborării noastre fructuoase în domeniul economic, științific și cultural, precum și în domeniul făuririi unui climat de colaborare și pace între popoare.
Întrebare : România, i- 

mediat după cel de-al doilea 
război mondial, a început o 
nouă experiență, pe planuri 
multiple: social-politic, eco
nomic, cultural-științific. 
V-am ruga, domnule pre
ședinte, să ne vorbiți despre 
rezultatele acestei experiențe 
în stadiul actual.

1
Prin acțiuni energice

toate cooperativele agricole
vor obține rezultate superioare

Există în expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii două indicații de importanță capitală pentru asigurarea aplicării cu succes în viață a măsurilor preconizate. Prima insistă ca introducerea în practică a acestor măsuri să se facă în mod diferențiat, în funcție de condițiile specifice locale din fiecare județ și cooperativă, adoptîndu-se formele organizatorice cele mai corespunzătoare și eficiente. A doua indicație precizează clar că organele județene de partid și de stat trebuie să treacă de îndată la concretizarea măsurilor stabilite și în primul rînd a celor privind organizarea consiliilor inter- cooperatiste, reorganizarea întreprinderilor de mecanizare, îmbunătățirea formelor de organizare și retribuire a muncii în cooperativele agricole de producție. Ambele indicații vizează așadar răspunderea, inițiativa și o- perativitatea cu care trebuie trecut la înfăptuirea măsurilor propuse.Propria noastră experiență ne-a demonstrat cu prisosință cît de păgubitoare sînt lipsa de inițiativă, tărăgănarea înfăptuirii unor măsuri, precum și aplicarea fără discernă- rnînt a unor indicații ale organelor agricole centrale, chiar bune ca orientare generală, dar insuficient analizate și adaptate la condițiile concrete ale județului, ale fiecărei unități a- gricole în parte.In județul nostru, ca și în toate județele țării, aceste zile constituie o perioadă de intense pregătiri, de studii și verificări — toate acestea avind menirea să cristalizeze, în primul rînd, o delimitare cît mai corespunzătoare a razei de activitate a întreprinderilor de mecanizare, concomitent cu jalonarea viitoarei alcătuiri a consiliilor intercooperatis- te. Un colectiv larg format din acti- z

Teodor COMAN
prim-secretar al Comitetului județean

Tulcea al P.C.R.

viști ai comitetului județean de partid, din specialiști, din directori ai întreprinderilor de mecanizare, din președinți ai cooperativelor agricole, oameni care cunosc foarte bine condițiile concrete nu numai ale județului în ansamblu, dar și ale fiecărei cooperative agricole în parte, a trecut deja la alcătuirea propunerilor de organizare, elaborate în mai multe variante. Aceste propuneri se dezbat cu directorii întreprinderilor de mecanizare, cu președinții și brigadierii din cooperativele agricole. In general, ne încadrăm în limita celor 10 000—15 000 de hectare pe întreprindere de mecanizare, fiind necesar să mai creăm încă 4 I.M.A. Firește că am stabilit cu mult discernămint localitățile unde vor fi create noile întreprinderi, criteriile fiind in primul rînd o mai bună deservire a cooperativelor cu forțe mecanice, dar și existența unor condiții optime pentru ca înființarea acestor noi unități să se facă cu minimum de investiții și cheltuieli, iar ele să-și poată începe activitatea imediat după înființarea lcr.Perspectiva mecanizării complete a lucrărilor agricole în cincinalul viitor cind — așa cum preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea prezentată la ședința comună a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. șl a Consiliului de Miniștri — pentru intensificarea dezvoltării agriculturii se vor aloca investiții de 80 miliarde lei, de peste două ori mai mult decît în actualul cincinal, comportă răspunderi nu numai din partea proiectan-

CUM ASIGURĂM ÎNTREȚINEREA

ților și producătorilor de tractoare și mașini agricole, ci și a consiliilor populare și a organelor agricole județene. Am in vedere faptul că în viitor consiliile populare și organele agricole județene vor contracta direct cu uzinele producătoare tipurile de tractoare, mașini și utilaje ce le sînt necesare. Or, pentru ca fiecare județ să poată contracta acele mașini și utilaje care-i sînt realmente necesare și corespund condițiilor sale specifice, trebuie să aibă și posibilitatea de a influența producția acestora. în acest sens socotesc că nu trebuie omologate și introduse în producția de serie decît acele mașini și utilaje care au fost probate în prealabil în diferite condiții ce se deosebesc de la o zonă agricolă la alta. S-ar obține in acest fel cel puțin două ciștiguri, esențiale : în primul rînd, s-ar preîntâmpina posibilitatea irosirii unor însemnate fonduri de investiții cu producerea unor mașini și utilaje agricole fie cu un slab randament, fie cu o arie geografică restrînsă de utilizare și — ceea ce ni se pare extrem de important — de avantajele mecanizării ar putea să beneficieze în egală măsură toate județele, toate zonele agricole ale țării. Am făcut aceste observații gîndindu-mă și la o experiență nu prea fericită, cînd datorită arbitrariului proiectanților și producătorilor noștri de mașini agricole a fost încărcată „zestrea" întreprinderilor de mecanizare cu fiare moarte — mașini și utilaje ce nu-și găseau utilizare, înghițeau amortismente (pe lîngă costul fabricării lor) și sfîrșeau ‘ prin a merge la retopit.In ce privește constituirea consiliilor inter-cooperatiste, noi am încheiat deja consultările cadrelor de conducere ale cooperativelor agricole, am rediscutat concluziile într-o plenară lărgită a consiliului Uniunii cooperatiste județene, urmînd ca în următoarele zile să discutăm problemele într-o ședință comună a biroului comitetului județean de partid și a comitetului executiv al consiliului popular județean.

RĂSPUNS: Intr-adevăr, după al doilea război mondial România a trecut la organizarea pe baze noi a întregii sale vieți social-eco- nomipe. Pentru a înțelege mai bine rezultatele construcției socialiste în țara noastră, trebuie avut în vedere că în trecut România se număra printre țările slab dezvoltate din Europa. In cei 26 de ani care au trecut de la eliberare, Ro-
de astăzi, este de- mai mare

(Continuare tn pag. a VII-*)

în interesul destinderii,
securității si colaborării

in Europa

ve- ale re-

FONDULUI LOCATIV?
O problemă veche care dobîndeșfe

noi dimensiuni acum, în prag de iarnăUna din obligațiile de cea mai mare importanța ale consiliilor populare și ale întreprinderilor specializate din subordinca lor este aceea de a repara și întreține corespunzător fondul de locuințe, de a asigura cetațe- nilor condiții normale de locuit. Pentru aceasta, statul alocă — după cum bine se știe — fonduri însemnate din bugetul său. pentru dotarea cu utilaje și materiale, pentru încadrarea cu un aparat tehnic corespunzător a întreprinderilor de profil. Astfel, pe întreg cuprinsul țării funcționează în prezent zeci de asemenea întreprinderi. Multe din ele reușesc, prin eforturile ce le depun, să răspundă menirii pentru care au fost constituite. Din păcate însă — în pofida repetatelor intervenții ale opiniei publice, a numeroaselor apeluri adresate factotilor de răspundere — ne sînt semnalate in continuare situații ce dovedesc că, în unele localități, întreprinderile de întreținere, construcții și reparații neglijează refacerea locuințelor degradate, execută de mintuială operații dintre cele mai simple. Chestiunea este și mal presantă, dacă avem în vedere condițiile specifice sezonului friguros, în care am intrat deja, condiții care nu permit, sub nici un motiv, amî-

narea lucrărilor de strictă necesitate privind repararea imobilelor.Este inutil să mai demonstrăm că activitatea de întreținere a locuințelor creează — atunci cînd nu se desfășoară în mod corespunzător — mari neplăceri cetățenilor. Dar tergiversarea unor lucrări, executarea lor de proastă calitate prezintă și alte implicații. O defecțiune neinlăturată cu operativitate duce, in final, la accentuarea stricăciunii, Ia cheltuirea ulterioară a unor fonduri mult mai mari. O gaură in acoperiș, un perete neizolat împotriva apei face ca o reparație, care inițial ar fi costat foarte puțin — fiind nevoie doar de o mobilizare minimă a capacității de intervenție — să necesite apoi sume considerabile. Cu toate că aceste „amănunte" sînt bine cunoscute de către întreprinderi, de către forurile lor tutelare, în multe cazuri măsurile așteptate întirzie. Numeroase lucrări solicitate în prezent de cetățeni sînt o urmare a modului defectuos în care au fost executate reparațiile, a toleranței controlului și a ignorării normelor de calitate.în pag. a Il-a raidul anchetă in orașele București. 
Ploiești, lași, Arad.

ropa șl in lume in favoarea forțelor socialismului și păcii, a forțelor an- tiimperialiste care se ridică împotriva politicii de dominație și război, pentru colaborare și destindere. întreaga evoluție a evenimentelor internaționale a adus o pregnantă confirmare a justeței aprecierilor făcuta în .această privință în Declarația da la București din iulie 1966.In concordanță cu poziția exprimată în documentul adoptat în 1966, ca și cu concluziile altor întilniri și discuții cu țările membre ale Tratatului de la Varșovia, cu celelalte țări socialiste, cu forțe antiimperia- liste, România a acționat neobosit pentru promovarea spiritului de colaborare și destindere, pentru zădărnicirea politicii imperialiste de dominație și agresiune, pentru pace și securitate. Pornind de la necesitatea normalizării relațiilor dintre state pe continentul nostru șl în lume, de la principiile coexistenței pașnice, România a stabilit în februarie 1967 relații diplomatice cu R. F. a Germaniei ; viața arată că aceasta a contribuit la cursul pozitiv luat de evoluția politică din Europa, la afirmarea forțelor realiste din R.F.G., la dezvoltarea relațiilor interstatala cu R. F. a Germaniei.Este cunoscut totodată că țara noastră a militat întotdeauna și militează necontenit pentru normalizarea relațiilor tuturor statelor cu R. D. Germană, inclusiv pentru stabilirea de relații, bazate pe normele unanim acceptate ale dreDtului international, între R.D.G. și R.F. a Germaniei. România acționează pentru primirea R.D.G. în O.N.U. și în alte organizații internaționale in calitate de membru cu drepturi egale, pentru participarea R.D.G. la soluționarea în spiritul păcii a tuturor problemelor care frămîntă atît continentul nostru, cît și întreaga lume. Față de R.D.G. — stat de care ne leagă comunitatea de orinduire și țeluri — România manifestă o profundă simpatie și solidaritate, dezvoltă cu ea legături multilaterale. Constatăm cu satisfacție întărirea continuă a pozițiilor internaționale ale R.D.G. Repu-
Ion FINTTNARU

în presă au fost publicate comunicatul cu privire la Consfătuirea din 2 decembrie a Comitetului politic consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, precum și declarațiile adoptate cu prilejul în- tîlnirii conducătorilor de partid și de stat ai Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, Poloniei, României, Ungariei și Uniunii Sovietice în probleme internaționale de asemenea stringentă actualitate cum sînt securitatea în Europa, situația din regiunea Indochinei, din Orientul Apropiat, comploturile imperialiste împotriva statelor independente din Africa.Prilejuind un larg schimb de deri asupra acestor probleme vieții internaționale, întîlnirea aliefat preocupările țărilor socialiste participante la întilnire pentru promovarea cauzei destinderii, securității, păcii și colaborării internaționale. Consfătuirea, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colaborare frățească, a demonstrat încă o dată posibilitatea ca prin discuții tovărășești, purtate în spiritul stimei și înțelegerii reciproce, să se ajungă la hotărîri comune menite să servească unității și solidarității internaționaliste, luptei pentru întărirea păcii, pentru ță, pentruAșa cum ca externă Român, a mânia, pornind de la interesele fundamentale ale poporului nostru, ma- nifestînd o înaltă responsabilitate față de cauza păcii și socialismului, este îndreptată cu neabătută consecvență spre promovarea țelurilor destinderii, securității și colaborării internaționale. Această orientare a călăuzit activitatea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și la actuala consfătuire de la Berlin, în cadrul căreia a fost reafirmată poziția principială, activă a României în problemele examinate.Țările participante la Consfătuirea de la Berlin au constatat că „în ultimul timp, în relațiile dintre statele europene își croiesc tot mai mult drum tendințele spre destindere și largă cooperare, de bună vecinătate". Acesta este rezultatul proceselor pozitive care au avut loc în direcția schimbării raportului de forțe in Eu-
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REALISMUL
opțiunea literaturii

La ancheta ziarului răspund : Eugen BARBU, 
Alexandru IVASIUC, SZÂSZ Jânos, Petru PO
PESCU, Paul SCHUSTER, Constantin STOICIU, 
Nicolae VELEA

libertate și independen- progres.este bine cunoscut, politi- a Partidului Comunist Republicii Socialiste Ro-

(Continuare în pag. a Vil-a)
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preferențial, după prietenii, după toane etc.". Evident că de felul defectuos in care sint rezolvate problemele cetățenilor, de deficiențele I.L.L -ului în întreținerea fondului locativ nu-i străin nici consiliul popular municipal. Tovarășul vicepreședinte, Ion Miclăuș, se ocupă direct de această întreprindere. El cunoaște multe din anomaliile existente în acest sector și era de datoria sa să intervină operativ, să ia măsuri. Or, acest lucru nu l-a făcut, lăsînd ca lipsurile să se perpetueze.— La ' ’ ‘ . . ..București, rii nr. f dețl de ce nicit ~~ rea acoperișului unor blocuri’ din cvartal. Vîntul a zburat tabla) de pe copertine, iar ploaia pătrunde în apartamente.

telefon un locatar. . strada Drumul ___. 2. Veniți urgent să ve- _ ! „lucrare"I.C.R. Giulești
din Tabe-s-a la invred- repara-

măcar un an. La scurt timp după terminarea lucrărilor, apa a început să se prelingă pe pereți. S-a intervenit in repetate rînduri la I.L.L., însă locatarii nu s-au ales decît cu promisiuni. Asociația de locatari din imobilul de pe strada C. A. Rosetti nr. 14 din Capitală ne comunică că, încă din 1965, a fost întocmit un deviz privind — printre altele — repararea acoperișului și a unui balcon. După cinci ani de intervenții la I.A.L., în primăvara aceasta s-au prezentat, în sfîrșit, meseriașii. Au lucrat cîtva timp, și-apoi au dispărut. Și, de atunci, duși au fost ! Caro este situația în prezent ? Pe o înălțime de șase etaje toate apartamentele de sub balconul „reparat" au fost degradate, iar apartamentele

un deviz, dar dintre clă- lucrarea pen- Doar atit. Reprimind de la INSPECȚIA FAPTUL

mi- fac inse că
✓

în Ploiești, pe strada Ștefan cel Mare la nr. 6 este o clădire care stă să cadă. Locatarii ne-au spus că au făcut numeroase întimpinări la I.L.L., dar nu au fost ascultați. „Deunăzi, spunea pensionarul ceferist Cornel Vasilescu, o bucată de perete a căzut în stradă și era cît pe-aci să o- moare un om. Se distruge clădirea văzînd cu ochii. Dar, pe nimeni nu-1 interesează".în acest timp — am văzut cu ochii noștri și au recunoscut și specialiștii I.L.L.-ului — se fac reparații capitale la unele clădiri care nu au absolută nevoie de renwări. Așa este cazul cu clădirea din strada Teiuș nr. 1.— De ce o asemenea planificare pe dos a reparațiilor 7 — întrebăm pe dirigintele Gheorghe Dumitrescu.Interlocutorul dă din umeri, dar îmi face cu ochiul. Nu îndrăznește să spună limpede că reparațiile se fac uneori nu în ra- port de starea clădirii, ci în raport de „funcția" locatarilor. Afirmația este întărită chiar de tovarăși de la Consiliul popular municipal Ploiești (vom reveni asupra acestei chestiuni).Faptul că reparațiile la fondul locativ de stat din Ploiești (circa 2 500 de clădiri cu o valoare de mal bine de 1 liard lei) se parcă la voia tîmplării, • că tărăgănează,unele renovări sînt de calitate necorespunzătoare a dus la îngroșa- rea numărului de cereri și reclama- ții atît la I.L.L. cît și la Consiliul popular municipal Ploiești. în 11 luni de zile s-au strîns la I.L.L. mai mult de 2 200 de scrisori. Ceea ce te surprinde este afirmația făcută atît de șeful sectorului IV, Gheorghe Coman, cît și de ing. Dumitru Grigore, șeful serviciului tehnic, care susțin că „intr-adevăr au venit multe cereri și semnalări, dar ele au fost în întregime rezolvate". Așa este, dacă te iei după registre în care stă scris cu creionul roșu — rezolvat. Dar, dacă mergi pe teren, vezi cit neadevăr conțin aceste evidențe bifocratice de la I.L.L îți dai seama că oamenii sînt departe de a fi mulțumiți de activitatea depusă de lucrătorii și funcționarii acestei întreprinderi. Ing. Dumitru Grigore ne-a asigurat cu mina pe inimă că treaba merge strună. Ne întrebăm : Oare a vrut să ne inducă în eroare ? Oare nu știe ce se întîmplă pe teren 7Gheorghe Dumitrescu, dirigintele de șantier, recunoaște că sînt la ora actuală încă multe lucrări capitale— pe strada Teatrului și în alte locuri— nerecepționate. După aprecierea lui, calitatea lucrărilor lașă de dorit, iar remedierile durează ani. Așa e cazul în orașul Plopeni, unde s-au realizat lucrări de proastă calitate și acum s-a infiltrat din nou apa și se distrug clădirile. „O să fie nevoie, afirmă interlocutorul, de noi cheltu-mai con-

CUM ASIGURAM
ÎNTREȚINEREA

FONDULUI LOCATIV?
O problemă veche care dobîndește

noi dimensiuni acum, in prag de iarnă

ieli, de noi fonduri, poate și mari decît cele pe care le-am semnat pînă în prezent".— De ce merg lucrurile atît prost în acest domeniu ? — l-am întrebat pe tovarășul Constantin Teo- dorescu, directorul I.L.L. Ploiești.Interlocutorul a făcut ochii mari : „Cum spuneți că merg prost ? Vai de mine, vă înșelați profund ! Merg destul de bine".Nu vrem să redăm aici lunga și penibila discuție pe care am avut-o cu conducătorul întreprinderii amintite. Dar ea a fost necesară. A reieșit clar că directorul nu este în temă, că se interesează prea puțin să cunoască situația reală. După un ceas de discuții am înțeles de ce face ochii mari. Omul nu se prea deplasează la fața locului, crede fără să controleze în rapoartele pe care le prezintă subalternii, iar pe locatarii care 1 se plîng nu prea îi ascultă. Și în anii din urmă, la subredacția noastră din Ploiești ne-au sosit scrisori în care se arăta că în audiențe tovarășul Constantin Teodorescu ori promite că face și nu se ține de cuvînt, ori nu ia în seamă doleanțele cetățenilor. Iată însă ce ne spune acum tov. Victor Molnar, șeful serviciului de administrație locală de la Consiliul popular municipal Ploiești : „La adunările pentru alegerea comitetelor de asociații ale locatarilor la care am participat — și am fost la multe — locatarii s-au plîns de lipsa de preocupare și de înțelegere a conducerii I.L.L.-ului față de nevoile lor ; nu răspunde cu promptitudine atunci cind se cere o mică reparație, nu este suficient de receptivă la solicitări. Iată, chiar acum am pe masă o reclamație — și cîte nu vin ! — în care se arată faptul că chiar directorul I.L.L.-ului, tov. Teodorescu, rezolvă problemele în mod

Am dat curs invitației. Lucrurile se prezintă aidoma celor relatate. Aflăm de la locatari că reparațiile capitale executate de fostul I.C.R. 6 la toate cele 14 blocuri ale cvartalului sînt de proastă calitate. Efectele muncii de mîntuială, ale lipsei de control, ale îngăduinței și superficialității manifestate de beneficiar — în speță fostul I.A.L. 6 — n-au în- tîrziat să apară. Nici n-au plecat bine constructorii că... ploaia a dovedit lipsa de trăinicie a lucrărilor, de- gradind o suprafață de zidărie de peste 4 000 mp ; s-a deteriorat parchetul pe sute de mp etc. Cum au controlat întreprinderile beneficiare lucrările plătite 7 Acest aspect — cu care ne-am mai întîlnit — dovedește că cel împuterniciți să efectueze recepția n-au văzut neregulile — ori, dacă le-au văzut, au închis ochii — deschizînd cu ușurință calea irosirii banului public.La aceeași concluzie duce și cercetarea unei sesizări primite de la Arad : președintele asociațiilor locatarilor de pe strada Horia 3—5 ne aduce la cunoștință că, deși reparațiile la imobilul respectiv au durat trei ani, acestea n-au rezistat nici

rămas rezultat.fărălipsa de pro- a lucrătorilor
întreprinderilor im- dimensiuni incredi-uneori pînă acolo, fi la mijloc serioase

de la ultimul etaj au pereții îmbibați de apă (în această privință, lucrătorii n-au... nici o vină : de acoperiș nici măcar nu s-au a-tins). Toate intervențiile făcute ulterior la întreprinderea de reparații auîn ambele cazuri,bitate profesională și maiștrilor, superficialitatea controlului din partea beneficiarului și neglijarea propriei răspunderi de către conducerea pricinate ating bile.Faptele merg incit dacă n-arpagube, ele ar fi demne de paginile literaturii umoristice. Din Iași, corespondentul nostru ne transmite că locatarii imobilelor din strada Ștefan cel Mare nr. 3—5 — mai precis cei care au locuit aici pînă zilele trecute, întrucît acum s-au mutat — au făcut, cu aproape doi ani în urmă, o cerere pentru repararea acoperișurilor. I.G.L.L. Iași n-a dat pe atunci nici un semn că ar fi re-

cepționat semnalul. Abia în toamna aceasta s-a întocmit numai pentru una diri, planificîndu-se tru luna septembrie, parația nu s-a făcut.consiliul popular municipal înștiințarea că se vor muta în alte apartamente, întrucît imobilul lor va fi demolat, locatarii au hotărît să nu mai cheltuiască banii și materialele pentru reparații. Dar I.G.L.L. a fost de altă părere. Tocmai în momentul cînd oamenii părăseau imobilele au sosit la fața locului meseriașii acestei buclucașe întreprinderi. Au consumat 225 mp tablă nouă, au reparat 46 ml jgheaburi și 30 ml burlane. în total, o cheltuială de peste 10 000 lei. Ing. Gheorghe Ghi- nea, directorul I.G.-L.L., căruia i-am cerut părerea. ne-a spus senin : „Lucrarea trebuia executată. deoarece... era planificată".Am încercat în final să aflăm o- pinia celor care răspund de întreținerea spațiului locativ, în legătură cu anomaliile existente în acest sector. Precizăm că toate cazurile semnalate, ca de altfel multe altele asemănătoare, nu sînt urmarea unor greutăți obiective, ci se datoresc defectuoasei organizări a muncii, lipsei de operativitate a prinderilor specialitate, privește Iul ce ar efectuat de către toți cei răspunzători — începînd cu diriginții de șantier și termi- nind cu directorii de întreprinderi — acesta este ca și inexistent. Altfel nu se poate explica de ce meseriașii își bat pur și simplu joc de materialele ce li se pun la dispoziție, de banii statului. La D.G.G.L., forul tutelar al I.A.L.-urilor și I.C.R.-uri- lor din Capitală, Încercările noastre de a purta o discuție cu factorii competenți s-au dovedit zadarnice. „Nu discut cu presa, decit cu aprobare superioară" — ne-a declarat inginerul-șef Popescu. O asemenea atitudine — cu care nu ne întîlnim, din păcate, pentru prima dată — reprezintă o modalitate evidentă de eschivare de la răspundere.Credem totodată că este de datoria tuturor consiliilor populare vizate, a primarilor municipiilor și orașelor, să ia măsurile care se impun, să acționeze energic împotriva celor ce nu-și fac datoria. Numai în acest fel lucrările solicitate de populație — și, ca primă urgență, cele ce vizează sezonul rece — vor putea fi efectuate la timp și de bună calitate.
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rațiilor IFoto :M. Andreescu

VA AVEA, TOTUȘI, LOC— Le putea vedea oricine, gardul a fost construit mai tîrziu.— Sigur ?— Sigur !C. Ungureanu, șef de șantier : „Cînd am construit gardul 7 Nu prea știu exact... Dar, stați puțin, tocmai se anunțase o inspecție și șoferii de aici au dat năvală peste mine cu niște autocamioane stricate, să le înșire după gard. Da, partea dinspre dîmb exista, partea cealaltă e mai nouă".S. Picu s „Da, o fi fost. înseamnă că a fost..."în fața probei trebuia să dea înapoi.— Cine a dat dispoziție să duceți mașinile acolo ?Se vedea că nu voia să rostească nici un nume. Știam însă că șeful coloanei nu făcuse aceasta din proprie inițiativă. Și mai știam, din informațiile culese anterior, că in zilele respective se aflau la stația „16 Februarie" doi adjuncți ai directorului Autobazei __________ 5 Filaret, venițiîn întîmpinarea inspecției tate.— N-ar să vorbiți rectorul zei 7 —S. Picu, răspuns.-Se înțelege că trebuia gem tor. L-am informat, de la coloană au negat la început faptul, de a fi ascuns măcar o mașină, pentru ca, în final, să recunoască douăzeci. Speram într-o atitudine deschisă, autocritică. Dar după ce ne-a vorbit despre o anume „indisciplină" a personalului (chiar a întregului personal 7) de la stația „16 Februarie", precizînd totodată că cei ce ne-au sesizat ar fi făcut-o „tendențios", directorul Ghile a precizat :— Da, erau acolo doi dintre juneții mei, inginerii Marin cea. Mașinile despre care marca „Steagul roșu", erau trebuiau casate. Și, sincer consider că măsura luată de__ „____ții mei este justă, chiar și pentru a nu strica aspectul coloanei.Povestea cu poleitul realității !— Deci, cei doi adjuncți poartă răspunderea celor petrecute 7— Ei, dar să știți că nu le-am adus nici un reproș cînd m-au informat. Am considerat măsura justă.Cu alte cuvinte, le-a dat binecu- vintarea.Și acum să lămurim un alt aspect. Erau autocamioane „Steagul roșu" pentru casat, afirmă directorul, deși nici așa nu înțelegem de ce trebuiau ascunse privirilor. Să vorbim deci despre casare, interlocutor : I. Soare, șeful exploatării coloanei auto.— Aveți evidența mașinilor „Steagul roșu" casate în ultimele două- trei luni 7— Da, de la 1 august încoace. (Consultă registrul). Am casat cinci autocamioane „Steagul roșu". Mai avem în exploatare încă 14 de aceeași marcă.Și-atunci, cele „cam douăzeci" de autocamioane, de dincolo de gardul stației, Iîngă care făcuse de planton paznicul, au fost sau nu casate 7 Au fost sau nu reparate 7 Sînt sau nu sînt în circulație 7 Dacă le-ar fi văzut pe butuci, în curtea stației, inactive și păgubitoare, tovarășul ministru ar fi avut tot temeiul să semneze pe loc acte de sancționare. Tocmai de aceea au și fost catapultate peste j... ......... . strice aspec-

i ■ ■Stația feroviară „16 Februarie* din București este cel mai important nod de cale ferată in circulația mărfurilor. Prin această stație se scurge 60 la sută din traficul nostru de coletărie. Enormele sale magazii și rampe de încărcare-descărcare beneficiază de serviciile de transport ale unei qoloane de 100 de autocamioane, organizată într-un parc propriu pe teritoriul stației — așa-zisa „coloană a 10-a“, aparținînd Autobazei 5 Filaret. în a- ceastă importantă stație de cale ferată s-a anunțat, într-o bună zi, a- propiata inspecție atransporturilor.Așadar, inspecția erăDar, coloana auto se afla duială, descompletată, autocamioane defecte, in vreme ce în magaziile stației creșteau stivele de colete neexpediate prompt, cu toată strădania magazionerilor și gestionarilor — care Cereau mașini, dar vorbeau în van. Desigur, nu întotdeauna lucrurile sînt bune nu întotdeauna este ordine desă- toate.de de fi,

DIVERS
Volane
sincronizate

ministruluiiminentă, in neorin- cu multe
și la locul lor ;

Pot fi conduse două tractoare deodată de către un singur tractorist 7 Poate un tractor să efectueze singur lucrări agricole 7 I Inginerul Sorin Piscati, de la Direcția agricolă Satu-Mare, sus- I ține că da. Și nu e vorba numai de o părere. Nu de mult, el a făcut în acest sens o demonstrație practică în fața a numeroși . specialiști și mecanici de la I.M.A. Mărtinești, unde și-a pus în aplicare propria-i invenție. Pe unul din tractoare, a fost instalat un tablou de comandă, cu ajutorul căruia mecanizatorul a reușit să pună în funcțiune, prin unde radio, ambreiajul, frîna, direcția, accelerația și sistemul hidraulic de pe un alt tractor fără tractorist, situat la o distanță de mai multe sute de metri. în felul acesta, cu ocazia experimentului, a fost discuită o suprafață de 20 de hectare. Pe cînd și o instalație prin intermediul căreia, un tractorist să dirijeze o întreagă brigadă de tractoare,?

vîrșită în I însă, oricît greu și oricît neplăcut ar lipsurile în organizare, greutățile întîmpinate trebuie -arătate cinstit. O inspecție, indiferent nivel se șoară — rector general sau considerată, și pe . .un prilej de a discuta direct și la obiect cu superiorii, în scopul îmbunătățirii activității.Așa ar trebui să fie. însă, la stația feroviară amintită, lucrurile s-au petrecut altfel. Temîndu-se ca nu cumva proiectata inspecție a ministrului să descopere defectuoasa organizare a transportului cu mașinile, oamenii lipsiți de probitate profesională au ales Autocamioanele ascunse lo de gardul (să le afara perimetrului stației, spre ruinele minăstirii Chiajna. Un asemenea mod de a reacționa este caracteristic unor oameni care nu au curajul răspunderii pentru munca lor și a celor din subordine : în preajma unui control, aceștia se apucă să schimbe artificial fața lucrurilor, să poleiască realitatea.Imaginați-vă spectacolul degradant al mașinilor transportate în pripă, tîrîș-grăpiș. Mulți au văzut, dar puțini și-au dat seama de sensul manevrei. „Poate le duc undeva să le repare...". însă și aceia care înțelegeau ce se petrece, au întors spatele și au închis ochii.întîmplarea a făcut ca inspecția la stația ferovjară „16 Februarie" să nu mai aibă loc ; după cîteva zile, cei de la coloana auto au adus mașinile înapoi, răsuflînd ușurați.în timpul investigațiilor pe care le-am întreprins, pentru a reconstitui cazul, am întîmpinat multe tentative de inducere în eroare.S. Picu, șeful coloanei auto : „Mașini ascunse ? Nu-i adevărat. Nu știu de nici un fel de mașini...".I. Păun, paznic : „Ce știu eu, dom’ șef ? ! Știu doar că într-o seară, cînd am venit la servici, mi s-a spus : Ioniță, ia o șubă și du-te tocmai dincolo de castelul de apă, să păzești mașinile. Erau cam douăzeciînapoi, la același Picu : „Da, mi-aduc aminte... Să vedeți, erau mașini care trebuiau casate. Și pînă Una alta, să nu dispară piese de la ele, le-am adunat la un loc și-am pus acolo un paznic. Dar să menționați că asta s-a petrecut cu trei zile înainte de inspecția proiectată. N-au nici o legătură...".Nici nu-i pomeniserăm încă de inspecție, dar îl luase gura pe dinainte.— Și de ce le-ați adunat tocmai acolo, după gardul înalt de beton care imprejmuiește stația 7

LA STAȚIA FEROVIARA „16 
FEBRUARIE* DIN BUCUREȘTI: 
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NISTRU I*

aștep-fi bine cu di- autoba- sugeră dreptla ce desfă- de di-

dupămai

ministru — este bună dreptate,

escamotării, au fost dimb, dinco-caleadefecteunînalt, împrejmuitor vadă cineva !), în

Probe ale indolenței și nepă
sării. De 7 luni de zile pe aco
perișul blocurilor din sfr. Dru
mul Taberei nr. 2 țiglele zac, 
așa cum se vede în fotografia 
de mai jos. Intră timp, ploaia 
a degradat 4 000 mp de zidă
rie. Un amănunt : acoperișurile 
respectivelor blocuri au mai 
fost „drese" acum doi ani în 
cadrul unei reparații capitale, 
cu care ocazie Stau cne'1 
(mai bine-zis s-au aruncat 

vînt) 3 milioane lei

să ajunși la direc- deci, că cei Pahare

loanad- Bel- vorbiți, vechi și vorbind, adjunc-
Și

și turism
Un grup de 14 salariați de la 

Combinatul de sticlărie din Tur
da au plecat intr-o excursie în 
străinătate. Sfidînd legile țării, 
ei au încercat să transforme 
excursia intr-o călătorie de afa
ceri. Toți 14 — nu le dăm nu
mele din lipsă de spațiu — și-au 
încărcat geamantanele cu pahare 
și cutii de „Gerovital", pentru a 
le comercializa in afara granițe
lor. In urma unui control, s-au 
găsit asupra lor 2 9S0 pahare și 
520 cutii cu „Gerovital". Desigur, 
acum vor suporta consecințele 
legii. Pentru asemenea faptă, ni
meni nu ridică paharul.

în căutarea

gardul unității : să nu tul coloanei.Poate al coloanei... a autobazei !Indiferent de motive, procedeul folosit t’Z______ _______bare. întîmplarea relatată seamănă, pînă la confundare, cu încercarea de a dezinforma deliberat, tendință total opusă eticii profesionale, probității, spiritului sănătos de muncă.Am supus acest articol atenției tovarășului ministru Pavel Ștefan, cu rugămintea de a preciza punctul de vedere al conducerii Ministerului Transporturilor în problema discutată.— Sînt indignat de cele petrecute, a spus ministrul. Se înțelege că n-am știut pînă acum. Asemenea metode sînt împotriva tuturor legilor, scrise sau nescrise. înțeleg : după ce ai aplicat toate măsurile stabilite, după ce ai făcut tot ce era omenește posibil, te adresezi altora, aduci totul pe masă, te sfătuiești, nu ascunzi............................muncii, intenție. __ ___cedează pe ascuns dovedesc, în afară de neseriozitate și o doză de inconștiență. își scad singuri autoritatea, merg, ei înșiși, spre discreditare. Nu voi f * corpul nunțit acum,

organizatorice. fapta în sine, stîrnesc dezapro-

a doi copiiDouă scrisori anunță dispariția a doi copii de acasă. Primul caz, relatat de Gheorghe Cociorvă din comuna Ghimbav, str. Pieții nr. 76 (Brașov) : în ziua de 12 octombrie a.c., fiul său Gicu, în vîrstă de numai doi ani și 11 luni, (blond, cu ochi albaștri, înălțime 80 cm, îmbrăcat în trening albastru, cu ghetuțe ma- ron_ în picioare și o căciulită aibă pe cap) a ieșit din curtea casei și, cu toate cercetările întreprinse pentru găsirea lui, pînă acum nu i s-a dat încă de urmă. în celălalt caz, este vorba de Viorel Ion Stanbeca, fost elev la școala profesională „Electromagnetica" (blond, ochi verzi, fața roșcovană cu pistrui, înălțime 1,70 m) care a plecat de acasă încă din luna mai a.c. Părinții săi, Ion și Elena Stanbeca din București, șos Giurgiului 118, bloc 12. ap. 16, l-au căutat peste tot, dar n-au reușit să afle nimic despre soarta ambele situații, orice (transmisă fie părinților, ganelor de miliție) din celor ce i-au întîlnit poate fi utilă pentru identificarea lor.
sa. în relație fie or- partea

Nici 
usturoi n-au
mîncat

lipsurile ca un Cred că din organizarea individ cu rea cei care pro-
tolera nimic. Voi trimite de control să cerceteze amă- : cazul și, pot să vă spun de pe vom lua cele mai drastice mă-

Ștefan ZIDARIȚĂ

Zilele trecute, in depozitul 
la Schela al Centrului de 
gume și fructe din Suceava 
fost descoperite 1 000 de kilo
grame de usturoi stricat. Fusese 
adus tocmai din județul Teleor
man, dar, in mod ciudat, nu a 
fost declarat ca făcind parte din 
fondul de marfă al pieței. Și mai 
ciudat ni se pare insă că, acum, 
nimeni nu știe precis nici de ce 
n-a fost pus in vinzare, nici de 
ce n-a fost depozitat la vedere, 
in condiții corespunzătoare. 
„Este o cantitate neglijabilă" — 
susținea Haralambie Chelaru, di
rectorul Centrului de legume și 
fructe Suceava. Nu știm in ce 
măsură are sau nu dreptate și 
nici dacă între o asemenea pă
rere și deprecierea usturoiului 
amintit s-ar putea stabili o anu
me legătură. Rămîne să clarifice 
aceste chestiuni conducerea 
I.L.F. Suceava. Oricum insă, un 
Itțcru ni se pare sigur încă de pe 
acum : cineva trebuie să 
tească paguba, Cine va fi 
acest „cineva" ?

de 
le- 
au

plă- 
deci

(Urmare din pag. I)industria textilă. Intră în alcătuirea cofraje- lor atit de larg întrebuințate pe șantiere. Ne înfrumusețează, devenit mobilier, căminul. în sfîrșit, concurează din ce în ce mai îndrăzneț bronzul și a- liajele lui. Specialiștii au calculat cu exactitate : un metru cub de lemn lignofol (alcătui l din mai multe straturi de furnir, impregnat cu rășini sintetice și stratificat la mari presiuni) înlocuiește cu succes opt tone de sronz. Diferite lagăre, șaibe, roți dințate pentru unele mașini agricole se fac din lemn înnobilat, pe platforma zîloeană, loc de unde arodusele pleacă spre ÎO de țări — din Europa, Asia, Africa.Traversînd cîteva biografii umane, traversăm de fapt biografa combinatului. Ion îădîi s-a numărat arintre muncitorii ca- ■e n-au mai refăcut radiția înstăplnită prin partea locului de a lu :ra „la pădure". A fost

prezent, pe platformă,, încă de la prima fabrică intrată în funcțiune. Apoi, fabrica l-a trimis să învețe. Cînd proaspătul inginer s-a reîntors de unde a plecat, ca muncitor, a găsit un combinat. Azi conduce secția P.A.L. Dragomîr Stănilă re-

elaborarea unui nou procedeu de lucru. Este vorba de produ- ' cerea plăcilor antisep- tizate și ignifugate (cu o mare rezistență la microorganisme și la foc), tehnologie experimentată aici de către Institutul de cercetarea și proiectarea lem-

Lotrului. Unde se produc aceste înnobilări 7 Și, mai ales, cine sînt autorii lor 7 Inginerii Maria Ciobescu și A. Felicescu ne înfățișează amănunțit direcțiile acestui efort, prezent de la integrarea în circuitul industrial a unor zone de pădure

altădată iremediabile, le recuperăm, trans- formîndu-le în abur și reintegrîndu-le din nou în circuitul productiv.Spectacolul inedit al metamorfozelor masei lemnoase nu este socotit niciodată ajuns la punctul terminus.

considerat rezultatele, și-au estimat exigent, lucid, posibilitățile. Sub egida acestui spirit novator, la secția P.A.L., de pildă, colectivul de muncă șl-a propus drept cuvînt de ordine folosirea integrală a marginilor de la tăierea, la format,

MARILE RAFINĂRII ALE PĂDURII
face și el acest drum. A lucrat mulți ani la Brăila, apoi a venit aici. Acum își desă- vîrșește studiile superioare la cursurile fără frecvență. L-au determinat la acest efort ritmurile dinamice ale combinatului, ale ramurii industriale.De curînd. împreună cu Ion Bâdîi, fostul muncitor, azi inginer, și cu ing. Mira Nițu- lescu, șefa laboratorului uzinal, Dragomir Stănilă a participat la

nului. Practica a confirmat calculul teoretic riguros, fundamentat pe datele științei. Iar noul cincinal va debuta aici cu producția de serie a plăcilor amintite, atît de mult așteptate în industria navală.Investiția de hărnicie și tehnică, de pasiune și ingeniozitate sporește cu fiecare an valorile extrase din fiecare metru cub de lemn ce poposește din pădurile Coziei sau

socotite pînă acum inaccesibile, pînă la momentul livrării fiecărui produs.— în combinat intră anual 1,2 milioane metri cubi de lemn — ne spun interlocutorii. Pentru un om din afară, aceasta înseamnă înainte de toate o cantitate. Pentru noi — grija de a-i conferi valoare, grija de a nu risipi nimic, nici măcar rumegușul, coaja, pra ful de lemn. Aceste pierderi, considerate

Fiecare etapă încheiată, fiecare treaptă cîș- tigată în procesul complex al valorificării înseamnă tot atîtea puncte de început. în urmă cu citva timp, de exemplu, întreaga nlatformă a trăit febra unor investigații riguroase urmărind reducerea consumurilor specifice. La fiecare mașină, la fiecare loc de muncă, oameni aflați pe diverse trepte ale pregătirii profesionale și-au re-

a plăcilor. Cumulul a- cestor cîștiguri echivalează cu repunerea in fluxul productiv a circa 900 metri cubi de masă lemnoasă într-un singur an.Secretarul comitetului de partid, tovarășul Constantin Ilinca, ne înfățișa un episod semnificativ petrecut la secția P.P.F. La circulare, echipa condusă de Gheorghe Stoian, tăia foile de placaj. în grabă, însă, dimensiunile nu erau

respectate : se înregistrau pierderi mari de material. La rampa de control este convocată întreaga echipă. Maiștrii B. Petru și Ion Fața măsoară sub privirile tuturor și calculează cît se pierde pe întregul schimb. Are loc o confruntare deloc plăcută cu abaterile de la tehnologic. Vinovați principali 7 Neglijența, lucrul de mîntuială, lipsa de supraveghere a șefului de echipă. Judecata făcută în fața „corpurilor delicte" a fost aspră, dar dreaptă. Dezbaterea pe viu, la rampa de control, a sporit spiritul de responsabilitate al echipei, a stimulat inițiativa și ambiția lucrului de calitate. Și, mai ales, a pus în centrul atenției grija pentru gospodărirea masei lemnoase.Episodul de mai sus ar putea să pară mărunt față de tot ceea ce se realizează pe platforma lemnului do ia Rîmnicu-Vîlcea. ■') picătură dintr-un ocean de preocupări. Să nu

uităm însă că aceste „picături", adunate la un Ioc, dau măsura a- devărată a tuturor strădaniilor, încununează firesc eforturile cu laurii reușitei. Numai astfel, colectivul de aici a izbutit să realizeze în primele zece luni ale anului o producție globală cu peste 17 milioane lei mai mare decît indicele planificat.în noul cincinal, prin această vastă „rafinărie" a pădurii vîl- cene vor trece, pentru a primi blazonul nobleței, aproximativ 5,5 milioane metri cubi de lemn. în linii generale masa lemnoasă exploatată nu va fi mai mare ; in schimb, valorile extrase vor spori necontenit. O sortare mai bună încă din faza exploatării, o conservare atentă și o prelucrare judicioasă iată preocupări ce mobilizează de pe acum energiile colectivului, pentru ca demarajul în noul cincinal să se producă sub cele mai bune auspicii.

„VRANCEA"
Sînteti»

Un nou tip 

de bibliotecăLa Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Focșani a fost realizat un nou tip de bibliotecă, „Vrancea* ; modernă, estetică, practică. „Vrancea* este o bibliotecă multifuncțională, a- daptabilă în orice condiții, dînd o notă de eleganță oricărei încăperi. Ea este formată din două corpuri, fiecare alcătuit din două subansam- ble, parțial demontabile. Este executată din panouri de PAL, furniruite la exterior cu furnir de nuc, iar la interior cu furnir de fag, lustruit cu lacuri poliesterice

la startAcum o lună de zile, în localitățile județului Botoșani și-au început activitatea din promoția 1970. s-au bucurat de o arăta ea însăși cît așteptați. Cu toate în unele circumscripții sanitare. (Viișoara, Avrămeni, Albești) mai există și acum locuri vacante : medicii Adrian I. Gerota, Eugenia Iiiescu-Grigorescu și Valeria Videscu, absolvenți ni Institutului medico-farmaceutic din București — nu se știe din ce cauză au întîrziat să se prezinte la posturi. Le aducem la cunoștință că, atît colegii lor, cît și populația ospitalieră din circumscripțiile sanitare la care au fost repartizați, îi așteaptă, dorindu-le să ia și ei un „start" bun în profesia pe care și-au ales-o. O chemare sinceră, care, credem, nu va rămîne fără ecou.Rubrică ' redactată de : 
Dumițru TÎRCOFl 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

13 de medici Pretutindeni, primire care de mult erau acestea insă,
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Promptitudine, dar și probleme deschise în

PREGĂTIREA
1

I

PRODUCȚIEI
MATERIALE

fi

A ANULUI VIITOR
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și guvernul au dezbătut 

șl adoptat recent principalele prevederi ale noului plan cincinal 
1971—1975 și proiectul planului pe anul 1971. In ampla expunere 
făcută cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat 
sarcinile mari și complexe ale viitorului cincinal — care sînt în 
deplină concordanță cu obiectivele stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului — a indicat îmbunătățirile ce trebuie aduse preve
derilor planului în unele ramuri și domenii, direcțiile principale, 
hotărîtoare, în care se cer concentrate — încă din anul 1971 — 
eforturile tuturor oamenilor muncii pentru a accelera procesul de 
ridicare la un nivel superior a întregii economii, pentru a asigura 
creșterea mai rapidă a eficienței economice în toate sectoarele 
de activitate.

Sarcinile planului pe anul 1971 sînt cunoscute și ele afigură 
un început bun pentru realizarea cincinalului viitor. Tocmai de 
aceea, înfăptuirea planului din anul care vine trebuie pregătită

temeinic, pentru ea producția să demareze bine încă din primele 
zile, pentru ca pretutindeni, în fiecare întreprindere, să se asigure 
nu numai realizarea indicatorilor cantitativi, ci și un progres real 
in ridicarea calitativă a întregii activități economice, prin creș
terea susținută a productivității muncii, reducerea cheltuielilor de 
fabricație. îmbunătățirea structurii și calității producției, sporirea 
rentabilității.

în toate sectoarele economiei, în întreprinderi au fost intensi
ficate în ultima vreme pregătirile pentru producția anului viitor, 
in această acțiune multilaterală fiind puternic angajate forțele 
din ministere, centrale și combinate industriale, din fabrici și 
uzine. Sînt însă și domenii în care stadiul pregătirilor nu este la 
nivelul cerințelor și, de aceea, fiecare zi care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului trebuie folosită din plin pentru ca toate pro
blemele legate de bunul mers al activității economice să-și 
găsească o rezolvare corespunzătoare.

METALUL
pentru construcția de mașini nu-și are încă garantată

DOCUMENTAȚIA

SI

prin contracte livrarea ritmică și integralăJudecind după cifrele existente la Direcția generală de aprovizionare și desfacere din Ministerul Industriei Metalurgice, se remarcă o intensificare a activității de încheiere a contractelor economice, între unitățile producătoare și consumatoare de metaL Producția de țevi, laminate finite pline și trefilate a fost contractată pînă la 1 decembrie în proporție de 50,3 la sută pe întreg anul viitor, 69,1 la sută pe semestrul I și 77 la sută pe primul trimestru al anului. Unele dintre centralele industriale producătoare, cum ar fi Centrala siderurgică Reșița și Centrala industrială de țevi și trefilate din Capitală, sînt și mai avansate în acțiunea de contractare, mer- gînd pînă la trei sferturi din producția ce o vor fabrica în prima jumătate a anului 1971. Totuși, este evident că ritmul contractărilor nu este corespunzător. Centrala siderurgică din Galați nu a contractat decît circa 55 la sută din producția ce o va fabrica în primul semestru al anului viitor.— S-au întocmit și s-au trimis programe de fabricație pentru semestrul I la întreaga producție de laminate — ne-a declarat ing. Petre Cănțălare, director adjunct în Ministerul Industriei Metalurgice. Fiecare furnizor știe ce beneficiari are și fiecare beneficiar cărui furnizor să se adreseze pentru încheierea contractelor. Centralele noastre și-au întocmit programe de desfășurare a discuțiilor cu toți beneficiarii, așa incit consider că cel tîrziu la 10 decembrie a. c. contractarea producției primului semestru va fi terminată.Deci, perspectivele sînt optimiste, în realitate, situația nu este așa de simplă cum pare la prima vedere. Timpul scurt care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului a strangulat la maximum perioada pe care beneficiarii și furnizorii o au la dispoziție pentru a concilia asupra _ tuturor clauzelor contractuale, etapă care, de altfel, în viziunea legii contractelor economice, este cea mai importantă. Pentru mari întreprinderi de talia uzinelor „23 August" și „Gri- vița roșie" din Capitală, „1 Mai" din Ploiești, „Tractorul" și Uzina de autocamioane din Brașov, ea este de o zi-două pentru fiecare contract, pentru fiecare beneficiar. Timp nu a mai rămas suficient nici pentru arbitrarea și rezolvarea litigiilor precontractuale. De pildă, Centrala industrială de utilaj chimic și rafinării din Capitală cu prilejul discuțiilor cu Centrala siderurgică din Galați a formulat obiecțiuni la contractarea tablei mijlocii și groase atît în legătură cu cantitatea prevăzută în extrasul de program de fabricație — mai mică decît cea alocată prin balanță de forul său de resort, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — cît și cu calitatea, termenele și condițiile de livrare oferite de producător. La data fixată pentru contractare, părțile nu au ajuns la un numitor comun. în acest caz, ca și în altele de aceeași natură care au a- părut în perioada precontractuală, era firesc, așa după cum prevăd reglementările în vigoare, să se procedeze la o arbitrare din partea forurilor superioare. în loc de aceasta, Ia o consfătuire desfășurată în prezența unor cadre de conducere din cele două ministere și din principalele centrale furnizoare și beneficiare de metal, s-au dat doar indicații generale de a se ajunge la concilieri la nivelul centralelor.Desigur, este bine să nu se țină In loc contractarea cu discuții inter-

minabile. Dar ceea ce s-a întîmplat ulterior dovedește că măsurile luate la consfătuirea la care ne-am referit nu au fost eficiente. Reprezentanții Centralei industriale de utilaj chimic și rafinării au fost reinvitați la Galați la 25 noiembrie. Pînă ieri încă nu fuseseră elucidate divergențele care se semnalau și în urmă cu două săptămîni. Directorul P. Cănțălare ne-a informat că la centralele producătoare se găsesc delegați ai ministerului, care ajută la impulsionarea contractelor și la rezolvarea litigiilor precontractuale. Unde s-au aflat aceștia în cazul expus mai sus 1 Dar în alte cazuri asemănătoare 7Nu este însă mai puțin adevărat că o serie de greutăți în plus, nescontate în această perioadă. Este vorba de faptul că reprezentanții unor uzine se prezintă la contractare cu întîrziere sau nu vin deloc. Oare aceste unități nu sînt interesata în asigurarea contractelor de aprovizionare.? Desigur că da, însă realitatea este că nu cunosc nici acum, cu mai puțin de o lună înainte de începutul noului an, de ce materiale au nevoie și la ce termene. Totuși, la vremea lor, au fost depuse și de unitățile în cauză la Ministerul Industriei Metalurgice specificații de materiale pentru a fi prinse în programele de fabricație, înseamnă că baza de întocmire a specificațiilor a fost empirică și deci nici programul de fabricație nu exprimă niște necesități reale. Așa se explică, probabil, cum Centrala industrială de utilaj petrolier din Ploiești a venit la contractarea țevilor la Uzina „Republica" cerînd modificarea cu circa 20 la sută a structurii tipodimensionale prevăzute în programul de fabricație, iar Centrala industrială de mașini agricole din Capitală cu circa 10 la sută.Cele expuse pînă în prezent demonstrează că programele de fabricație elaborate nu sînt în măsură să garanteze parafarea fără dificultăți importante a contractelor economice. La centrala industrială de țevi și trefilate se mai primesc încă somații din partea unor beneficiari ca, în conformitate cu comenzile de acum cîteva luni, să li se trimită contractul spre semnare. Dacă la această oră mai sînt astfel de unități care nu cunosc cine le sînt furnizorii, înseamnă că nu au fost avute în vedere comenzile lor la alcătuirea programelor de fabricație. în tot cazul este de remarcat faptul că, așa cum s-a întîmplat la uzina „Republica" în urma discuțiilor cu beneficiarii, producătorii își modifică substanțial structura producției față de programul de fabricație întocmit de forurile superioare. Alteori, uzinele siderurgice sînt acelea care nu respectă ceea ce s-a stabilit și refuză contractarea la nivelul extrasului de balanță. Dispunem de suficiente exemple în acest sens, dar nu acest lucru este important. în primul rind, se constată că oportunitatea întocmirii centralizate a programelor de fabricație este departe de a nu mai suscita discuții, iar în al doilea rînd, se verifică din nou în practică ideea cuprinsă în legea contractelor economice ca la stabilirea relațiilor contractuale să se pună accent pe tratativele dintre producători și beneficiari.Desigur, aspectele care se ridică în confruntarea directă între furnizorii și beneficiarii de oțeluri și laminate sînt multiple și nu intenționăm să le epuizăm. Nu putem să omitem însă problemele care au a-

beneficiari produc

părut în acest an la aplicarea noilor reglementări în ce privește condițiile de contractare a cantităților sub limitele de livrare ale furnizorilor. Extrasele de programe de fabricație transmise beneficiarilor și furnizorilor cuprind nominalizată ‘ ’ structură a livrărilor între părți, inclusiv cantitățile male. Pentru aceste cantități, însă, producătorii refuză să încheie contract direct cu consumatorii, desigur și pentru că nici n-ar fi eficientă fabricația și livrarea unor loturi mici de laminate. De aici neînțelegerile, care de cele mai multe ori nu se pot aplana. N-ar fi fost mai nimerit ca la emiterea extraselor de programe de fabricație să se fi evidențiat distinct cantitățile subminimale, și ele să fi fost date spre contractare directă bazelor și întreprinderilor teritoriale de aprovizionare ? Oricum, șl contractarea acestor materiale

întreaga cele două submini-

tre-

buie grăbită, pentru că, deși subml- nimale pentru furnizori, ele sînt deosebit de importante pentru beneficiari.Apare cu toată claritatea cît de imperioasă este urgentarea încheierii tuturor contractelor, în conformitate cu sarcinile care derivă din planul de stat pe anul viitor. în acest scop, nu trebuie pierdute nici o zi, nici o oră, ci trebuie concentrate la maximum eforturile organelor tehnice și comerciale ale beneficiarilor și furnizorilor, ale centralelor industriale și ministerelor de resort. Nu trebuie uitat că legea contractelor ecotiomice prevede tragerea la răspundere a celor vinovați de tergiversarea lucrurilor, precum și plata unor penalități pentru nerespectarea disciplinei contractuale.
Corneli» CÂRLAN

De cîteva zile a expirat termenul de predare către organizațiile de construcții a proiectelor de execuție pentru obiectivele și capacitățile de producție înscrise în planul de Investiții pe anul 1971. S-a stabilit acest ultim termen — 1 decembrie a.c. — deoarece transferarea activității de investiții în perimetrul șantierelor cere un minim de cîteva luni, în care constructorii să aibă răgazul să-și asigure o bază de producție, dimensionată cu exactitate. Toată a- ceastă însumare de preparative premergătoare activității propriu-zise de execuție poate fi făcută, în modul cel mai rațional și eficient cu putință, numai pe baza elementelor extrase din proiecte. în această idee, predarea documentației tehnice în întregime și la termen devine prima condiție în stare să dea garanția că munca de pe șantiere se va desfășura din plin, de la bun început.Iată, însă, că scadența i-a surprins pe numeroși proiectanți în fața planșetelor, în plin efort de pregătire nu numai a unor proiecte de execuție intîrziate, ci chiar și a studiilor teh- nico-economice pentru multe obiective de investiții din anul viitor. Faptul că mai există zeci de lucrări noi cu o soartă neclarificată situează pe beneficiari, respectiv unitățile de proiectare în restanță, undeva în a- fara calendarului, cu luni de zile în urmă. Din informațiile primite de la Direcția tehnică a Ministerului Construcțiilor Industriale, pînă la începutul lunii noiembrie, la unitățile de construcții sosiseră documentații de execuție doar pentru jumătate din valoarea lucrărilor ce vor fi realizate în 1971. Din nefericire, capacitatea multor institute de proiectare este, încă, înghițită cu definitivarea studiilor tehnico-economice : Ministerul Industriei Chimice rămăsese cu peste 30 de lucrări neaprobate, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini cu 14, Ministerul Industriei Ușoare cu 5.— Deși sarcinile noastre de plan nu sînt încă clarificate în întregime, tocmai datorită lipsei atîtor proiecte, acest lucru nu va constitui o circumstanță atenuantă pentru noi — ne-a spus ing. Ion Comino, secretar general în Ministerul Construcțiilor Industriale. Acum, multe din întreprinderile noastre nu știu încă în întregime ce au de făcut, dar termenele de punere în funcțiune sînt lege și va cădea în sarcina noastră să' reparăm neajunsurile provocate de unii beneficiari, cu prețul unor eforturi pînă peste puteri. Atrag atenția asupra acestui aspect, deoarece, nu arareori, greșelile altora sînt suportate numai de întreprinderile de construcții.Dar cortegiul neajunsurilor nu se limitează numai la atît. întreaga activitate de construcții și montaje este influențată de maniera în care s-a făcut aorovizionarea tehnică și materială. în genere, circa 60 la sută din valoarea devizului general al unei lucrări este deținută de costul materialelor de construcție. Cum se prefigurează această aprovizionare în absența atîtor proiecte, care face imposibilă calcularea riguroasă a necesarului și specificațiilor de materiale ?— Legea contractelor economice — ne-a spus ing. Crăișor Olteanu, director general în același minister — precizează obligativitatea noastră de a face toate comenzile cu șase luni înaintea începerii anului. Noi abia astăzi sîntem în posesia a circa 45 la sută din necesarul de documentație.Pus într-o asemenea postură, Ministerul Construcțiilor Industriale se situează fortuit în afara legii, pur- tind discuții cu furnizorii industriali

In măsura în care aceștia manifestă înțelegere. Calculul necesarului de materiale pentru semestrul I din 1971 s-a făcut pe baza unor criterii pur empirice și anume prin comparație cu consumurile înregistrate în ultimii doi ani. Doza de aproximație a unor astfel de aprecieri poate duce, însă, la diferențe substanțiale față de cererile inițiale. Astfel, la ora actuală, aproape toate întreprinderile au venit să corecteze cantitățile ți sortimentele cerute anterior.— în plus — a continuat interlocutorul — furnizorii ne impun, de multe ori, în lipsa unor contracte ferme, alte termene sau alte sortimente decît cele cerute de noi. în acest fel, se dă cale liberă, cu bună- știință, apariției stocurilor supranor- mative la unele materiale, pe care le plimbăm tot anul de cclo-colo sau lipsei acute a altora. în prezent, din necesarul calculat lipsesc o cincime din cantitatea solicitată pentru oțel- beton, peste 177 000 tone de ciment și mai mult de jumătate din prevăzut pentru plăcile de azbociment, ca să ne referim doar la cîte- va materiale mai principale.în asemenea condiții, firește că este nevoie de o intensificare a ritmului de elaborare și perfectare din toate punctele de vedere a documentațiilor tehnice, a tuturor pregătirilor legate de debutul noului an de investiții. în această privință, împărtășim părerea unor constructori care susțin că trebuie tras un serios semnal de alarmă, deoarece exemplele culese în cursul acestui an evidențiază tendința unor titulari de investiții de a lăsa lucrurile să curgă la voia întîmplării, fără a face efortul de a pune capăt unor astfel greutăți. De exemplu, la Uzina sodă nr. 3 din Govora au trecut de zile între data planificată de cepere a lucrărilor și cea reală, urmări a avut acest fapt, ieșit

totalul

de de 163 în- Ce_____ _____,__________din comun ? în ciuda tuturor strădaniilor depuse ulterior, s-a ajuns la concluzia că planul de investiții pe 1970 nu poate fi integral îndeplinit și el a fost diminuat cu aproape 15 la sută. La rîndul său, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a putut pune la dispoziția organizațiilor de construcție primele proiecte pentru lucrările de la Fabrica de cabluri din Slatina abia după trei luni. Care va fi soarta acestor investiții pornite la drum sub auspiciile menționate, este greu de spus.Care sînt cauzele care au creat a- ceastă situație dificilă ? Pentru a face o secțiune transversală prin ele, să ne oprim asupra investițiilor chimiei.Există, mai întîi, un fapt de necontestat. După cum apreciază și specialiști din Banca de Investiții, unele lucrări au fost introduse în planul de investiții pe anul 1971, în ultimul moment, ca urmare a relevării necesității și oportunității lor, care n-au fost cunoscute anterior.Dar în afară de acest aspect recunoscut, se întîlnesc și o serie de neajunsuri care puteau fi, desigur, evitate, dacă la avizarea noilor lucrări de investiții ale chimiei celelalte întreprinderi, ministere și organe economice interesate și-ar fi dat tot concursul în elucidarea problemelor apărute, pe măsura competențelor care le sînt acordate. Spunem aceasta pentru că în multe cazuri, ritmul e- laborării proiectelor și circuitul lor normal spre beneficiari și organizațiile de construcții au fost frînate în mod artificial. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, furnizorul general al multor obiective de investiții, și-a tratat atribuțiile sale cu o neașteptată avizul său beneficiari ușurință, condiționind de obținerea de către a tuturor acordurilor

centralelor și grupurilor industriale din subordine. In industria chimică, această pretenție a dat naștere la o anevoioasă desfășurare a proiectării, căci numărul mare al furnizorilor, răspîndirea lor pe cuprinsul țării i-au supus pe specialiștii din această ramură la adevărate pelerinaje. Ca urmare, reglementarea asigurării •/unor utilaje s-a prelungit luni de zile. Pentru Uzina de alumină din Tulcea, un astfel de aviz solicitat la 21 iulie a.c. a fost primit după 58 de zile. Un record al pierderii de timp îl deține durata avizului pentru dezvoltarea Uzinei de aluminiu din Slatina — 75 de zile, singur aviz a cerut atita vreme, ce se întîmplă cu Depășesc și ele limitele căci se intercondiționează Bunăoară, la lucrările comune de la Grupul industrial de petrochimie din Borzești, întocmirea graficului de execuție șl, o dată cu aceasta obținerea avizului Ministerului Construcțiilor Industriale a răpit 4 luni din cauza neprecizării situației utilajelor.— Apariția unor astfel de amînărl, care nu sînt singure în felul lor — ne spune tov. Constantin Scrieciu, director adjunct în Ministerul Industriei Chimice — face necesară prezența unui organ de avizare coordonator, care să le preîntîmpine. Dar nimeni nu-și asumă această răspundere. Iar dincolo de interminabilele discuții care au loc, pierderea reală e înregistrată de economia națională.în afară de domeniile arătate, se mai remarcă o deficiență, deloc neglijabilă, cauzată de superficialitatea cu care unii proiectanți, specialiști din minister privesc sarcina de a fundamenta soluțiile tehnologice pentru o serie de lucrări. De multe ori, documentația tehnică trece din institutul de proiectare în consiliul teh- nico-științific al ministerului și de aici la alte organe de avizare sumar pusă la punct, fiind returnată la scurt timp de organele avizatoare. Astfel, proiectele pentru instalația de electroliză nr. 3 și fabrica de p.v.c. din cadrul Combinatului chimic Hm. Vîlcea au sosit la Banca de Investiții, la jumătatea lunii septembrie, cu o sumă de lipsuri:- Faptul semnalat n-a fost rezolvat nicî pină în ziua de azi.Cum S-a văzut, intersectarea neajunsurilor prezentate a creat, acum cu mai puțin de o lună înaintea nou- . lui an de investiții, o situație nefirească. Soluționarea el cere concentrarea intr-un singur efort general a tuturor forțelor de care dispun toate ministerele beneficiare de investiții. De altfel, cum am fost informați, în industria chimică s-au și luat o serie de măsuri menite să impulsionez® definitivarea documentației tehnice și predarea ei cit mai repede posibil la constructori. Reținem dintre acțiunile lansate dubla urmărire zilnică a activității de proiectare din partea întreprinderilor beneficiare și a ministerului ca titular de investiții. în același sens, s-au întreprins și o serie de acțiuni vizînd mărirea capacității de proiectare, tar în ceea ce privește durata avizărilor, se acționează mult mal direct și operativ. Urmează ca rezultatele care se vor obține în perioada de timp următoare să confirme hotărîrea ministerelor de a reglementa și soluționa rapid problemele existente în domeniul asigurării șantierelor cu documentații de execuție pentru obiectivele anului viitor. Asupra modului cum se va face acest lucru, vom mai reveni.

Dacă un amar de celelalte ? normale, reciproc.

Ing. Cristian ANTONESCU

Acum, mai mult ca ori- cînd, avînd in vedere perspectiva dezvoltării impetuoase a economiei naționale, perspectivă în cadrul căreia și uzinelor constructoare de vagoane le revin sarcini de o deosebită importanță, trebuie să privim în mod critic munca noastră din acest an, să investigăm atent rezervele de care dispunem și să le punem în valoare cît mai repede. Șl aceasta cu atit mai mult cu cît, se știe, în 1970 activitatea unităților care fac parte din Grupul de uzine pentru construcții de vagoane din Arad nu s-a ridicat la nivelul cerințelor planului : la producția globală estimăm o nerealizare de 100 milioane lei. Cauza principală constă în punerea parțială în funcție a Fabricii de osii și boghiuri din Balș, care în acest an trebuia să producă la întreaga capacitate.Bineînțeles, starea de lucruri existentă nu ne poate mulțumi. De aceea, preconizăm ca prin măsuri organizatorice serioase să eliminăm deficiențele actuale, să asigurăm un avans important al pregătirii producției viitoare atît la Uzina de vagoane din Arad, cit și la Uzina de vagoane din Tr. Severin și Uzina mecanică din Buzău, în așa fel ineît în 1971 sarcinile de plan să fie îndeplinite din primul trimestru, din prima lună. Analizînd neajunsurile actuale, le putem polariza în jurul a cinci cauze principale : aprovizionarea cu întîrziere a u- nor materiale, slaba cooperare interuzinală, deficitul la capitolul forță de muncă. strangulările apărute în unele sectoare de fabricație și rămînerea în urmă a lucrărilor de investiții. Astfel. numai la Uzina de vagoane din Arad s-a resimțit lipsa a o serie de profile ușoare, mijlocii și

boghiurilor pentru vagoanele destinate diverșilor beneficiari.Fără a trece peste lipsa de răspundere a furnizorilor care nu și-au onorat o- bligațiile contractuale și a- jutorul insuficient primit din partea ministerului de resort pentru a reglementa aceste probleme, răspunde-

noului cincinal, pune în fața colectivelor din întreprinderile grupului sarcini mai mobilizatoare ca ori- cînd. Va trebui să eliminăm din mers lipsurile existente și să punem pe baze sigure producția noii perioade. Din cele 17 tipuri de vagoane pe care unitățile grupului le vor produce în anul 1971,

accentul pe respectarea întocmai' a ultimelor termene stabilite pentru finalizarea subansamblelor care lipsesc. în acest scop secțiile .de sudură și finisaj vor detașa la sectorul de prototipuri numărul de muncitori stabiliți pentru executarea lucrărilor de montaj, în așa fel ca seria

lipsă de capacitate există și la sculăria Uzinei de vagoane din Arad — de circa 200 000 ore. De aceea, în a- ceastă privință avem neapărată nevoie de sprijinul ministerului, în sensul de a ni se asigura în alte uzine și centrale colaborările necesare.în aceste săptămîni, la

ORGANIZAREA

ușoare, mijlocii și grele, , ceea ce a provocat greutăți în asigurarea din timp a

—rea principală pentru această stare de lucruri o poartă consiliul de administrație al grupului, compartimentele tehnice și funcționale din uzine și de la grup. Trebuie să recunoaștem că nu ne-am străduit în suficientă măsură să încheiem din timp contractele de aprovizionare cu metal și n-am urmărit consecvent onorarea acestora. Nici cooperarea între unitățile grupului n-a decurs mereu corespunzător.
Anul viitor, primul an al

un număr de 10 reprezintă produse noi. Această structură incumbă mari răspunderi, începînd de la asigurarea proiectelor, pînă la fabricarea prototipurilor, omologarea lor și introducerea produselor în fabricație. De pe acum conducerea grupului a bilit un plan precis măsuri în acest scop.Colectivul Uzinei de goane din Arad are de rezolvat, în primul rînd, problema producerii vagoanelor conteiner. Se va pune
sta- deva-

zero să fie realizată și o- mologată pînă la sfîrșitul lunii decembrie a.c. S-a stabilit, de asemenea, necesarul de utilaje pentru a căror procurare și montare sînt hotărîte responsabilități precise.Uzina mecanică din Buzău va fi sprijinită pentru a i se asigura colaborări în sectorul sculărie, unde deficitul de capacitate față de fondul necesar de timp pentru realizarea sarcinilor atinge circa 18 000 ore- mașină. O importantă

Uzina mecanică din Buzău se vor lua măsuri pentru contractarea unui volum de materiale necesare producției cifrat la peste 60 milioane lei. Tot aici, există încă greutăți în organizarea cooperărilor pentru piesele turnate, precum și în asigurarea muncitorilor necesari pentru introducerea a trei schimburi Ia toate mașinile-unelte existente, importantă sursă de sporire a gradului de utilizare a capacităților productive, subliniată expres în expu-

nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Executiv a C.C. al P.C.R. și a guvernului. Pentru acoperirea deficitului de personal, a- 'tît la uzina buzoiană, cît și la Uzina de vagoane din Arad se vor organiza noi cursuri de calificare și de ridicare a calificării, se vor iniția variate forme de specializare a muncitorilor.Consiliul de administrație are azi în vedere ca în toate uzinele grupului să se intensifice lansarea în fabricație și pregătirea S.D.V.- urilor necesare realizării prototipurilor, ca și a produselor ce vor trebui livrate în primele luni din 1971. Este lesne de înțeles caracterul stringent al a- cestei necesități, deoarece numai pregătirea din timp a producției asigură posibilități certe de desfășurare ritmică a acesteia, de realizare a sarcinilor de plan în conformitate cu nivelurile stabilite încă din primele zile ale anului 1971.Singura realizare importantă de pînă acum — și a- nume acoperirea integrală cu comenzi a producției din 1971 a unităților noastre — nu ne poate satisface. Pentru eliminarea deficiențelor în organizarea producției, în utilizarea mașinilor-unelte și a suprafețelor de producție, în cooperarea dintre unitățile grupului și dintre acestea și alte centrale industriale, în asigurarea forței de muncă etc., nu vom precupeți nici un efort. Numai astfel, considerăm noi, vom reuși să asigurăm bunul mers al construcției de vagoane, să ne onorăm integral, la timp și în condiții calitativ superioare, obligațiile contractuale față de beneficiarii noștri din țară și de peste hotare.
Ing. Gheorghe MUNTEANU 
director tehnic al Grupului 
de uzine pentru construcția 
de vagoane din Arad
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LICEUL INDUSTRIAL 
își caută profilul, 

iar absolvenții săi... 
rolul în producție

Un fapt de actualitate — practica in producție a elevilor din ultimul an — și o problemă de perspectivă relativ apropiată — prima promoție se află in pragul absolvirii — situează, in prezent, liceele industriale in centrul atenției opiniei publice școlare. Profesori, specialiști din Întreprinderi, părinți și, bineințeles, elevii Înșiși, sint preocupați ca studiul liceal al acestei prime promoții să se încheie cu cit mai bune rezultate. Desigur, măsura acestor rezultate este dată de capacitatea absolventului de a se integra rapid in activitatea productivă, ținind seama de faptul că locul său este în producție, ca participant direct și efectiv ia procesul de producție și nu în birou, la rezolvarea, birtiilor...Să vedem, deci, cum stau lucrurile la fața locului...Un prim popas l-am făcut la Liceul industrial de transporturi din București. Elevii din ultimul an al celor două secții — Exploatare, întreținere și reparații auto și Drumuri și poduri — se află, în acest trimestru școlar, la practică în producție. Primii lucrează în cî- teva. autobaze din Capitală, ceilalți pe șantierul magistralei rutiere Bucu- rești-Pitești. „Potrivit programei date de Ministerul învățămîntului — ne spune ing. Ion Sava, directorul liceului — în timpul acestei practici, tinerii vor îndeplini îndatoriri de lucru variate, începînd de la cele ale unui muncitor calificat pînă la cele ale unui șef de șantier, deprinzîn- du-se cu normele de muncă și tehnica specifică de producție, cu problemele de organizare științifică, cărora vor fi obligați să le facă față atunci eînd vor fi încadrați în întreprinderi". în continuare, interlocutorul nostru ne descrie și o interesantă acțiune întreprinsă pe linia unei mai eficiente pregătiri practice a elevilor de la șecția Exploatare, întreținere și reparații auto. în cadrul cursului de pregătire profesională din anul IV, elevii au luat lecții de conducere auto și de mecanică auto ; la sfirșit, toți au dat examen și au reușit să obțină carnete de conducere auto categoria B și C. în acest fel, repartizați la autobaze, ei vor putea lucra cu deplină competență tehnică la exploatarea și depanarea autovehiculelor, avînd calificarea într-o meserie din domeniul lor de specializare.Și la alt liceu de specialitate bucu- reștean — Liceul industrial energetic — după cum ne informează directorul său, ing. Petre Bratu — elevii din ultimul an sînt repartizați pentru practică în întreprinderi de specialitate : centralele electrice Grozăvești șt București-Sud. în principiu, conducerea liceului și specialiștii din Întreprinderea electrocentrale București, care se ocupă de îndrumarea practicii elevilor, sint mulțumiți de modul cum se desfășoară această activitate. Există grijă ca elevii să cunoască toate secțiile de lucru și principalele procese tehnologice, iar responsabilitatea îndrumării tinerilor a- parține celor mai competenți ingineri și maiștri ; la rîndul său, școala veghează la îndeplinirea întocmai a programului de practică a elevilor. Tot atît de adevărată este însă și constatarea, făcută în întreprindere, că „în amănunt" lucrurile nu merg chiar așa de bine. Astfel, ing. Cristian Silvestru, de la Secția electrică a Termocentralei Grozăvești, consideră că, uneori, numărul elevilor practicant) depășește posibilitățile de lucru ale diferitelor secții ale întreprinderii, ceea ce face ca pregătirea concretă a acestora să nu se realizeze corespunzător cerințelor. Iar ing. Gheor- ghe Cioboată remarca faptul că elevii — deși aflați în ultimul an de studiu liceal — cunosc insuficient unele noțiuni tehuice de bază, din care cauză urmăresc cu greu procesul de lucru, funcționarea aparatajului de înaltă tehnicitate. Nu lipsesc nici cazuri de indisciplină a elevilor. Chiar în ziua cînd am vizitat întreprinderea, în laboratorul de încercări (PRAM), un grup de elevi făceau practică... învățînd pentru concursul de admitere la facultate.... Asemenea deficiențe ale practicii în producție nu sînt întîmplătoare. întreprinderea în care se efectuează practica nu este „sigură" că acești elevi (sau măcar o parte dintre ei)

vor deveni, după absolvire, cadrele sale cu pregătire medie și, în consecință, nu se ocupă de ei așa cum ar trebui. După cum, nici școala nu are certitudinea că absolvenții vor fi încadrați în diferitele unități ale a- cestei întreprinderi. Această situație este generată de faptul că, nici pînă acuiUf forurile de resort n-au elaborat cuvenitele reglementări și instrucțiuni privind repartizarea în producție a absolvenților liceelor industriale, în lumina cunoscutei Ho- tărîri a Consiliului de Miniștri din luna iulie a.c. Nu e greu de înțeles că această dublă incertitudine duce la
ancheta pedagogică

slăbirea interesului pentru finalizarea cît mai rodnică a etapei de lucru în producție a viitorilor absolvenți. După cum nicț unele soluții ce se propun, pentru încadrarea prea puțin diferențiată a absolvenților liceului industrial în comparație cu a absolvenților școlilor profesionale — sub raportul categoriei de salarizare — nu sînt de natură să stimuleze efortul pentru o pregătire teoretică și practică exemplară. Rezultă clar că definirea cu exactitate a rolului și locului absolvenților liceelor industriale în producție (chiar și a titulaturii profesiunii ce urmează a fi înscrisă în diploma de bacalaureat) trebuie să fie rezolvată operativ de către forurile de resort, acum cînd n-au mai rămas decît citeva luni pînă cînd prima promoție va absolvi liceul.Desfășurarea etapei de practică în producție a elevilor ultimului an a relevat, o dată în plus, și necesitatea unei mai atente corelări a studiului de cultură generală și tehnică cu pregătirea practică. Astfel, ing. Ion Sava consideră că este nece- sar ca programele școlare să fie mai strict axate pe domeniul de specializare pe care-1 dă liceul. în cazul specializării „drumuri și poduri", de exemplu, problemele de construcții metalice ocupă un loc prea mare, ținind seama că in practica de construcții podurile metalice au o pondere din ce în ce mai mică, în aceeași ordine de idei, ing. Constanța Filip, directoarea Liceului industrial de construcții din Baia Mare ne spunea : „Nu Înțelegem de ce la Tehnologia materialelor de construcții se afectează 102 ore pentru metale șl numai 68 de ore pentru restul materialelor de construcții — prefabricate, mase plastice, betoane, materiale de finisaj și altele, care — de fapt — constituie astăzi „pîinea" constructorilor".Semnalînd raportul încă necorespunzător între pregătirea teoretică și practică in liceele industriale, prof. Alexandru Năbădan, directorul Liceului industrial pentru construcții de mașini din Arad, ne trimite o amplă și argumentată analiză, din care spicuim : „în actualul plan de învățămînt, instructajul practic reprezintă circa 17 la sută din totalul orelor de învățămînt. Exprimat în ore, înseamnă 6 ore/săptâmînă X 34 săptămîni X 5 ani = 1 040 ore, adică 5 luni, cam atît cît se acordă pentru calificare, la locul cțe muncă, la meseriile sudor electric,

vopsitor, meserii care reclamă cel mâi puțin timp de asimilare. într-un asemenea cadru de practică, putem spune că le-am prezentat elevilor un „film" al lucrărilor de atelier, nu . că le dăm acea pregătire temeinică pe care o presupune progresul tehnic contemporan". Apoi, referindu-se concret la practica din ultimul an, corespondentul nostru continuă : „Faptul că s-a fixat etapa de practică în trimestrul I prezintă, după părerea colectivului nostru didactic, două neajunsuri : întîi — se creează un interval prea mare de întrerupere a cursurilor teoretice de la sfîrșitul trimestrului III (15 VI) pînă la începutul trimestrului al II-lea al anului școlar următor (12 I). Al doilea — grosul orelor la obiectele de cultură tehnică se face în ultimul an și, astfel, elevul este trimis în practica de documentare, fără a fi parcurs toată tematica obiectelor tehnice".Și, într-adevăr, deseori elevul din anul V ajunge la practică fără să fi studiat mai nimic din tehnologia profesiei pe care și-o însușește. Tocmai de aceea poate că ar trebui luată în considerare opinia a- celor profesori care consideră că ultima perioadă de practică ar trebui programată după terminarea ultimului trimestru de cursuri, din ultimul an de stuaii. Atunci elevul are un tablou mai complet al diverselor aspecte tehnologice pe care le poate în- tîlni și în raport cu care este de dorit să-și completeze pregătirea practică.Evident, opiniile consemnate pot comporta discuții. Dar asemenea păreri, cît și concluziile ce se conturează o dată cu încheierea studiilor primei promoții de absolvenți oferă Ministerului învățămîntului și ministerelor de specialitate o bază utilă pentru reexaminarea atentă a planurilor și programelor de studiu ale liceelor industriale în vederea definirii cu mai multă rigurozitate a profilului lor, a obiectivelor pe care le au de îndeplinit în pregătirea tehnică și în educarea elevilor lor.
Florica DINULESCU
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19,15
19,20

PROGRAMUL I
17,00 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba germană. Din 
cuprins : • Secvențe la zi — 
rubrică de actualități filmate
• Drumurile cărții : Masă 
rotundă cu lectorii editurii 
Kriterion o Film documen 
tar : „Hermann Oberth" • 
Poșta TV. Prezintă Use Lauer 
O Cîntă fanfara : formația 
„Jungmusikanten" din comu
na Giarmata, județul Timiș.

18,10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete I Bună sea

ra, băieți I 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Teleenciclopedia. în cuprins :

• Francois Perrier. Prezintă 
Florian Potra • Pod (partea 
a doua a emisiunii va pre
zenta podurile de la Cerna
vodă și de la Giurgeni — 
Vadul Oii) a Competiții.

20,50 Film serial : „Incoruptibilii" 
— episodul „Depoziția gangs
terului".

21,40 Portul finlandez Turku. Re
portaj de Florin Hera și Mi
hai Crîșmaru.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Telesport.
22,45 Concertul orchestrei de mu

zică ușoară a Radioteleviziu- 
nii. Dirijor : Sile Dinicu. So
liști : Bebe Prisada, Dorina 
Drăghici, Petre Geambașu, 
Anca Agemolu, Aurelian An- 
dreescu.

A.

(Urmare din pag. I)Cu prilejul largii consultări pe care am organizat-o pentru elucidarea acestor probleme am putut constata interesul deosebit pe care l-au stîrnit aceste măsuri în rîndul țărănimii cooperatiste, al mecanizatorilor, al cadrelor de spe- ' cialiști, satisfacția lor pentru modul realist și perseverența cu care acționează conducerea partidului și statului nostru pentru asigurarea u- nui progres mai rapid al agriculturii și. implicit, pentru creșterea nivelului de trai al țărănimii cooperatiste, al întregii populații. Interesul și satisfacția oamenilor s-au concretizat și in analiza cu mult discemămint a viitoarei alcătuiri a consiliilor inter- cooperatiste, la stabilirea cărora s-a avut în vedere nu numai zona geografică și suprafața de teren, ci în egală măsură și perspectivele zonării și specializării producției agricole, puterea economică a cooperativelor care alcătuiesc fiecare consiliu intercoo- peratist, posibilitățile concrete de întrajutorare etc. De pildă, n-am putut să nu avem in vedere faptul că, in viitorii ani, intrarea în funcțiune a marelui sistem de irigații inter-jude- țean care va traversa Dobrogea unind apele Dunării cu ale lacului Sinoe și care va permite irigarea a 90 000 hectare în Județul Tulcea (aproape jumătate din suprafața arabilă a județului), din care circa jumătate sînt terenuri ale cooperativelor agricole, va atrage după sine și modificări structurale în ce privește zonarea producției agricole.O importanță excepțională « are modul cum vom acționa în etapa imediat următoare pentru crearea consiliilor intercooperatiste, pentru profilarea producției în cadrul acestora începînd chiar cu anul viitor, pentru organizarea formațiilor de lucru comune, specializate, din țărani cooperatori și mecanizatori, pentru stabilirea planurilor de producție, pentru normarea muncii etc., etc.Acțiunile la care m-am referit, pe care va trebui să le realizăm într-un timp scurt, nu constituie decît începutul aplicării în viață a măsurilor preconizate. Cei care vor trebui să

asigure materializarea acestora sînt consiliile intercooperatiste, comitetele comunale de partid, cadrele de specialiști, care lucrează nemijlocit în cooperativele agricole de producție. Iată de ce se impune să acordăm o atenție deosebită instruirii temeinice a tuturor acestor oameni pentru ca, in primul rînd, ei să știe absolut precis ce au de făcut, cum trebuie acționat, ce priorități se impun în rezolvarea problemelor.Deși căpătată într-un timp relativ scurt, o experiență bună avem deja în ce privește acțiunile intercoopei'a- tiste privind zonarea și specializarea

ECONOMIA LOCALĂ
A REALIZAT

PLANUL CINCINAL
Convorbire cu ing. Ion CHIRILESCU,

vicepreședinte al C.S.E.A.L.

După cum s-a anunțat, întreprinderile economiei locale au Îndeplinit planul cincinal cu o lună mai devreme. In legătură cu aceasta, am solicitat amănunte tovarășului ing. Ion Chirilescu, vicepreședinte al Comitetului de ,Stat pentru Economia și Administrația Locală.— întreprinderile de industrie locală, gospodărie comunală și de construcții, subordonate consiliilor populare au îndeplinit principalii indicatori ai planului cincinal. Sarcina la producția globală industrială — prevăzută în planul cincinal — a fost realizată Cu o lună mai devreme. Consecința acestui fapt va fi o producție suplimentară de peste un miliard de lei. Această considerabilă valoare se va materializa în cantități sporite de bunuri de consum și de uz casnic din metal, lemn și mase plastice, mobilă, cărămizi și prefabricate din beton armat, care vor fi livrate rețelei comerciale. De altfel, planul cincinal la indicatorul „livrări către fondul pieței" — deci către populație — a fost îndeplinit încă de la sfîrșitul lunii septembrie, realizîn- du-se o depășire de 1 484 milioane lei.
— V-arn ruga să precizați pen

tru cititorii noștri sectoarele care 
au înregistrat reușite remarca
bile.— Am să menționez doar cîteva din realizările mai importante, nominalizate în plan. Producția de țesături, de pildă, a fost realizată în proporție de 148 la sută cu o depășire de 1 841 mii mp. Iar planul cincinal la producția de cărămizi și blocuri ceramice și la prefabricate din beton armat a fost îndeplinit încă de la începutul acestui an, realizîndu-se depășiri de 35,8 la sută (1 069 milioane bucăți) și respectiv de 23,7 la sută (518,6 mii mc). De asemenea, s-a obținut o producție suplimentară de mobilă de 581 milioane lei, planul fiind îndeplinit la acest capitol încă de la începutul lunii iulie, iar pînă la sfir- șitu) anului se vor realiza in plus circa 30 000 de apartamente.

— Despre sectorul edilitar-gos- 
poăăresc ce ne puteți spune ?— Cincinalul care se încheie consemnează succese de seamă și în a- cest domeniu. Astfel, numărul localităților dotate cu sistem centralizat de

distribuție a apei potabile s-a mărit cu 62 iar lungimea rețelelor a crescut cu peste 1 800 km, parcul de mașini pentru transportul în comun cu peste 3 400 autobuze, troleibuze și taximetre. Au fost modernizate și acoperite cu îmbrăcăminți asfaltice u- șoare drumuri locale pe o lungime de peste 5 200 km.
— Care sint actualele preocu

pări mai importante și ce vă pro
puneți să realizați, in perioada 
imediat următoare, în primul an 
al noului cincinal ?— Ne propunem să acționăm pentru dezvoltarea producției de materiale deXconstrucții, pentru a acoperi atit nevoile de consum ale sectorului socialist, cît și cele ale populației. Sporul livrărilor la fondul pieței va fi — numai la cărămidă — de aproape 10 la sută. De asemenea, vom mări capacitatea și vom extinde sectorul de prestări de servicii. Avem în vedere, în special, înființarea unităților auto-service în toate orașele mari și pe arterele mai importante ale circulației rutiere. Conform indicațiilor conducerii de partid și de stat, vom dezvolta ramura metalurgiei, introducând și lărgind sortimentele de piese dp schimb, pentru a asigura necesitățile economiei naționale. Am stabilit sarcini mai mari în anul viitor și pentru producția de mobilă care va crește față de 1970 cu 9,6 la sută. Astfel, împreună cu creșterea producției bunurilor de consum și uz casnic, vom putea asigura în anul viitor sporirea livrărilor la fondul pieței cu 9,5 Ia sută. în sfirșit, se vor construi circa 90 000 de-apartamente, atît din fonduri centralizate, cît și prin contribuția populației, bazată pe creditele acordate de stat. Pentru îndeplinirea acestor obiective este necesară însă mobilizarea tuturor eforturilor, organizarea exemplară a producției și a muncii, în toate sectoarele economiei locale.

Convorbire consemnată de 
George POPESCU

23,30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

20,00 Cîntece și jocuri populare. 
Interpretează orchestra diri
jată de Leonida Buzeanu. 
Soliști : Ileana Constantines- 
cu, Marin Chisăr, Ion Schi- 
poancă, Petre Săbădeanu, 
Olga Stănescu. și formația de 
dansuri a cooperativei „Igie
na".

20,30 Reflector : „La plimbare, cu 
mașinile întreprinderii".

20,45 „Luceafărul" — versuri de : 
Ion Pop, Ion Alexandru, 
Gheorghe Grigurcu, Mirop 
Scorobete, Vasile Radu Ghen- 
ceanu, Nicolae Prelipceanu, 
Ioan Serb. Recită actorii : 
Traian Stănescu, Corina Con- 
stantinescu, Silviu Stăncules- 
cu, Valeria Gagialov, 
Nadolschi, Victoria 
Val. Plătăreanu.

21,00 Buletin de știri. 
21,05 Seara melomanului.

și Vila Luminiș de la 
in program : • Simfonia I 
— dirijor Ionel Perlea • So
nata a III-a pentru vioară și 
pian — solist 
A Evocare 
ghici.

21,55 Publicitate.

Paul 
Dinu,

Enescu 
Sinaia.

Isaac 
Romeo

Stern 
Dră-

zi,HUDiicitare.
22,00 Reportaj TV. „Sibiul senti

mental" — reportaj de 
Preduț ’ ~ • ••
teanu.

22,20 Film serial „Vidocq" (VIII).
22,45 Studio Dans. Ansamblul Tea

trului ,,Kirov" din Leningrad 
în „Chopiniana“ (fragmente 
din spectacol). Soliști : Ninel 
Petrova, Irina Kolpakova, 
Ludmila Alexeeva, V. Seme
nov. Coregrafia Mihail Fokin.

Maria 
și Constantin Ber-

*

V
• Z î PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21. 
CAPITOL — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,30; 21,15.

BBBDBBQBBstrădania pe care va trebui să o depunem pentru a sedimenta în concepția oamenilor, care vor alcătui consiliile intercooperatiste, înțelegerea clară a faptului că acest organism poartă răspunderea pentru tot ’ ceea ce se face în cooperativele agricole de producție care îl compun, că nu este un organism formal, ci un organ de muncă concretă, perseverentă, continuă, susținută. Fac această remarcă pentru faptul că, pe lingă rezultatele bune obținute pînă a- cum în acțiunile intercooperatiste, s-a observat și tendința unor președinți — mărturisită sau nu — de

Cooperativele agricole 
vor obține rezultate superioare
producției agricole. Ceea ce am realizat în mare, la nivelul județului, în domeniul acțiunilor intercooperatiste, va trebui să realizăm in amănunt la nivelul fiecărui consiliu intercoope- ratist ce se va crea, al fiecărei cooperative agricole de producție. începutul bun pe care l-am realizat privind acțiunile intercooperatiste în domeniul producției zootehnice, de pildă, a și profilat în cadrul județului nostru cooperative care au cele mai bune condiții și rezultate în creșterea vacilor, în îngrășarea tineretului taurin, a mieilor, a păsărilor etc. Iar faptul că de ani de zile am urmărit să valorificăm prin plantații de vii terenurile în pantă, slab productive, a conturat deja bazinele viticole ale, județului, care au vii plantate în masive, ceea ce va ușura, fără îndoială, profilarea unor cooperative agricole de producție și brigăzi pe producția viticolă.Deosebit de importantă ni se pare

a nu-i prea interesa cum merge acțiunea la care cooperează. Tendința pornește de la o concepție, pe care aș numi-o de rentier : „Mi-am dat cota-parte la asociație, avem acolo oameni salariați, specialiști Care se o- cupă de treburi, să se descurce singuri că de aceea îi plătim. Eu îmi văd de treburile mele în cooperativă". De asemenea, va trebui să combatem cu toată tăria orice tendință din partea unora de a trage spuza pe turta lor, cum se spune, în dauna celorlalți. Faptul că unul din obiectivele majore ce stau în fața a- cestor consilii este sprijinirea cooperativelor mai slab dezvoltate, nu înseamnă în nici un caz o egalizare mecanică a veniturilor cooperatorilor în dauna celor care lucrează mai bine. Fiecare cooperativă agricolă de producție bună sau mai puțin bună își păstrează autonomia, iar ajutorul primit din partea consiliului inter-

cooperatist trebuie înțeles și fructificat în sensul că 1 se creează condiții pentru a pune mai bine în valoare, prin munca cooperatorilor, posibilitățile nevalorificate sau valorificate insuficient.în legătură cu viitorul sistem de retribuire a muncii țăranilor cooperatori, dintr-un studiu preliminar pe care l-am făcut rezultă că la noi in județ sînt puține cooperativele care vor asigura doar acel venit lunar minim garantat de 300 lei. în general, majoritatea lor pot asigura un venit lunar al cărui cuantum este superior. De asemenea, județul nostru are suficiente condiții a căror valorificare ne preocupă în mod deosebit, condiții care fac posibil ca țăranii cooperatori să presteze, marea lor majoritate, în tot timpul anului, cel puțin minimumul de zile ce trebuie lucrat lunar. Noi, deja, am nominalizat cooperativele și consiliile intercooperatiste care pot organiza vărării, cărămidării, ateliere pentru împletituri din răchită și din papură, pentru prelucrarea și valorificarea pietrei de construcție, ateliere de olărit, secții de covoare pe lingă cooperația meșteșugărească ce vor folosi, mai ales iarna, mîna de lucru a femeilor din satele cu tradiție în această îndeletnicire. Se pot organiza acțiuni comune între consiliile intercooperatiste și organele silvice pentru reîmpăduriri, întreținerea pepinierelor și plantațiilor tinere. Excedentul forței de muncă din unele cooperative ii vom utiliza pe șantierele de construcții din județul nostru.Punerea în valoare a tuturor acestor posibilități depinde, cum spuneam, de modul cum vom ajuta consiliile intercooperatiste să se pună temeinic pe picioare, încă de la primii pași pe care îi vor avea de făcut, de inițiativa, răspunderea și operativitatea cu care vom acționa noi toți pentru înfăptuirea, pas cu pas, a a- cestui amplu program de măsuri, ale căror rezultate vor trebui să se facă simțite in creșterea producției și productivității muncii, din toate sectoarele producției agricole, începînd încă din anul viitor, primul an al cincinalului 1971—1975.
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• Amintiri bucureștene : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Omul din Sierra : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 9,30;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Vagabondul : BUCUREȘTI — 
8,45; 12,15; 16,30; 20.
• Răzbunarea sfîntului : VICTO
RIA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Vînătoare de vrăjitoare 
MINA — 0—15,45 * 
18,30; 20,45.
• Soarele alb al 
CIA — 8,45—20,30 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Vă place Brahms ? : DOINA — 
11,30; 13,45; 16.
• Procesul : DOINA — 18,15; 20,30.
• Tarzan, omul junglei ; Fiul lui 
Tarzan : TIMPURI NOI — 9—20 în 
continuare.
• Cîntărețul mexican : — 9; Alerg 
după o stea — 10,30; 12,30; 14,30, 
Simfonia briganzilor — 18,45, Pa
siunea fatală — 16,30; 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Fantasme : FLAMURA — 9; 
11,15; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR 
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• King Kong evadează : GRIVI- 
ȚA — 9,30; 11,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 8,30—16,45 în 
continuare ; 19; 21.
• Mayerllng (ambele serii) : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16; “

. LU-
în continuare ;

pustiului : DA- 
în continuare ;

18.

19.
Intîlnirea : BUZEȘTI — 15,30;

Călătorie în Jurul craniului
meu : BUZEȘTI — 20,30.
• Călugărița din Monza ; 
CEGI — 10; 16; 18,15; 20,30, 

9; 11,15; 13,30; 16;

Hibernatus : UNIREA 
PACEA — 16; 18; 20.
Zonă închisă : UNIREA — 20.
Măsura riscului : LIRA — 14;

BU- 
GLO- 
18,15;

15,30;

• Winnetou în Valea morțll : 
LIRA — 18,15; 20,30.
• Medicul de la asigurări : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, FLO
RE ASC A — 15,30; 18; 20,30.
• In arșița nopții : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
• 100 de carabine : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
GIULEȘTI — 15,30; 19; MIORIȚA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Ultimul mohican : COTROCENI
— 15,30; 17,45; 20, MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,30.
• Cadavrul viu : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Sentința : MUNCA — 16; 18; 20.
• Unghiul de cădere : VITAN — 
15,30; 19.
• De șapte ori șapte : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• Agonie și extaz : RAHOVA — 
15; 17,45.
• Canarul și viscolul : RAHOVA
— 20,30.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Dragoste și viteză î CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
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Jubileul Bibliotecii
Centrale Universitareîmplinirea a 75 de ani de la înființarea Bibliotecii Centrale Universitare din București a fost marcată vineri prin organizarea unei adunări festive jubiliare și a unei sesiuni de comunicări științifice. Au participat cadre didactice din învățămintul superior, bibliotecari din întreaga țară, studenți. Cuvintul de deschidere a fost rostit de prof. C. Nuțu, director al Bibliotecii Centrale Universitare, care a evocat aspecte din activitatea acestui for de știință și cultură. Participant» la festivitate au fost salutați de prof. Alexe Popescu, adjunct al ministrului învățămintului, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, prof. dr. docent Jean Livescu, rectorul Universității din București, prof. dr. docent Șerban Cioculescu, director al Bibliotecii Academiei,.Angela Popescu-Brădiceni, director- al Bibliotecii Centrale de Stat, precum și de directori ai unor biblioteci universitare din țară, care au oferit în dar instituției sărbătorite exemplare rare din colecțiile acestor instituții.în încheierea adunării, participants au adresat o telegramă tovarășu

lui NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : Pornind de la necesitatea acut resimțită în lumea contemporană de a fi in permanentă legătură cu cele mai importante surse și căi de circulație a informațiilor și de a găsi formele cele mai potrivite de transmitere a acestora tineretului studios și corpului profesoral, colectivul Bibliotecii Centrale Universitare din București închină realizările și proiectele sale celei de-a 50-a aniversări a P.C.R. și se va strădui și în viitor să contribuie cu eforturi sporite la deplina integrare a instituției în viața universitară, participînd astfel în mod activ la continua perfecționare a procesului instructiv-educativ și de cercetare științifică din școala superioară.
★în aceeași zi s-au deschis lucrările sesiunii științifice, in programul căreia figurează un mare număr de comunicări din multiple domenii ale istoriei bibliologiei, informării și documentării. Lucrările sesiunii continuă. (Agerpres)

Măsuri pentru îmbunătățirea activității
de colectare a deșeurilor de hirtie, textile 

și a obiectelor textile scoase din uzConsiliul de Miniștri a stabilit în ultimul timp unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de colectare a deșeurilor de hirtie, textile și a obiectelor textile scoase din uz.Din studiile întocmite rezultă că prin aplica-rea acestor măsuri se pot obține importante avantaje pe linia economisirii unor materii prime valoroase ca : lemn, bumbac, lină etc., în ramurile industriale care le utilizează.Hotărîrile Consiliului de -Miniștri prevăd sarcini de predare a deșeurilor pentru toate ministerele, celelalte organe centrale, instituții, întreprinderi și consilii populare etc. Se recomandă, de asemenea, organizațiilor obștești să aplice, în mod corespunzător, aceste măsuri și să sprijine acțiunea de colectare a deșeurilor de textile și hirtie.în scopul asigurării prelucrării de

șeurilor se prevede dotarea unităților industriale cu utilaje necesare.Pentru buna desfășurare a acțiunii de colectare a deșeurilor amintite sînt prevăzute o serie de măsuri organizatorice. De asemenea, au fost majorate prețurile de achiziție ale acestor produse și s-au stabilit alte măsuri stimulatorii. Unitățile vor putea acorda recompense, dintr-un fond' special constituit din valoarea încasată, personalului care participă efectiv și se evidențiază în recuperarea, sortarea, depozitarea și predarea deșeurilor de hirtie și textile. Contravaloarea cantităților de deșeuri de hirtie, predate de către școlile generale, se va acorda acestora. Pentru stimularea colectării de la populație a deșeurilor de textile se vor asigura obiecte de uz gospodăresc, articole de sport și jucării, precum și rechizite școlare care să fie oferite în schimb. (Agerpres)

teat re
• Opera Română : Lucia di Lam- 
mermoor — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19.30.
• Teatrul, Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Bechet — 
20; (sala Studio) : Cui i-e frică de 
Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Crimă și pedeapsă —

19,30; (sala Studio) : Cînd luna • 
albastră — 20.
• Teatrul Giulești : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă" : Co
moara din insula piraților — 9,30. 
e Teatrul evreiesc de stat : Ma- 
zel — tov ! — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de Rouă — bro- 
tăcelul — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 

• giale" : Divertisment ’70 — 20.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Sonatul Lu
nii — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19,30; (la Sala Palatului) : Revista 
la volan — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română • Pe aripile rapsodiei — 
19,30.
A Circul „Globus" : Star circus *70 
— 19,30.
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Eugen BARBU:

Aparținem unei mari tradiții
pe care o

Trebuie spus de la început că proza românească moștenește o mare tradiție realistă, tradiție ce nu va putea fi compromisă în nici un fel de stăruința unora de ,a orienta proza intr-un tărîm, nu nociv, cit impersonal și fără viitor...Este o realitate Încurajatoare faptul că s-a afirmat în ultimul timp o generație nouă de prozatori despre care nu se poate spune că nu au talent și mijloace artistice. Dar unii dintre ei cultivă încă cu obstinație stări tulburi, analizate, chipurile, cu minuțiozitate, în admirația fățișă a celor aflați la vîrsta cînd ar trebui să se instruiască și să nu dea brevete de talent. Deci, o stare incertă de dibuire, situarea într-un loc geografic fără hotare, eroi cu nume stranii in- dicînd orice meridian, o lipsă de fapte îngrijorătoare, dacă ne gîndim că traversăm o epocă plină de senzaționale evenimente sociale, de transformări în conștiință. Este o nevoie de evadare ? Nu cred. Mi se pare că evazionismul unora trădează mai degrabă o lipsă de problematică, o evitare a responsabilității pe care o are orice romancier adevărat în fața materialului captat într-o operă, o neputință de a viza esențialul.Important e faptul că sîntem beneficiarii unei literaturi solide, bine construite, cu o schelărie de o mare fermitate, și cînd spun asta mă gîndesc la romancieri ca Sadoveanu, Rebreanu, Camil Petrescu, Hortensia Pa- padat-Bengescu și la pe nedrept uitatul Gib Mihăescu... Toți a- cești scriitori, la care ar mai fi de adăugat și alte nume, au reconstituit în proza lor universul românesc dintre cele două războaie mondiale și încă ceva mai dinainte, cu toată problematica intimă sau socială a momentelor respective. Era de fapt o necesitate de a zugrăvi stratificarea proaspătă a României, cu marile probleme ale timpului. Cred că unele din romanele lui Rebreanu sînt rău scrise, dar nu pot să nu recunosc că Ion, Pădurea spinzuraților și Răscoala constituie o trilogie fără moarte, și asta tocmai prin problematica lor, prin conștiința și puterea autorului de a da o imagine proprie despre lumea în care a trăit. Rebreanu a pornit de la drama țăranului lipsit de pămînt și a terminat prin a încerca să stabilească erorile unor exaltați atrași de mișcări politice violente și iresponsabile. Eroii lui Camil sau Cezar Petrescu făceau procesul mai marilor zilei ce uitaseră să se țină de cuvînt după promisiuni fantasmagorice, neînstare să rezolve contradicțiile unei lumi In care numai banul avea un rol preponderent De această literatură nu ne putem despărți. Au fost publiciști gata să afirme că după această serie de romane excelente a urmat un hiatus reparat o dată cu apariția unor nume mai proaspete. în alte locuri mi-am exprimat îngrijorarea In fața acestei erori, datorată „arderii" de etape și, poate, dorinței de propulsare rapidă în conștiința publică. Sînt dator să repet că romane ca „Desculț", „MorOmeții", „Scrinul negru" și „Bietul Ioa- nide" nu vor putea fi ignorate multă vreme. Continuă ele dezbaterea etică și socială a înaintașilor ? Eu cred că da. Romanul lui Zaharia Stancu se află în linia Răscoalei, și e realizat la un mod poematic mai puțin obișnuit, dar nu e mai puțin zguduitor. Cît privește Morome- ții, acest roman împlinește o imagine de o fină incizie a țăranului silit să devină șiret din cauza unei autorități abuzive.
Alexandru IVASIUC:

Să dovedim răspundere 
și conștiință civică

E sigur faptul că realismul nu înseamnă reflectarea a ceea ce se vede imediat pentru că nu ce se vede și se experimentează nemijlocit e realitatea, mal ales realitatea socială, care nu este un obiect, ci un fenomen sau un raport de fenomene, intr-o continuă devenire. Nici un fel de artă, și deci nici literatura nu este transcrierea unei observații, oricît de atente, ci creație, reconstituirea unui model, a unui lucru complet. Observația e total limitată, creația e nelimitată. Și, apoi, ca marxiști știm ca un postulat fundamental că esențele nu se arată, numai, ci se și ascund.Dar a sosit momentul să ne dezbărăm de generalitățile prea comode si neangajante, de plutirea continuu prin și peste fraze vagi. Un articol se scrie pentru a argumenta un punct de vedere, are totdeauna un sens polemic, deoarece fiind pentru ceva, te delimitezi de alt fenomen, te rupi de el. Problema pe care o urmărim acum nu este nici de stil, nici de limbaj, nici de dispută academică asupra sferei, limitelor realismului, ci e vorba de o atitudine, de exprimarea aproape a unui sentiment. în ciuda unor succese de netăgăduit ale prozei românești, în ultimii ani, mai ales în domeniul romanului, resimțim o nemulțumire. Și nu pentru că nu s-au scris cărți foarte bune, nu s-a primenit scrisul nostru și nu trăim chiar un moment de efervescență culturală, cit mai degrabă din cauza unui sentiment de necuprindere a unor probleme esențiale. Lipsește opera monumentală (evident, nu prin dimensiuni), capabilă să formuleze dacă nu răspunsurile (ce nu sînt strict de domeniul artei), măcar întrebările majore ale epocii. Caragia- lo, primul mare prozator român,

continuam

Coasele, topoarele și violențele din romanele autorului lui Ion au fost înlocuite cu disimularea. Romanele lui Călinescu nu sînt povestirile utopice ale intelectualității conformiste, cum a lăsat să se înțeleagă cineva. înainte de orice mie mi se pare că e- roii lui Călinescu exprimă fră- mîntările și idealismul unei anumite intelectualități care a aderat la revoluție după ezitări și neînțelegeri. Au existat desigur și încercări ale altor scriitori de a surprinde realitatea muncitorească și revoluționară in proză. Aceste eforturi nu pot fi ignorate, și cu atît mai rău, tăinuite numai pentru că cutărui critic i-a căzut la inimă literatura lui Robbe-Grillet, eșuată și ea în Franța de mult.Ajuns aici mă întreb dacă nu este cazul să se facă un bilanț obiectiv al eforturilor ultime din proza noastră, să se stabilească limitele operelor viabile față de imposturi, de contrafaceri. Citesc revistele noastre și prea arareori aflu problematica majoră a zilelor actuale. Mi se pare că trăiesc un vis străin. Mulți din eroii acestor microromane sau nuvele, sau schițe, trăiesc intr-un tărini fără identitate, beau toată ziua și locuiesc in baruri : oameni jumate reali — jumate fantome, cu o conștiință dificilă, proxeneți și impostori, negativiști de profesie și femei ușoare.Să nu se creadă că aș susține că la noi au dispărut complet imoralii, impostorii, demagogii și ființele necinstite. Dar, pentru dumnezeu, numai ăștia e- xistă ? Nu avem savanți de renume mondial, nu avem mari artiști pentru care munca este legea principală, nu avem mari ingineri, nu avem mari arhi- tecți ? Nu ridică ei orașe, poduri și universități, nu stau el pînă noaptea tîrziu în laboratoare 1 Ei nu sînt interesanți ? Nu au în primul rînd ei dreptul la un portret cît de cît lipsit de stîngăcie ? Să fie chiar atît de aliterar să fii cinstit, să te scoli de dimineață, să lupți opt sau zece ore pe șantiere cu inerția ? Să stea tot românul în bar de seara pînă dimineața ? Să fim cu toții niște terorizați de o spaimă universală ? Să adulmecăm numai smîrcul și putrefacția ? Trăim cu adevărat într-o realitate drogată și cineva ne-a parașutat din cer hidrocentrala de la Bicaz, că de Porțile de Fier nu mai pomenesc ? Nu, toate astea le-am făcut noi, clasa noastră muncitoare, iar cărțile în proză — mărturii ale acestor vremuri — nu pot ocoli această realitate. Cît de departe este această lume, această nouă realitate a noastră de evaziune și suferință gratuită, de contemplarea prelungă a buricului ca în doctrina Zen pentru aflarea cărui adevăr ! Pentru ce se pledează in fond în unele cărți ? Pentru ridicarea lenei la rang de virtute 1 Și dacă sînt asemenea pledoarii, de ce să le și tipărim ?în zori, cîteodată mă scoală cîte o bătaie de ciocan și aud pașî sub ferestre, spre tramvaiele aglomerate. Pe întuneric, pe viscol, pe zloată, pe orice timp, lumea se duce la muncă. Fără emfază, fără trîmbițe. în jurul nostru se ridică ziduri proaspete și ceva inefabil care-mi spune că vom auzi tot mai rar cînte- cele obscene ale bețivilor și puturoșilor la începutul zilei. Mi se face rușine de propria mea inacțiune, destul de rară de altfel, și trec la masa de scris...Realismul prozei ? Desigur, realismul ! El ne este cerut, impus de însăși realitatea în care trăim, pe care o construim.

a creat tipuri de neuitat, definitive în structura lor, ce închid nu numai o experiență umană, dar și o epocă istorică. La fel, Sadoveanu, dincolo de marea sa artă lirică și de înălțimea gîn- dirii, a surprins, într-o yastă o- peră, tabloul nostalgic al dispariției unei lumi într-un calm crepuscular, a civilizației cosmice. patriarhale, luminînd-o printr-o credință în mari permanențe, în circulația motivelor unei înțelepciuni veșnice, schim- bîndu-și formele doar în timp, îmbrăcind alte ritualuri. Rebreanu, cel de-al treilea mare prozator român, este mai degrabă un vestitor decît un în- cheietor, este primul scriitor nu numai dramatic, dar, ceea ce-i aproape același lucru, primul mare creator problematic din istoria culturii noastre.Ne lipsesc nu marile talente, nu capacitatea artistică, cît mai ales direcționarea eforturilor noastre spre cuprinderea integrală și monumentală a epocii in care trăim. Este o preocupare de actualitate majoră pentru autor să afle ecuația artistică a timpului său, formula cea mai diversă și mai bogată în sensuri, realizată prin destine individuale și din care apoi, scriitorul și cititorul să-și poată deduce propria experiență, în dinamica ei, experiențele și destinele din jur și ale întregii noastre colectivități. în acest sens, al surprinderii pregnante a adevărului nostru profund, ne referim la realism. Nu este vofba doar de o formulă literară, ci de un stil, de o atitudine a spiritelor noastre, de întrebarea autentică, îndreptată spre înțelegerea intelectuală autentică și emotivă a timpului și locului unde ni se desfășoară existența. E vorba de hotărîrea de a nu ne risipi, ci de a fi contemporani cu noi înșine.

Deci, o atitudine morală, o deschidere largă a privirilor spre prezent, o grijă pentru ce trebuie să ne depășească și care in ultimă instanță ne și determină.O astfel de literatură esențială poate îmbrăca orice formă stilistică, dar pentru a-și atinge rolul nu numai de re-creare a lumii noastre, dar și de participare activă la transformarea ei, nu poate fi excesiv complicată, ca să nu vorbim de faptul că nu poate fi neinteligibilă. Trebuie, și acest imperativ să nu ne sfiim să-l subliniem, să scriem cărți care să proiecteze în monumental valorile noastre comune, care ne transformă din simpli combatanți, într-o realitate politică și istorică. în acest fel ne realizăm, dincolo de noi, prin eficiență, prin participare la istorie. O literatură directă, care să determine masele să simtă și să gîndească. să le potențeze 

iteraturii noastre
capacitatea creatoare, e o formă a democrației. xCare ar fi citeva note ale unei asemenea literaturi ? întîi, neîndoios, ca să fie utilă, trebuie să fie bună, ceea ce înseamnă că trebuie să fie puternică, vizionară, traversată de mari idealuri. Deci să fie sinceră, să reprezinte locul geometric unde se definesc împreună

SZÂSZ Jânos:

Condiția modernității — 
concentrarea asupra 

fenomenelor contemporane

Realismul rămîne principalul filon al modalităților de exprimare literară. Cu toate că istoria literară contemporană — și trebuie să pornim totdeauna de la realitatea literară pe care această istorie o consemnează — ne dovedește că și alte modalități literare pot exprima condiția umană și conținutul de idei și sentimente al omenirii contemporane. realismul nu și-a pierdut nici viabilitatea literară, nici viabilitatea estetică. Desigur, de' Ia marile modele create în secolul al XIX-lea—cele binecunoscute ale lui Balzac. Stendhal, Flaubert, Tolstoi, Gogol, Dostoievski — realismul s-a îmbogățit prin contribuția multor scriitori, datorită unei noi experiențe de viață, i realităților complexe specifice secolului nostru.Trebuie să constatăm însă că oricît de accentuată a fost și este dinamica dezvoltării societății umane în secolul nostru, oricît de profunde au fost transformările și mutațiile sociale, oricît de mult ar fi accelerat ritmul vieții revoluția tehnico- științifică. toate acestea nu au făcut nevalabile modalitățile de exprimare ale realismului, nici măcar „modelele" lui clasice. Deunăzi, am citit un florilegiu de nuvele scrise ip ultimii ani de scriitori francezi, englezi, a- mericani, italieni, spanioli și sovietici în care nu am găsit nici o urmă a viziunii geometrice „â la nouveau roman", nici inversiunile planurilor de timp în care se desfășoară acțiunea, nici construcția simultaneistă. Sînt povestiri, dacă vreți, de o construcție liniară, acțiunea este desfășurată conform curgerii
Petru POPESCU:

Rădăcinile operei durabile 
se află in viața poporului

Proza românească e în chip manifest realistă, în vocația, în natura, in rezultatele ei. Resimțită ca o obligație, ca o vocație, ca o calitate, vocația realistă a prozei românești nu poate fi negată decît de un original cu orice preț. De ce realistă ? De ce așa și nu altfel ? Iată o întrebare căreia i-ar putea răspunde un filozof, un erudit, deci un spirit în posesia tuturor datelor.’ Prozatorul adevărat merge din instinct pe calea realismului. E firește o chestiune de structură și poate că rolul cel mai mare îl joacă aici însăși istoria României. O națiu

trăirile personale cu profile colective. Realismul presupune a- devăr, dar nu de cazuri particulare, ci de mari categorii generale, surprinzînd dinamica, structurile sociale. Cu cazurile particulare se ocupă medicul, psihologul, pedagogul sau juristul. Literatura autentică nu poate, desigur, să nu fie problematică, ca să răspundă unei societăți care, prin definiție, este intr-un continuu proces de dezvoltare, în continuă înălțare, care-și ridică esențiale probleme ea însăși, izvorîte din construcție, din trecerea de la un tip de civilizație la altul. Animată de mari idealuri, de idealurile unei lumi mai bune, care după definiția lui Marx este „o lume a libertății", va avea și elemente critice, polemice, pentru că nu trăim într-o lume perfectă. Cred că politica, istoria, conștiința istoriei sînt noua formă de realism, dincolo de discuțiile de formulă literară.

O asemenea literatură cere curaj, răspundere și conștiință civică. Dar ce lucru mare nu cere asemenea calități ? Oricum, trebuie să ne ferim de două erori : de literatura nesemnificativă. a fleacului dilatat, și de așa-zisul realism plat, antirealism, în fapt, pentru că realitatea nu e suprafață, ci adîncime. perspectivă.

timpului, în ritmul alternării momentelor exterioare cu cele ale vieții lăuntrice. Si totuși, ele mi s-au părut foarte moderne, întrucît erau, fiecare dintre ele, un ecou al realității contemporane. Este evident că realismul nu poate fi contrapus modernității, el poate exprima conținuturile, trepidația, marile probleme ale zilelor noastre. Ce este oare perimat iii „Doctor Faustus" al lui Thomas Mann, in „Condiția umană" a lui Mal- raux, in „Pădurea spinzuraților" de Rebreanu ? Recitim „Klim Samghin" de Gorki și ne dăm seama de acuta sa actualitate, de comprehensiunea scriitorului față de cele mai arzătoare probleme ale epocii moderne.Condiția modernității realismului este tocmai această concentrare asupra fenomenelor contemporane, asupra marilor fenomene sociale din viața noastră, neocolind nici umbrele, nici luminile ei. formulind deci adevărul artistic al epocii sau perioadei date, intrucil adevărul este și va fi totdeauna modern.Personal, cred că copierea nici unui model nu poate fi logică. Este firesc ca realismul să se îmbogățească, să fie deschis față de viahilele experiențe literare, spre inovațiile fertile, care aduc într-adevăr instrumente și procedee noi în arsenalul investigației realității. Un scriitor realist trebuie să tindă la sintetizarea experienței literare din epoca sa. tocmai pentru a exprima adevărul, al cărui slujitor este. Cu atit mai mult un scriitor care trăiește intr-o țară socialistă, într-o țară a cărei existență socială, politică, spirituală se caracterizează prin luciditate și realism.

ne încercată, așezată la confluența istoriilor și geografii- lor, a epocilor și spațiilor, nu s-ar fi putut conserva pe sine, n-ar fi putut progresa, crește, nu s-ar fi putut desăvîrși decît posedînd o înaltă conștiință a realității. Cum ar putea un artist, adică un exemplar superior și sintetic, să nu posede aceasta conștiință ?O tradiție atît de puternică tace din realism o dimensiune 
a specificului nosf.ru. Ceea ce influențează și subiectele, și structura eroilor, și stilul. Proza românească ațe o densitate specială, un ritm plin, și adesea 

personaje atrăgătoare prin plastica lor. Pitorescul e la urma urmei o calitate a scriitorilor care știu să vadă și să reproducă, și au ce vedea. Existența noastră e densă și ea, complicată, plină de nuanțe și de sub- texte, determinată de o pluralitate ce factori, diversă și polifonică, și în ea se deschid, ca niște terestre, perspective dintre cele mai deosebite, proiecții dintre cele mai neașteptate. Trecutul nostru, in care există și semnificație și anecdotă, și epopee eroică și farsă tragică, luminează pe dinăuntru viața modernă. Scriitorul autentic nu poate ignora atîtea planuri, a- titea straturi, atîtea dovezi. E o realitate de netăgăduit, mai puternică decît orice invenție, mai fascinantă decît orice fantezie. Din ea vine marea artă a prozei românești.Realismul nu e o simplă formulă literară, ci o perspectivă, o atitudine, o poziție morală, un ni

vel al spiritiilui. - Din punct de vedere formal, realismul acceptă orice inovație tehnică, stimulează invenția, îmbină și topește la un loc toate tendințele și metodele. Realismul dogmatic, teoretizat din nepricepere de unii critici, fără îndoială, ar fi incapabil să se îmbogățească. Vorbim însă de realismul adevărat. Cine combate azi realismul, fie prin afirmații teoretice, fie prin texte literare, e. fără îndoială, un depășit, un intelectual a cărui conștiință nu a înregistrat progresul evident al literaturii. și el e, paradoxal, mult mai aproape de realismul dogmatic decît oricare artist care aderă structural la realism. în- țelegind perfect sensul termenului, fără teama de a cădea în lipsa de originalitate?De altfel convingerea noastră este că orice mare scriitor e un 
mare realist, (simbolurile, parabolele, metaforele nu sînt decît tot niște fețe ale realității, și a- desea prin ele realitatea se vede la fel de clar ca și în reproducerile „normale", totul depinde numai de buna apreciere a artistului, care trebuie să înțe-
Paul SCHUSTER:

Un realism al societății 
noastre socialiste

Intr-un stat socialist, ca al nostru, avînd în vedere atît principiile și tendințele socialismului în genere, cît și aspectele specifice ale vieții noastre sociale, realismul, ca metodă literară, capătă un conținut nou. Realismul este, înainte de toate, conștiință faptului că din nimic, nimic nu se naște (ex nihilo nihil) — prin urmare o reflectare a lumii pe baza filozofiei materialismului. Putem fi de păreri diferite asupra importanței sau eficienței multor fenomene — dar nu există nici un fenomen care să nu-și aibă rădăcinile în real. (Inclusiv sferele in și subconștientului, ale visului etc.).Trebuie să reevaluăm, în discuțiile teoretice, și termenul de realism din perspectiva actualității noastre socialiste. Știu că folosirea acestui termen, definirea lui au avut de suportat îngustimea interpretativă, mediocritatea unor teoretizări, că unele spirite înguste, funcționărești, au încercat să uniformizeze creația literară. ignorînd tocmai ceea ce caracterizează orice producție artistică : diversitatea fenomenelor, opiniilor, individualităților. Dar nu termenul este de vină ! Pentru că ce înseamnă, în fond, azi realismul dacă nu realismul societății în care trăim, al societății noastre socialiste Deci pentru a clarifica termenul, pentru a-1 valorifica în discuțiile noastre teoretice, va trebui să afirmăm încă o dată că reflectarea falsă a realității, excesul de generalități nu au generat opere realiste, ci irea- liste. De altfel, creațiile cele •mai valoroase n-au îmbrăcat niciodată uniforma schematismului ; ele ne impun această demarcație între un irea- lism (depășit istoricește) și realismul viguros, ■ care participă conștient, cu mijloacele proprii artei, pe frontul ideologic. la realizarea acelui simț de răspundere colectivă, acelui spirit politic, acelei clarvi/ium asupra detaliului concret și a dezvoltării sociale cerute atît de imperios de Congresele IX și X ale partidului nostru.Pe lîngă acest realism autentic, din păcate, mai există însă și un realism pragmatic. Cunosc un 

leagă just lumea și s-o „traducă" în mod fidel). Proza modernă de valoare nu cunoaște după noi decît realiști. Crearea romanului modern a fost sinonimă cu renașterea realismului.După noi (și aceasta e atitudinea care ne domină în propriile noastre încercări), pentru 
romancierul modern realismul e 
o obligație morală. Lumea citește mult și așteaptă mai ales acele cărți în care se poate regăsi, contempla, judeca pe sine. Societatea modernă, o societate de aglomerări urbane și de industrii, creează colectivități mari, nivelate prin cultura de masă și prin toate celelalte caractere ale vieții contemporane. Un asemenea public compact are nevoie de „cărțile sale". Romancierul modern iese de regulă din rindurile acestui public compact, e fiul unei colectivități căreia îi datorează formația sa, gustul său, caracterele spirituale și sociale, destinul.

Obligat moralmente să scrie pentru comunitatea care t-a creat, să analizeze societatea, să-i dezbată sincer problemele, scriitorul nu poate face abstracție de realitatea socială căreia ii aparține. Prozatorul modern, cu deosebire romancierul, trebuie să fie un scriitor de public, reușind să cuprindă și probleme de interes general, și subtile definiri spirituale al» lumii contemporane și ale omului de azi. Apoi, literatura modernă trebuie să creeze spiritul societății de azi, oferind o sinteză spirituală unui cititor înconjurat de o multitudine de informații și date ale tuturor domeniilor, pe care mimai spiritualitatea ie poate a- duna, explica, echivala cu o e- sență. Cu alte cuvinte, sarcina cetățenească a scriitorului nostru crește. El trebuie să fie și artist, dar și un savant iluminat al societății noastre socialiste, pe care s-o poată sonda în problematica sa majoră, reflectînd gîndurile și sensibilitatea poporului. Oriunde am îndrepta discuția, deci, riu putem uita că realitatea e rădăcina operei, a literaturii.

scriitor care susțirie — în public și necontrazis 1 — că talentul n-ar fi altceva decît capacitatea de a te impune în condițiile date Dacă această definiție ar fi valabilă in artă, atunci F.minescu, implicit, a fost lipsit de talent. Dar aplicată la arta carierismului, ea este perfect valabilă. O asemenea concepție, in orice caz, exclude orice încercare de a milita pentru progres, adică pentru depășirea și împingerea înainte a condițiilor date în prezent la o treaptă so- cial-culturală mai înaintată. încercare caracteristică tocmai pentru acea artă și literatură comunistă, capabilă să îndeplinească o reală funcție socială.Desigur, prima condiție pentru realizarea unei opere de artă este talentul Dar talentul singur nu este suficient. Ca să fii un scriitor angajat, trebuie să fii, înainte de toate, însuflețit de o dragoste reală față de sarcinile rezultînd din lupta noastră comună pentru comunism. Noua noastră structură socială, socialismul, este creația poporului întreg. Numai cunos- cînd bine din experiență și participare personală toate năzuințele, toate bucuriile și frămîn- tările din care s-a născut România socialistă, vom fi capabili să participăm la procesul complex de creștere și educare, Ia care sîntem chemați de partid. Rostul nostru de scriitori' nu se poate restringe la lauda succeselor și cuceririlor noastre, — deși acest lucru va trebui să-1 facem și cît mai bine ! — ci de a participa la analizarea a- tentă a esenței și funcțiilor statului socialist, a dialecticii sale, fenomenelor și tendințelor care apar in evoluția societății noastre, iar pe baza acestei analize, la promovarea, prin opere de înalt nivel artistic și informativ (indiferent de particularități stilistice și metodologice), a acelui spirit activ, realist, fără de care orice pledoarie pentru progres n-ar fi altceva decît vorbe goale.Nouă, scriitorilor, ne revine dificila, dar și pasionanta sarcină de a contribui, prin tratarea cazului particular, la trezirea, in cititor, a acelui simț de răspundere și acțiune persona

lă fără de care înlăturarea lipsurilor și deficiențelor nu este de conceput. Or, cum am putea îndeplini această chemare, dacă n-am fi realiști — a- tît ca cetățeni ai României socialiste, cit și in scrisul nostru ?Cel ce cunoaște în profunzime realitățile vieții noastre sociale, cel ce s-a aflat alături de muncitorii leșiți din schimb, cel ce cunoaște micile și marile supărări și bucurii cotidiene ale locatarilor dintr-un bloc nou, cel ce a participat vreodată la o ședință în care s-au confruntat curajul cu oportunismul — acela știe că poporul nostru, realitatea noastră nu pot fi redate prin imagini edulcorate de afiș. Imaginile vieții nu pot fi în scrisul nostru decît realiste : astfel ele vor veni în sprijinul luptei -pentru progres. Redarea fidelă este posibilă numai prin descrierea exactă a diversității de încli-r nații, aptitudini, bucurii, tristeți, năzuințe, inerții, obiceiuri bune și rele care se încrucișează necontenit — în societate cît și în individ — In uriașul proces Istoric al cărui țel nu poate fi altul decît comunismul.Contribuția scriitorului la accelerarea acestui proces depinde, pe lîngă talent, și de dragostea sa pentru acest țel, de curajul său de a-și exprima părerile sale proprii și de a pune In discuție chiar și cele mai
Constantin STOICIU:

Politizarea definește actul 
creator, ii asigură 
eficacitatea socială

A fi realist în artă șl literatură echivalează cu participarea totală, pe măsura propriei personalități și a propriului talent, la lumea poporului tău. la actul ei permanent creator. Opera de artă nu a fost și nu va fi nicicînd o rezultantă, ci un răspuns trăind sub acest impuls, ivindu-se ca o consecință a acestui impuls, la întrebările puse de viață într-un anume timp, într-o anume epocă, în anume circumstanțe istorice. Vis-ă-vis de realitate, omul de artă, scriitorul se simte, și este dator, să intervină și, intervenind specific, așteaptă să afle dacă intervenția sa s-a impus prin responsabilitate și luciditate. Este adevărat apoi că această intervenție e condiționată de o mulțime de factori, dintre care talentul nu e chiar ultimul, că a- ceastă intervenție nu are cum scăpa din ceea ce literatura și arta au reușit să cîștige ca exprimare, dar tot atît de adevărat este, cred, -că realismul nu poate exista în afara atitudinii și angajării, că tocmai politizarea actului creator (adusă de a- titudine și angajare) definește — fundamental — realismul și-i asigură vitalitatea și eficacitatea socială. O artă și o literatură a- politică e sortită din premise eșecului social. Izolat de politic (implicit de etic), esteticul rămîne amorf și suficient sieși, inutil uman.Literatura română a fost și este, în general, o literatură realistă, are o „tradiție realistă" care nu exprimă o insuficiență și nu poate reprezenta, pentru cel mai atenți la ce se petrece peste gard decît la ce se petrece în propria lor ogradă, un capăt de acuzare. Scriitorul român este, prin structură și istorie, un scriitor politic. Interesat de condițiile sociale și poli
Nicolae VELEA:

Veridicitatea și optimismul 
mărturiei conferă vitalitate 

creației artistice

Realismul și-a mărturisit reazemul și sursele vitalității în observație și experiență intimă sau colectivă, în informație directă, în studiul atent și permanent al vieții sociale. Și mai ales în urmărirea devenirii existenței, a mișcării dialectice a fenomenelor sociale, în surprinderea și cuprinderea prin notații acumulate și organizate către un sens și un profil unic, definitoriu, a reacțiilor și profilurilor umane și a mecanismelor relațiilor și angajărilor sociale sau istorice.Realismul rămîne tenace, prin complexitatea, lărgimea și veridicitatea mărturiei, principalul depozitar și martor artistic al istoriei. Existența și viabilitatea sa fiind cea a relațiilor umane, realismul, atunci cind s-a „legitimat" la noi, în mijlocul secolului trecut ca mișcare și mai ales ca atitudine, a trebuit să aibă un teritoriu programatic restrîns.Acesta era cel al sesizării, denunțării și uneori sancționării articulațiilor sociale bolnave, al fixării unor destine umane prinse în încleștări aprige, minate, agitate și patronate de porniri egoiste și achizitive năruitoare.Granițele mereu în mișcare de o flexibilitate și receptivitate permanentă ale metodei de creație realistă, și îndeosebi devotamentul, „contractul" niciodată desfăcut sau trădat cu fenomenul social au determinat consemnări noi. superioare, de o luminozitate și limpezime, de un optimism viguros al realismului afirmării. Aceasta s-a datorat impulsionării dinamicii sociale care, într-o continuă ascensiune dialectică, ajungînd la izbînda așezărilor socialiste, a furnizat și furnizează ipostaze, profiluri și situații noi. inedite, cuceritoare și copleșitoare ca- re-și cheamă și revendică impe

spinoase probleme. Desigur, în- dreptîndu-ne fața către ceea ce este încă neconsolidat, către disputele etice propuse de fapte ale realității, nu putem să nu avem în vedere spiritul general al timpului în care trăim, realitatea incontestabilă că în procesul de edificare a patriei se formează un om nou, un erou nou, că in conștiința individuală se produc — nu simplu, nu liniar — salturi spectaculoase. Făurim nu numai o orinduire nouă, ci și un om nou. O proză realistă se cere să țină in primul rind seama de acest lucru.Realismul societății noastre socialiste urmărește binele ob- ștei de azi și de miine, fiind, spre deosebire de realismul pragmatic, potrivnic conformismului, conservatismului.Nu pot încheia aceste considerații; fără a sublinia două lucruri. Realiști fiind, sîntem obligați de a completa instrumentarul nostru de lucru prin procedee și mijloace noi.Trebuie deci să încurajăm încercările sau căutările noi în artă — știind că orice progres se caracterizează printr-o etapă incipientă, că nu se naște pesta noapte. El cere dăruire și spirit inovator, aderență la nou și efortul de a-1 comunica cititorului în forme expresive și durabile.

tice în care trăiește și creează, condiționat firesc de ele, atunci cînd a refuzat să accepte artificiul unor trecătoare mode s-a situat în tabăra celor care gîn- deau și se simțeau răspunzători de soarta celorlalți, și. odată aflat aici, a descoperit sau a redescoperit că asta-i este menirea și că numai așa poate spera întru împlinirea vocației sale — vocație apărută și constituită pe temeiul vieții ; a vieții tuturor, unde politicul, dincolo de orice îndoială, fundamentează și discerne fără echivoc chiar și cele mai neînsemnate fapte omenești.Semnificativ este, luînd în seamă literatura anilor de după al doilea război, că procesul parcurs de angajare și atitudine (termenii se implică în opera realistă finită) reprezintă, Ia o mai atentă privire, o reîntoarcere, de pe alte coordonate, cu alte sensuri și nevoi, la a dea „tradiție realistă" ce a impus și definit de-a lungul timpului literatura română. De la "‘tei— ne înțeles că redescoperirea „tradiției realiste" (care „i-a dat" pe Caragiale, Rebreanu, Sadoveanu, Camil Petrescu, Hortensia Papădat-Bengescu etc.) — în sensul discutat, de participare și opțiune clară, artistică, față de o anumită structură social-politică — nu implică pentru creatorii de azi o comu- nicabilitate semantică la un nivel inferior sub raportul realizării artistice și al consecventei ideologice.O artă o literatură lipsită de atitudine și angajare, deci în afara realismului tiranului pe care-1 trăim, ar fi o artă și o literatură a nimănui. iar creatorul lor un inofensiv alcătuitor de cuvinte si semne fără acoperire Nu cred să existe scriitor adevărat care să se accepte într-o asemenea ipostază.

rios — în planul artistic — consemnări convingătoare și pe potrivă. Pe măsura, adică a ar- denței, intensității, frecvenței febrile și impetuoase cu care datele noului socialist vin generos în intîmpinarea emoției și a fanteziei creatoare, influen- țîndu-le, înlesnindu-le sau structurindu-ie.Scrisul românesc constituit și bizuit pe un desen limpede, îngrijit și frumos al expresiei și comunicării a avut și are, prin marea și esențiala parte a monumentelor literare care-1 populează și compun, un statornic caracter realist cu care ajunge aproape pînă la suprapunere și identificare. Nu doar atît, deoarece fapta noastră artistică a stat alături de tîmpla și umărul faptei istorice, uneori chiar la cîrma ei, fiindu-i — cum o a- rată „spusa veche" — „inainte mergătoare".Fenomenul artistic concret, prin apariția unor cărți de o vigoare nouă, proaspătă și armonioasă, a făcut implicit demonstrația trebuitoare pentru e- ficiența și actualitatea metodei realiste. Opere substanțiale ca acelea ale lui Marin Preda, Zaharia Stancu, Fănuș Neagu, Nicolae Breban, D. R. Popescu, etc, sînt concludente in acest sens. Prin ele. ca și prin numeroase alte cărți de valoare, spiritul înnoitor al societății noastre socialiste își află corespondențe literare autentice, sensuri relevabile în perceperea, abordarea și reflectarea realității.Cîmpul vast și divers al realităților noi la care participăm șt asistăm cuprinde o pluralitate mereu sporită și permanent proaspătă de sensuri și date care-și cer legitimitatea artistică exactă, dominînd, dimensionînd către semnificații majore pagina de scris.
I
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--------------------------- -- ------------------------------------------------Chilienilor nu le este caracteristică acea exuberanță tipic sud-americană pe care o întîlnești la populațiile multor țări de pa continentul de la sud de Rio Grande. Chilienii sînt comunicativi, deschiși față de prietenii din alte țări, dar există o anumită sobrietate în căldura acestei comunicări. Sînt oameni veseli, dar cu multă înclinație spre meditație, ceea ce se reflectă și în obiceiurile tradiționale, în folclorul național. Mulți dintre ei duc o existență grea, dar dacă, pe planul luptei sociale, revolta colectivă s-a exprimat deseori în mișcări de masă clocotitoare, nici un chilian nu-ți va vorbi ție, străin, despre lipsurile pe care el personal le îndură. O serie întreagă de factori de ordin istoric și social-politic au contribuit la profilarea acestor trăsături distinctive, a notei de gravitate din existența chi- liană, inclusiv faptul că, secole de-a rîndul, chilienii au trăit izolați de restul continentului prin lanțul andin, în lupta dură pentru existență în minele de salpetru din Atacama sau in exploatările de cupru din coclaurile Anzilor — și nu trebuie uitat că în vinele chilienilor curge sîngele araucanilor pe care niciodată spaniolii nu i-au putut supune cu a- devărat — risipa de vorbe apare ca o „risipă a sufletului", Eroii legendari ai araucanilor, Lautaro și Caupolican, care au condus lupta împotriva invaziei spaniole, sînt și astăzi simboluri ale vitejiei strămoșești și ale atitudinii de gravitate mitică în fața istoriei, glorificate cu admirabilă măiestrie de Pablo Neruda în a sa faimoasă „Odă Araucaniei". Și, totuși, la Santiago am avut prilejul să surprind un moment de exuberanță neînfrînată, în proporție de masă. Nu numai în ziua consacrării finale a victoriei politice repurtate de „Unitatea populară", prin instalarea lui Salvador Allende în funcția de președinte al țării, ci și a doua zi, pe ESTADIO NACIO- NAL, unde Allende a pronunțat primul său discurs politic oficial. A fost o manifestație cu adevărat impunătoare. Zeci de mii de bărbați și femei, care imprimau o vibrație deosebită stadionului, au participat la încheierea zilelor de FIESTA (sărbătoare), în cinstea victoriei politice a „Unității populare". La un moment dat. pe terenul stadionului a apărut un grup de tineri cu tîrnăcoape care, prin intermediul unei alegorii coregrafice, au înfățișat munca istovitoare din minele de salpetru, viața dezolantă în pustiul unde nu cade o picătură de apă cu anii, gîrbovirea ființei omenești mutilate de exploatare, moartea aducătoare a liniștii mult rîvnite și. în final, renașterea demnității omenești cu speranțe și aspirații exprimate simbolic prin ridicarea „spre zări noi" a uneltelor de lucru. Și mii de tineri care au intrat pe stadion, prin- zîndu-se în joc, cîntau versurile din admirabila poezie

a Gabriele! Mistral: „Dame la mano". — „Dă-mi mina".în viața poporului chilian, definitivarea victoriei electorale a „Unității populare", prin instalarea lui Allende ca președinte și constituirea noului guvern, înseamnă cu adevărat un moment de reală și amplă descătușare a optimismului popular. Un optimism ce a inundat sufletele oa

„FIESTA
Y TRABAJO"

CORESPONDENTA DIN SANTIAGO DE CHILE DE LA EUGEN POP

Mulțimea din capitala chilianâ salutâ victoria tn alegeri a președintelui Allende

menilor și străzile marelui oraș. La Santiago de Chile e vară acum și totul rîde parcă împreună cu oamenii. Pe fundalul alb al Anzilor înzăpeziți, verdele tare al copacilor contrastează intr-o policromie plăcută ochiului. Clădirile, in general mohorîte, acoperite de pulberea cenușii vulcanice purtată de vînturi deasupra orașului, par și ele scăldate de veselia generală. De pe colinele San Crls- tdbal și Santa Lucia, bulevardele drepte, trasate parcă cu rigle uriașe, sînt înțesate de oameni ce discută, rid, cintă, dansează, în Chile e sărbătoare ! De pe pantele terasate pentru vița de vie ale celor două coline, în fața ochilor se desfășoară ca o machetă la scara 1:1, Santiago de Chile — alternanțe armonioase de cenușiu și verde. Două uriașe linii paralele, mărginite de un frunziș luxuriant, ce se pierd la poalele Anzilor, după ce străbat orașul fără nici un ocol, indică traseul faimosului bulevard 

„Alameda de las Delicias", despre care se spune că nu e cu nimic mai prejos de celebrul Broadway new- yorkez.în aceste zile de sărbătoare, folclorul inundă întreaga capitală. Grupuri colorate pestriț — cîntăreți cu tobe, fluiere și chitare — se amestecă prin mulțime, invitînd lumea la dans. Ici- colo răsună cîte un „Viva Ia fiesta 1“ (Trăiască sărbă

toarea !). în sobra Piaza de Armas, locul de adunare pentru manifestațiile de masă, unde poporul Își spune de obicei cuvîntul în problemele majore ale țării, domnește astăzi bine cunoscutul ritm al popularului dans de la poalele Anzilor, „la cueca", în belșugul și veselia vinului nou și a tradiționalei băuturi „chicha".Pentru moment sînt uitate supărările ; ba chiar și deosebirile sociale. Bulevardele din „barrio alto" — cartierul rezidențial al capitalei chiliene — se deschid primitoare de astă dată întregului oraș : centrului Imbîcsit de „smog", cartierelor periferice industriale, ba chiar și acelor triste a- glomerări — „callampas" (ciupercării), cum Ie spun chilienii — unde se îngrămădește mulțimea celor „sin casa" (fără casă) atrași de mirificul Santiago.La un moment dat ai senzația că „Ia fiesia" se transformă într-un carnaval. Spre piața Bulnes — punctul cel mai central al ca

pitalei — se îndreaptă alaiuri bizare, ce — ajunse în dreptul fîntînii din mijlocul pieței — se aruncă în apă. Este recunoașterea... înfrîngerii. Partizanii lui Alessandri, învins în această confruntare electorală, își tund, în mod demonstrativ pletele, își rad bărbile șl mustățile, spre amuzamentul general al mulțimii de pe străzi.în Chile e sărbătoare 1 O 

sărbătoare a poporului, a victoriei acestuia.în acest spirit, FIESTA a fost organic asociată cu a- firmarea necesității de a se intensifica eforturile in toate domeniile de activitate. pentru ca victoria politică să fie fructificată și tn sectoarele economice, prin schimbările structurale preconizate în programul „Unității populare". Este o idee pe care am a- flat-o prezentă In titlurile multor editoriale ale ziarelor din Santiago de Chile. „EL SIGLO" : „Fiesta y trabajo" — „Sărbătoare și muncă", „ULTIMA HORA" : „Să muncim mai mult, să producem mai mult".Cadrul strategic al eforturilor naționale în dezvoltarea unei economii diversificate. dinamice, principala sursă a îmbunătățirilor sociale, a fost fixat în programul „Unității populare", care acum devine program guvernamental. Consolidarea „sectorului social" din economie, prin 

naționalizarea Întreprinderilor monopoliste și a băncilor. nu pornește de la zero, ci de Ia existența u- nor importante ramuri da activitate care aparțin statului, Există citeva mari Întreprinderi de stat care administrează sectoare importante ale industriei naționale, ca E.N.D.E.S.A. (e- nergia electrică) sau E.N.A.P. (industria petrolului). Cea mai mare întreprindere siderurgică din Chile, „Compania de acero de Pacifico", se află, de a- 6emenea, în proprietatea statului. Aria acestei proprietăți cuprinde, de asemenea. căile ferate și întreprinderea națională a petrolului, iar C.O.R.F.O. (Corporația pentru dezvoltare) a dobindit un rol de seamă In stabilirea jaloanelor orientative ale vieții " economice. Preluarea unor noi pîrghii importante ale economiei — cuprul, fierul, salpetru! — concomitent cu stimularea întreprinderilor particulare, cărora nu, li se va permite însă să dobîndească drepturi de monopol, vor contribui la accelerarea ritmului dezvoltării.Modificarea structurilor agrare, prin modernizarea producției și atragerea țărănimii în circuitul unei economii eficiente, competitive — condiție esențială și pentru îmbunătățirea condițiilor sociale ale populației sătești — reprezintă un alt obiectiv strategic al programului „Unității populare". Printre proiectele vi- zînd viitorul apropiat, chiar imediat, figurează adoptarea unor măsuri pentru folosirea capacităților de producție neutilizate (soluție urmărind și reducerea marelui număr al șomerilor), precum și reprofilarea u- nor subramuri ale industriei prelucrătoare, In funcție de necesitățile interne și ale exportului.Fără a ocoli sau nega dificultăți existente și fără a subestima complexitatea factorilor Interni și externi care pot genera altele, politica economică a guvernului popular oferă perspectiva valorificării efici- ■’ ente a marilor resurse naționale și indică direcțiile principale ale unor transformări structurale menite să lichideze fenomenele subdezvoltării și să asigure cadrul necesar afirmări) capacităților creatoare ale poporului. Corelarea acestor orientări in problemele interne cu o politică externă călăuzită de principiile Independenței și suveranității naționale conferă noi dimensiuni adeziunii tot mai ample a cetățenilor țării la programul „Unității populare".Poporul chilian se află la Începutul unei noi experiențe politice, generată de specificul realităților economice Și sociale, de condițiile specifice ale desfășurării vieții politice și sociale în această țară a Anzilor. Și, poate, tocmai satisfacția și mîndria de a păși pe o cale nouă explică, înainte de toate, impresionanta demonstrație de pe Estadio Nacional și zilele de „Fiesta" — cum nu a mai cunoscut pînă a- cum capitala chiliană.

Magistrala suspendată deasupra vâii Nusle

Valea Nusle — eu șira
gul ei de clădiri din ex
tremitatea sudică a Pra- 
găi — ni se înfățișează in 
întregime de la înălțimea 
de aproape 40 de metri la 
care ne aflăm. De aici, 
clădirile cu patru și cinci 
etaje, frumos orinduite 
pe firul văii, ne apar ai
doma unor căsuțe dintr-un 
joc de copii. Sintem pe 
un uriaș planșeu de beton 
suspendat deasupra văii. 
Acesta este podul Nusle. 
Construcția domină între
gul peisaj al văii, pe care 
localnicii o denumesc Bo- 
ticio.

Undeva, iiț față, se înal
ță turlele străvechii . cetăți a Vysehradului. în 
partea opusă — cupolele 
aurii ale bisericii de pe 
dealul Karlov, construcție 
datină din anul ț351. Și, 
între ele, ca o expresie a 
concepției moderne în 
construcții, se deschide 
podul Nusle. Vysehradul 
și Karlovul au intrat de 
multă vreme in legendele 
orașului de pe Vltava. Po
dul Nusle este deocamda
tă in afara legendelor, dar 
peste ani și ani, el va fi a- 
mintit printre cele mai de 
seamă realizări în dome
niul construcțiilor de la 
sfirșitul secolului XX.

Inginerul Hynek Hlpsi- 
vec, laureat al Premiului 
de Stat, constructor al 
multor baraje și viaducte 
din Cehoslovacia, ne in
formează că apariția po
dului Nusle se datorește 
necesității unei legături 
mal rapide intre cartierele 
din sudul Pragăi și centrul 
orașului. „Istoria podului 
de peste valea Boticio este 
veche de aproape 70 de 
ani — ne spune el. 
Ea începe în 1903 cind, in
tr-o revistă a timpului, a 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

fost făcută propunerea 
construirii unui pod la 
Nusle. După 24 de ani a 
avut loc primul concurs 
de proiectare. Au urmai

de beton
de peste
Boticio

apoi alte concursuri, la- 
care au participat cei mai 
de seamă proiectanți ceho
slovaci in domeniul con
strucției de poduri. Lucra
rea a început insă abia in 
1965. Intre timp, concepția 
asupra utilizării viaductu
lui s-a schimbat, acesta 
devenind parte compo
nentă a magistralei nord- 

sud și, totodată, o porțiu
ne din traseul viitorului 
metrou praghez".

De aceea, podul are 
două etaje. Cel superior 

este destinat mijloacelor 
de transport auto și' pieto
nilor, iar cel inferior — 
realizat sub formă de tu
nel — metroului. La sfîr
șitul anului trecut, cele 
două brațe uriașe ale po
dului (construcția a înce
put din ambele margini 
spre mijloc in același 
timp) s-au unit. In linii 

mari, lucrarea este in pre- 
tent terminată. Urmele 
șantierului aproape au dis
părut. La nivelul superior 
se lucrează la trasarea, 
trotuarelor și montarea 
grilajelor de oțel care măr
ginesc podul. La nivelul 
Inferior, în tunel, lucrările 
de finisare se apropie de 
sfirșit. In ianuarie 1972 
construcția va fi dată in 
exploatare. Pină atunci, ea 
va suporta un șir de probe 
riguroase.

In certificatul de naște
re al podului Nusle sint în
scrise următoarele date : 
lungimea — 485 m, lățimea 
— 26,5 m, lățimea părții 
carosabile — 21 m, diame
trul tunelului pentru me
trou — 10 m, înălțimea 
celor trei ptloni de susți
nere — 37,20 m, termen de 
garanție — 200 de ani. 
Chiar și această simplă 
înșiruire de cifre poate da 
o imagine asupra dimen
siunilor deosebite ale con
strucției.

Așadar, Praga va pri
mi, in scurt timp, un nou 
dar din partea constructo
rilor. Un dar pe cit de fru
mos, pe atit de util. Podul 
Nusle nu va fi, fără în
doială, un al doilea „Pod 
Carol", mîndria praghezi- 
lor, dar utilitatea lui va fi 
apreciată in fiecare zi de 
locuitorii capitalei ceho
slovace. Aci se consideră 
că va veni o vreme cind 
despre constructorii co
losului de peste Boticio se 
va vorbi cu același respect și admirație ea și despre cei care au făurit, in urmă 
cu 600 de ani, irepetabilul 
pod Carol.

Eugen IONESCU

Praga, decembrie 1970 
__________________________________)

Mai complet, mai precis, 
mai cuprinzător decît 
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ALMANAHUL SClNTEIA

Clinica-salinăCu căști de mineri, îmbrăcați în halate groase, pacienții clinicii de alergologie din orășelul sovietic subcarpatic Solotvin se îndreăptă spre intrare. Ei sînt conduși, de fapt, spre gura unui puț de salină, de unde un lift îi coboară pînă la 206 metri în subteran. în dreapta și în stînga se deschid „coridoarele spitalului", puternic luminate — cu pereții, tavanul și pardoseala din... sare. Deși mina se află încă în func- 
V________
/---------------------------------------------„43 de grade la umbră. La umbra corpurilor noastre, deoarece în acest infern de lavă neagră în care ne-am oprit nu există nici un alt obiect care ar putea să ne facă umbră. Ne odihnim două sau trei ore, apoi pornim din nou. Călcăm pe muchiile unor dale bazalti- ce dispuse haotic, iar cînd punem în sfîrșit piciorul pe o suprafață mai netedă, crusta se sparge, rănin- du-ne. Avansăm de două zile, două zile în care fiecare pas înseamnă un veritabil efort, o aventură ; două zile în care practic nu am mîncat nimic, căci hrană e sinonim cu povară, întrucît mersul pe o asemenea temperatură și pe un astfel de relief face ca fiecare kilogram să cîn- tărească triplu".în asemenea imagini descrie cunoscutul vulcanolog și om de știință Haroun Tazieff una din expedițiile organizate de el într-o regiune puțin cunoscută a A- fricii : depresiunea Afar, aflată în Etiopia, la 100 kilometri depărtare de Marea Roșie.în acest deșert, aflat la 120 metri sub nivelul mării, temperatura atinge vara 57 de grade la umbră, iar oamenii din triburile nomade sînt în stare să se ucidă , pentru o picătură de apă.„Porțile infernului" cum numesc cercetătorii depresiunea Afar, și în care pînă în 1367 nu a reușit să pătrundă nici o expediție, sînt 
\________ —

țiune, ea producind anual 400 000 tone de sare, unul din cele mai vechi puțuri de extracție ale ei a fost afe» tat primei clinici de alergologie dm Uniunea Sovietică. După numeroase studii, medicii au ajuns la concluzia că microclimatul stabil din galeriile salinei, cu înalta concentrare a aeroionilor, aerul foarte uscat și existența sării pulverizate acționează favorabil asupra căilor respiratorii ale suferinzilor de astm bronhie. Tratamentul bolnavilor durează în medie 280—300

ore, sub atenta supraveghere a medicilor.
„Memoria” 

unui computerProiectul unui centru de informatică, in care vor fi înglobate zeci de mii de date cu privire la brevetele industriale înregistrate în Polonia și străinătate, a fost elaborat de oameni de știință din Wroclaw. Computerul respectiv va trebui să rețină in

„memorie" datele referitoare la un număr de 50 000 brevete declarate anual în principalele țări ale lumii.Realizarea acestui proiect va oferi multiple avantaje atît centrelor de cercetare științifică, cît și industriei poloneze în ansamblu. Computerul va da la cerere răspunsuri privind ultimele descoperiri pe plan mondial într-un domeniu sau altul de activitate. Pe de altă parte, pe baza datelor înregistrate la acest centru, se vor elabora abonamente periodi

ce prin care unitățile sau instituțiile interesate vor primi cu regularitate ultimele informații privind brevetele din diferite sectoare.
Oraș scufundatîn fața insulelor Andros șl Bimini, care aparțin arhipelagului Bahama, la o adincime de a- proximativ 6 metri, cercetători subacvatici francezi au descoperit un oraș scufundat. Ruinele lui sînt împrăștiate pe o suprafață de mai multe sute de kilo

metri pătrați. S-a reușit plnă a- cum să se identifice un șir de ziduri, dintre care unele au o lungime de circa 250 metri. Ele sint construite din blocuri de piatră avind cîte 5 metri în lungime și înălțime și o grosime de 50 centimetri. Experții apreciază că respectivele construcții au o vechime între 8 000—10 000 de ani. Ei au ajuns la concluzia că orașul indică existența pe aceste meleaguri a unei culturi despre care savanții n-au avut pînă a- cum mărturii concrete.
locul — se pare unic în lume — în care se poate studia sub cerul liber geneza și evoluția derivei continentelor — una din cele mai actuale și disputate probleme ale geologiei.Conform unei teorii, exprimate la modul simplifi-

mericii de Sud și vîrful A- fricii. Asemenea ipoteze au apărut pentru prima dată la începutul secolului, dar un simpozion internațional organizat în 1928 pentru a discuta teoriile nou apărute privind deriva continentelor le-a respins ca nefon-

mul timp cu 3 centimetri, iar nordul Scandinaviei se ridică cu zece milimetri...Măsurarea precisă a derivei continentelor urmează să se facă cu ajutorul laserului retroreflector, plasat pe Lună de echipajul navei „Apollo—12".

Continentele sint 
intr-adevăr călătoare ?

Haroun Tazieff explorează taina de la „porțile infernului**

cat, continentele s-ar deplasa înainte și înapoi in mod alternativ, alunecînd peste oceanele globului, a- cest ciclu de „închidere* și „deschidere" avînd o durată de aproximativ 500 milioane de ani. Cea mai recentă „închidere" ar fi avut loc acum 250 milioane de ani, cînd ar fi existat de fapt un singur continent. In sprijinul acestei ipoteze se aduce faptul că vîrful Braziliei s-ar potrivi in scobitura Golfului Guineei, iar Antarctica s-ar intercala ca o pană între vîrful A-

date. Adepții „derivei" nu s-au dat insă bătuți și In ultimii ani au pornit iar la ofensivă, înarmați cu noi „dovezi". Potrivit datelor furnizate de seismologie și de topografia fundurilor mării, acești specialiști a- firmă că în fiecare an cele două Americi se depărtează de Eur-Africa cu doi centimetri, California se detașează de continentul din care face parte cu 5 centimetri, Spania se deplasează ușor spre nord, executînd și o mișcare de rotație, O- landa se scufundă cu un milimetru, Veneția în ulti-

Descoperirea in Sahara a unor mari șanțuri paralele, care striază rocile pe sute constituie, savanților, glaciațiuni nu s-ade kilometri după părerea dovada unei continentale careputut produce decît sub calota polară. Astfel, susțin ei. Sahara se afla cîndvala Polul Sud. în timp ce Antarctica se afla în apropierea Ecuatorului. Teoria a-ceasta a căpătat anul trecut un sprijin prin descoperirea în Antarctica a u- nei părți din maxilarul u- nui animal amfibiu de apă

dulce, numit labirintodont. Fosile similare s-au găsit și în America de Sud și în Africa.în timp ce unii cercetători își îndreaptă atenția spre trecut, alții se grăbesc să facă prognoze. Iată cum văd ei lumea peste... să zicem 50 de milioane de ani : Atlanticul va continua să se mărească în dauna Pacificului ; puntea ce leagă cele două . Americi va dispărea ; California se va rupe de uscat ; Australia se va apropia de Asia ; Golful Persic va dispărea ; Marea Roșie se va lărgi : Africa va înainta spre nord, inghesuind Me- diterana și împingînd Spania în Golful Biscaia. Iar depresiunea Afar ar urma să fie punctul din care vor lua naștere trei noi mări. Tocmai de aceea, în ultimii doi ani. oamenii de știință au hotărît să înfrunte toate obstacolele ridicate de natura ostilă pentru a găsi „cheia" derivei continentelor, ce pare că se află în acest ținut arid din Etiopia.
Adriana SOCEC

Ilustrind teoria derivei continentelor, cele trei hărți * înfățișează aspectul Terrei cu 225 milioane de ani în urmă (sus) ; cu 200 milioane de ani in urmă (mijloc) șl In prezent (jos)
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Dineu oferit de însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam in onoarea delegației 
guvernamentale, condusă de tovarășul

Gheorghe Rădulescu, care a vizitat R. D. Vietnam

Recepție cu prilejul sărbătorii
naționale a Finlandei

însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Democrate Vietnam la București, Hoang Manh Tu, a oferit vineri un dineu în onoarea delegației guvernamentale, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit vineri după-amiază pe Herminio Garcia Lazo, adjunct al ministrului comerțului exterior al Republicii Cuba, care participă la tratativele ce se desfășoară în Capitală, pentru încheierea protocolului comercial pe anul 1971 între România și Cuba.La primire, desfășurată într-o at

Sosirea in Capitală a vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 

ministrul comerțului exteriorVineri dimineața a sosit în Capitală Licezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria și ministrul comerțului exterior. Cu acest prilej, oaspetele va semna, din partea bulgară, noul a- cord comercial pe termen lung 1971—1975 dintre România și Bulgaria.La sosire, în Gara de Nord, erau prezenți ministrul comerțului exte
Semnarea acordului comercial 

pe termen lung 1971-1975 și protocolului 
privind schimbul de mărfuri și plățile 

pe anul 1971 intre România și Bulgariaîn urma tratativelor, desfășurate într-o atmosferă prietenească, de deplină înțelegere reciprocă, la 4 decembrie a.c. au fost semnate la București Acordul comercial pe termen lung 1971—1975 și Protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1971 între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.Volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări va marca, în perioada 1971—1975, o creștere de a- proape 90 la sută comparativ cu prevederile din acordul 1966—1970.în următorii cinci ani, potrivit a- cordului. România va exporta în Bulgaria mașini-unelte, locomotive Diesel-electrice și hidraulice, apara- taj electric de înaltă tensiune, mașini și utilaje pentru industria alimentară și textilă, nave, produse chimice și petroliere, bunuri de larg consum și alte mărfuri.La rîndul său. Bulgaria va exporta în România mașini-unelte. electrocare și electroplane. acumulatori auto, aparataj electric de înaltă și joasă tensiune, vagoane, nave, mașini- și utilaje pentru industria alimentară și textilă, produse chimice, produse agroalimentare. bunuri de larg con
Premieră industrială la Combinatul

siderurgic din GalațiLa Combinatul siderurgic din Galați s-a petrecut vineri un nou eveniment industrial important : laminarea primelor role de benzi la noul laminor de benzi la rece — obiectiv care, prin complexitatea și nivelul său tehnic, ocupă unul dintre primele locuri în Europa.Evenimentul inaugural a avut loc în prezența tovarășului Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R.. prim-șecretar al Comitetului județean de partid Galați, și a specialiștilor români și străini care au contribuit la realizarea agregatului.Hala principală a laminorului are o lungime de 1 200 m. Pentru construcția ei s-au folosit 150 000 mc de beton și 15 000 tone construcții metalice, iar pentru înzestrare 17 000
ANTONIN CIOLAN |

La 4 decembrie 1970 a încetat din viață eminentul dirijor Antonin Ciolan, artist al poporului.Născut la 1 ianuarie 1883, la Iași, Antonin Ciolan s-a remarcat din a- dolescență prin deosebitul său talent muzical și de organizator de orchestre. Studiază la Conservatorul din Iași, unde a avut ca dascăli pe maeștrii Gavril Musicescu și Eduard Caudella, desăvîrșindu-și pregătirea muzicală și practica dirijorală în mari centre europene — Berlin, Dresda, Leipzig. întors în țară, ia , parte activă la desfășurarea vieții muzicale, fiind numit în 1913 profesor la Conservatorul din Iași, al cărui director devine în 1920. Intre cele două războaie, ca director și dirijor al orchestrei Societății simfonice „George Enescu", duce o intensă activitate culturală de masă in orașele Moldovei, de promovare a creației muzicale românești și universale pe cele mai importante scene lirice din țară.In anul 1948 se stabilește în orașul Cluj. își continuă activitatea interpretativă și educativă ca dirijor al orchestrei simfonice „Ardealul", bu care a întreprins numeroase turnee în țară și peste hotare, fiind, totodată, prim-dirijor al Operei Maghiare din același oraș și profesor la Conservatorul „George Dima". încă de la înființarea Filarmonicii din Cluj, în 1955, devine' director și prim-dirijor al ei. 

care, în perioada 15—20 noiembrie 1970, a făcut o vizită de prietenie în R.D. Vietnam.La dineu, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă prietenească, au participat membrii delegației guvernamentale române, precum și consilieri și experți ai delegației. (Agerpres)

mosferă cordială, prietenească, a participat Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior.A fost prezent Jesus Barreiro, ambasadorul Cubei la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale dintre cele două țări. (Agerpres)

rior Cornel Burtică, alți membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior.Au fost de față Borislav Konstantinov, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, Licezar Avramov a avut o întrevedere cu ministrul Cornel Burtică. (Agerpres) 

sum și alte mărfuri. Acordul prevede, de asemenea, schimburi reciproce importante de produse siderurgice.Documentul a fost semnat din partea română de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, iar din partea bulgară de Lîcezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul comerțului exterior.Protocolul, privind schimbul de mărfuri și plățile pe 1971. care evidențiază creșterea comerțului reciproc față de cel din 1970. a fost semnat din partea română de Nicolae Nicolae. adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea bulgară de Dobri Alexiev. adjunct al ministrului comerțului exterior.La semnare au fost prezenți tovarășii Leonte Răutu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-buT- gară. de colaborare economică și teh- nico-științifică. Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Borislav Konstantinov. însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei R. P. Bulgaria la București, precum și membrii celor două delegații.(Agerpres)

tone de utilaj tehnologic și 1000 km de cabluri. Construcția a fost realizată în mai puțin de 2 ani și la un nivel calitativ deosebit.Obiectivul a intrat în sistemul economic național cu o capacitate instalată de 450 000 tone, urmînd ca în final aceasta să depășească l 000 000 tone. El va produce benzi și cable la rece de la 0,15 la 3,5 mm și cu lățimi cuprinse între 700 și 1 500 mm. folosite în diferite construcții mecanice. Producția este programată, condusă și controlată de ia cabine și puncte centralizate de lucru, cu ajutorul aparatelor electronice, de către un colectiv de specialiști și muncitori cu înaltă calificare.(Agerpres)

De-a lungul întregii sale vieți, Antonin Ciolan și-a pus toată energia și priceperea in slujirea muzicii românești, în interpretarea prestigioasă a tezaurului universal al muzicii clasice și contemporane, în formarea tinerelor cadre de dirijori, aducînd o contribuție de o înaltă valoare la dezvoltarea artei interpretative, a școlii dirijorale românești.Neobosit maestru al baghetei, consecvent animator al vieții noastre muzicale, promotor al nobilelor idei umaniste în artă, Antonin Ciolan a fost distins cu înaltele titluri de Maestru emerit al artei, Profesor emerit și Artist al poporului și a fost decorat cu numeroase ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin încetarea din viață a maestrului Antonin Ciolan, strălucit profesor și dirijor, arta muzicală românească suferă o grea pierdere.COMITETUL DE STATPENTRU CULTURA ȘI ARTA COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURA ȘI ARTA CLUJ CONSERVATORUL „GEORGE DIMA" FILARMONICA DE STAT CLUJ
★Adunarea de doliu va avea loc la Cluj sîmbătă, 5 decembrie a.c., ora 14,30, la Casa Universitarilor, unde se află depus corpul defunctului. înhumarea va avea loc la cimitirul Eternitatea din Iași la 7 decembrie, ora 16.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Finlandei, ambasadorul acestei țări la București, Kăarlo Veikko Makela, a oferit vineri o recepție.Au luat parte Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică și Mihai Suder, miniștri, Vasile Gliga,
Cronica zilei
Vineri dimineața s-a înapoiat In Capitală tovarășul Roman Moldovan, reprezentant al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, care a participat la Conferința anuală a Partidului Socialist Popular din Danemarca.

★Delegația Ministerului Sănătății din R.D. Germană,, condusă de prof, dr. Ludwig Mecklinger, prim-adjunct al ministrului, a fost primită în cursul zilei de vineri de dr. Dan E- năchescu, ministrul sănătății. La întrevedere au participat membri ai conducerii ministerului, precum și reprezentanți ai Ambasadei R.D. Germane la București. Cu acest prilej au fost discutate probleme privind colaborarea între cele două ministere de resort.
★Vineri dimineața s-a înapoiat In Capitală, venind din U.R.S.S., prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară, care a condus delegația țării noastre la
Sesiuni jubiliare 

ale consiliilor populareîn întreaga țară au loc sesiuni jubiliare ale consiliilor populare, prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la alegerea primelor organe locale, reprezentative și democratice, ale puterii de stat, eveniment cu profunde semnificații în făurirea statului nostru socialist.Participanții care au luat cuvîntul in cadrul sesiunilor jubiliare au arătal că în decursul celor două decenii de existență, sub conducerea partidului, sfaturile populare, astăzi consiliile populare, au desfășurat o vastă muncă de organizare a eforturilor milioanelor de oameni ai muncii pentru valorificarea bogățiilor natu
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

0 săptămină a hocheiului pe gheațăva găz un im-Capitala țării noastre dui săptămîna viitoare portant turneu internațional de hochei pe gheață — „Campionatul Armatelor Prietene" — competiție care va reuni selecționata Armatei U.R.S.S. și echipele Dukla Jihlava (Cehoslovacia), Legia Varșovia (Polonia), Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname
FOTBAL:

Astăzi un meci...Pe stadionul „Republicii" din Capitală este programată astăzi partida Rapid-F.C. Argeș, contînd pentru e- tapa a XIII-a a diviziei A. Jocul începe la ora 14. fiind precedat de partida dintre echipele de tineret-rezer- ve ale celor două cluburi (ora 12,15).
(Urmare din pag. I) blica Democrată Germană — primul stat socialist german — este o realitate istorică de care nu se mai poate să nu se tină seama, un stat care duce o politică consecventă de pace și colaborare.Așa cum se afirmă și în Declarația consfătuirii de la Berlin, o importanță deosebită prezintă semnarea tratatului dintre Uniunea Sovietică și R.F. a Germaniei în normalizarea relațiilor interstatale europene, in eforturile pentru lichidarea reziduurilor celui de-al doilea război mondial. Considerăm. de asemenea, oportună parafarea și semnarea tratatului polono — vest-german, care va avea darul de a soluționa în mod corespunzător o problemă deosebit de importantă a continentului nostru și, anume, recunoașterea granițelor Oder-Neisse. A- ceasta răspunde nu numai cerințelor poporului polonez — greu încercat de agresiunea fascistă în cel de-al doilea război mondial — dar va avea un e- fect pozitiv asupra procesului de normalizare a situației din Europa, de destindere și colaborare.Este de asemenea pe deplin îndreptățită aspirația exprimată în declarația de la Berlin ca, în cadrul eforturilor pentru securitatea europeană, să se găsească soluții acceptabile în vederea normalizării situației Berlinului occidental prin realizarea unei înțelegeri reciproc acceptabile care să corespundă intereselor destinderii, necesităților populației Berlinului occidental, intereselor legitime și drepturilor suverane ale R.D.G.La Consfătuirea de la Berlin s-a apreciat că există condițiile pentru a se organiza cit mai grabnic proiectata Conferință general europeană ca o nouă etapă majoră pe calea consolidării păcii in Europa, fără a se admite tărăgănări sau condiții prealabile. Așa cum este știut, România s-a pronunțat în repetate rînduri pentru pregătirea unei asemenea conferințe, pe baza unei largi consultări internaționale. Țara noastră consideră că este necesară în acest scop participarea directă a tuturor statelor interesate la toate fazele pregătirii, pe baza deplinei egalități în drepturi. în prezent, cînd s-a realizat un consens în ce privește componența și ordinea de zi a conferinței. este cu atît mai necesară intensificarea dialogului internațional prin contacte bilaterale, ca și prin desfășurarea de consultări mul

adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Erau prezenți, printre invitați, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres) 

lucrările Sesiunii anuale a Comitetului reprezentanților împuterniciți ai guvernelor statelor membre ale Institutului unificat de cercetări nucleare de la Dubna.
★în holul Universității din Craiova 

a avut loc vineri la amiază vernisajul expoziției cubaneze de fotografii— „Sportul — un drept al poporului"— organizată sub auspiciile Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Comitetul județean Dolj de aultură și artă. La festivitate au luat parte prof. dr. docent Mih- nea Gheorghiu, pcim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., lector univ. Petre Gigea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Dolj, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, personalități ale vieții cultural-artistice din localitate, cadre didactice și stu- denți, un numeros public. A fost prezent Jesus Guerrero, prim-secretar al Ambasadei Republicii Cuba la București, precum și alți membri ai ambasadei. (Agerpres) 

rale, dezvoltarea industriei locale și a agriculturii, în domeniul construcției de locuințe, comerțului și aprovizionării populației, învățămîntului, ocrotirii sănătății, al culturii, al respectării legalității socialiste, dovedin- du-se o pîrghie puternică pentru ridicarea și înflorirea tuturor județelor, orașelor și celorlalte așezări de pe întreg cuprinsul patriei.Participanții la sesiuni, deputați și invitați, au apreciat că experiența și succesele de pînă acum constituie o bază reală a activității de viitor pentru înfăptuirea prevederilor din noul plan cincinal. (Agerpres)
wwwvv

Sofia (Bulgaria) și Steaua București.Meciurile se vor disputa pe patinoarul „23 August", cu începere de luni 7 decembrie și pină duminică 13 decembrie. în prima zi a competiției sînt programate partidele : Dukla — Legia și Steaua — Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname.
Divizia A

...și mîine șapteCelelalte meciuri ale etapei se dispută mîine, după următorul program: Steaua-PetrOlul (stadionul „Republicii", de la ora 14) ; Universitatea Craiova-Dinamo ; U.T. Arad-Farul ; Politehnica Iași-Sport Club Bacău ; Universitatea CIuj-C.F.R. Timișoara ; Jiul Petroșani-Progresul ; Steagul roșu Brașov-C F.R. Cluj (la Pitești, terenul din Brașov fiind suspendat).
tilaterale, pentru avansarea rapidă a acestei acțiuni.Desigur, este bine cunoscut că e- xistă încă forțe ostile destinderii, securității și colaborării pe continent. Cercurile imperialiste internaționale, ca și forțele revanșarde, militariste din R. F. a Germaniei încearcă să ridice obstacole in calea destinderii, inclusiv a pregătirii conferinței europene. să frîneze dezvoltarea proceselor favorabile de pe continentul european. Tocmai de aceea este necesar să se acționeze in continuare pentru consolidarea pozițiilor forțelor realiste care promovează o politică de colaborare, pentru izolarea cercurilor reacționare.Esențială, hotărîtoare pentru asigurarea securității europene este statornicirea relațiilor dintre statele continentului pe baze noi, care să pornească de la recunoașterea dreptului imprescriptibil al fiecărui popor 

In interesul destinderii
de a-și hotărî singur destinele, să asigure progresul economic și social al fiecărei țări, să excludă amestecul în treburile interne ale vreuneia, să împiedice recurgerea la forță pentru rezolvarea problemelor litigioase. în acest sens este pe deplin îndreptățită sublinierea făcută și evidențiată în Declarația de la Berlin cu privire la „necesitatea respectării cu strictețe în relațiile dintre toate statele a principiilor independenței, suveranității, integrității teritoriale, egalității in drepturi și neamestecului in treburile interne ale altora".Ca și pînă acum. România își va aduce și in viitor întreaga contribuția la promovarea politicii de destindere, încredere și colaborare inter- europeană. în scopul realizării dezideratului vital a] securității în Europa.Țările socialiste, reprezentate la intîlnirea de la Berlin, examinînd situația care se creează în peninsula Indochinei. au adoptat „Declarația in legătură cu agravarea situației din regiunea Indochinei". Așa cum se subliniază în Declarație, „acționînd

Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. Dla o soluționare politică a actualului conflict dintre statele arabe și Israel, la retragerea trupelor isra- eliene de pe teritoriile ocupate, la asigurarea dezvoltării independente a tuturor statelor din această zonă și, în acest context, la rezolvarea problemei palestinene, în conformitate cu dorințele naționale ale acestei populații. Am în vedere dreptul la autodeterminare al populației palestinene, inclusiv dreptul de a se constitui în stat național independent.ÎNTREBARE: Ce semnifi
cație trebuie dată, domnule 
președinte, in 1970, noțiunii 
de „imperialism" ?RĂSPUNS: Imperialismul anilor 1970, la fel ca imperialismul tuturor anilor, se caracterizează prin politica de dominație asupra altor popoare, prin politica de dictat, de forță, de amestec brutal
Comunicat cu privire ia 

convorbirile dintre delegațiile

P. C. U. S.
ROMA 4. — Corespondentul Agerpres Nicolae Puicea transmite : în comunicatul comun dat publicității la Roma, la sfirșitul vizitei in Italia, a delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de A. I. Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., se spune, între altele, că, în timpul vizitei în Italia, delegația P.C.U.S. a avut un schimb de păreri asupra unui vast cerc de probleme cu o delegație a P.C.I. condusă de Luigi Longo, secretarul general al partidului.Cele două delegații, se precizează în comunicat, au discutat despre actuala situație internațională. Delega-

Obiective actuale ale comuniștilor francezi
0 DECLARAȚIE A BIROULUI POLITIC AL P.C.F.

PARIS 4 (Agerpres) — într-o declarație dată publicității la Paris, Biroul Politic al Partidului Comunist Francez examinează situația din țară în perspectiva acțiunilor populare și a alegerilor municipale din martie 1971. în document se subliniază că bătălia alegerilor municipale se situează in cadrul luptei pentru progres social și pentru profunde schimbări democratice, in interesul poporului și al țării, ea fiind „o etapă importantă și total angajată a acțiunilor mai generale ale forțelor progresului, contra forțelor reacționare".
in spiritul principiilor internaționalismului proletar, apărind cauza păcii și progresului, țările socialiste vor acorda și in viitor întregul lor sprijin popoarelor Indochinei pentru respingerea intervenției armate".Este bine cunoscut că lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru independență, libertate și reunificarea patriei se bucură de simpatia caldă și sprijinul multilateral al poporului nostru. Ne exprimăm admirația și solidaritatea față de lupta eroică a poporului vietnamez care demonstrează o dată mai mult că în zilele noastre popoarele care se ridică in apărarea ființei lor naționale, a drepturilor lor legitime, sînt de nebiruit. Poporul român cere ca S.U.A să-și retragă trupele» ca poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve treburile interne, corespunzător voinței și dorinței proprii, fără nici un a- mestec din afară.

Țara noastră își manifestă de asemenea solidaritatea cu lupta eroică dusă de poporul cambodgian, sub conducerea Frontului Național Unit al Cambodgiei, a șefului statului Norodom Sianuk, împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea suveranității, neutralității și integrității teritoriale a Cambodgiei. Condamnăm, de asemenea, extinderea intervenției S.U.A. în Laos. România cere cu toată hotărîrea încetarea neîntîrziată a războiului din Indochina, asigu- rîndu-se condițiile ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian să-și rezolve singure problemele, fără nici un amestec din afară.Cu toată hotărîrea poporul nostru se pronunță pentru retragerea trupelor S.U.A. din Coreea de sud, asi- gurîndu-se poporului coreean posibilitatea de a-și realiza singur, pe cale pașnică, aspirația sa legitimă spre unificarea țării.Poporul român dezaprobă sprijinul imperialist acordat clicii ciankaișiste. care se menține în Taiwan — teritoriul inalienabil al Republicii Populare Chineze. Evoluția evenimentelor 

în treburile altor state. De altfel, realitățile zilelor de astăzi ne oferă nu puține exemple de acest fel. M-aș putea referi la ultimele evenimente din Guineea, care ilustrează tocmai această politică a imperialismului.Consider că popoarele lumii au datoria de a-și uni eforturile pentru a pune capăt pentru totdeauna politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, politicii de forță și dictat, de amestec în treburile altor state, pentru a asigura dreptul fiecărui popor de a se dezvolta corespunzător dorințelor sale, fără nici un amestec din afară. Numai în condițiile în care popoarele vor acționa unite și vor pune capăt politicii imperialiste se va asigura o lume a colaborării și păcii, un progres general al omenirii.ÎNTREBARE: Marocul, ca 
și țările vecine, Algeria și 
Mauritania, este preocupat de 
problema decolonizării Saha- 
rei sub dominație spaniolă. 
Care este, domnule președin-

si P.C.I.
9țiile și-au expus pozițiile respective asupra problemelor mișcării comuniste internaționale și au constatat dorința celor două părți de a acționa pentru întărirea unității de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, pentru a extinde relațiile cu toate forțele antiimperialiste și ale păcii din lumea întreagă. Cele două partide și-au confirmat dorința de a acționa pentru depășirea divergențelor existente în cadrul mișcării comuniste internaționale, pentru întărirea unității sale pe baza principiilor marxism-leninismuiui și internaționalismului proletar.

Obiectivele comuniștilor sînt clare, menționează declarația — întărirea poziției partidului în slujba populației muncitoare, consolidarea influenței sale in municipiile unde încrederea poporului l-a adus la conducere, promovarea unor acțiuni în favoarea progresului unității forțelor muncitorești și democratice și a înțelegerii formațiilor stîngii, pentru a învinge reacțiunea și pe candidații acesteia și pentru a cuceri municipalități de uniune democratică.
relevă rolul crescînd al Chinei Populare în viața internațională, faptul că fără participarea Chinei nu este de conceput rezolvarea problemelor majore, care preocupă azi omenirea. înțelegerea cît mai largă a acestui adevăr și-a găsit expresia în faptul că noi țări, între care recent Canada, Italia, Etiopia, au stabilit relații diplomatice cu R. P. Chineză, precum și în faptul că, pentru prima oară în această chestiune, a existat un vot majoritar al statelor membre ale O.N.U. in favoarea restabilirii drepturilor ei legitime în O.N.U. și eliminării ciankai- șiștilor din organizație. Este de mult timpul ca acest deziderat să fie realizat, ceea ce ar corespunde în cel mai înalt grad intereselor păcii !Participanții la intîlnirea de la Berlin și-au exprimat și cu acest prilej îngrijorarea profundă în legătură cu evoluția situației din Orien

tul Apropiat, pronunțîndu-se — așa cum se arată în Declarația adoptată în această problemă — pentru „realizarea prin mijloace politice a unei reglementări care ar garanta fiecărui popor din Orientul Apropiat, inclusiv poporului Israelului, o existență națională independentă, în condiții de securitate, ar face ca frontierele lor să fie sigure, ar permite ca toate forțele, resursele și energia lor să fie îndreptate spre satisfacerea nevoilor lor vitale".Așa cum este bine cunoscut, România s-a pronunțat de la început împotriva oricăror încercări de a soluționa conflictul din această regiune pe calea armelor, considerînd că ostilitățile și măsurile militare nu pot duce decît la agravarea situației, în avantajul cercurilor imperialiste, interesate să-și impună sau să-șl mențină dominația în această regiune. Țara noastră subliniază în permanență necesitatea unei soluționări pe cale politică a conflictului, potrivit rezoluției din noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate, se pronunță pentru retragerea trupelor is

te, atitudinea României față 
de această problemă ?RĂSPUNS: România se pronunță cu hotărîre împotriva oricărei politici de dominație, pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului. în a- cest context, simpatia sa se îndreaptă spre toate popoarele care luptă pentru eliberarea lor sau pentru apărarea suveranității lor naționale. De altfel, după cum știți, la Organizația Națiunilor Unite România a votat în favoarea rezoluției privind ținerea unui referendum care să dea populației din Sahara spaniolă dreptul de a se pronunța asupra viitorului său, dreptul la autodeterminare.Noi considerăm că a sosit timpul să fie lichidate definitiv colonialismul și neocolonialismul.Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa poporului marocan, înainte de a o face direct, cele mai bune urări de activitate rodnică, de prosperitate și bunăstare.

PAKISTAN

Discursul televizat 
al președintelui 

Yahia KhanCARACI 4 (Agerpres). — Președintele Pakistanului, generalul Yahia Khan, a arătat, într-un discurs televizat, că în întreaga țară au fost dispersate forțe armate „pentru a sprijini organele administrative în menținerea ordinii" în timpul desfășurării alegerilor generale care urmează să aibă loc la 7 decembrie.Arătînd că acesta va fi primul scrutin în care 60 de milioane de cetățeni vor alege pe cei 300 de membri ai Adunării Naționale care va elabora noua constituție a țării, președintele Pakistanului a relevat că alegerile ac constitui prima etapă a planului guvernului său de restabilire a democrației în țară. Yahia Khan a precizat că următoarea fază va cuprinde aplicarea prevederilor noii constituții, iar in a treia etapă puterile vor fi transferate reprezentanților aleși în Adunarea Națională.
★Guvernul pakistanez a dat publicității o declarație in care arată că unitățile trupelor străine care au participat la operațiunile de ajutorare a regiunilor devastate de ciclon în Pakistanul de est vor fi retrase in cu- rînd. Această declarație a fost făcută în urma acuzațiilor unor personalități politice și organe de presă care au menționat că navele militare engleze și americane sosite în regiunile sinistrate nu au adus numai ajutoare destinate populației, ci ar reprezenta, în același timp, o desfășurare de forte străine pe pămîntul pakistanez.

raeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru recunoașterea dreptului la existență a tuturor statelor din a- ceastă zonă, pentru reglementarea situației populației palestinene corespunzător cu interesele și aspirațiile sale naționale. Poporul român va fi ca șl pină acum alături de lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva politicii de dominație a imperialismului, pentru libertate și progres social.Țările participante la intîlnirea de la Berlin au condamnat agresiunea colonialiștilor împotriva Republicii Guineea, reafirmind solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului guineez și a tuturor popoarelor africane pentru libertate și progres. Declarația a- doptată în această problemă subliniază că „atita timp cît pe pămîntul african se va păstra măcar un regim colonial, cît nu vor fi îndepărtate din această zonă toate trupele și lichidate toate bazele militare ale colonialiștilor, dezvoltarea pașnică și liberă a statelor din Africa se va afla in pericol". Această agresiune subliniază cit de vital, de arzător, este să se lichideze definitiv politica imperialistă de dominație, amestecul in treburile interne ale altui stat, să se respecte imperativul fundamental al epocii noastre — dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta și de a-și organiza viața potrivit propriei sale dorințe, fără nici un aniestec din afară.Luind cunoștință de rezultatele pozitive ale consfătuirii de la Berlin a conducătorilor de partid și de stat din cele șapte țări socialiste, poporul nostru dă o înaltă apreciere activității desfășurate de delegația de partid și guvernamentală română condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, — activitate pe deplin corespunzătoare liniilor directoare ale politicii externe a României, intereselor poporului nostru, cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale. Declarațiile adoptate la Berlin exprimă hotărîrea țărilor socialiste de a acționa în continuare pentru apărarea și întărirea păcii, împotriva cercurilor agresive ale imperialismului, împotriva politicii de dictat și dominație în relațiile internaționale, pentru destindere, înțelegere și cooperare în viața internațională, potrivit aspirațiilor majore ale intregii omeniri contemporane. România își va face și în viitor pe deplir. datoria în slujba acestei nobile cauze a popoarelor.



O. N. U, în Comitetul pentru 

problemele politice 

Adoptarea unui proiect de rezoluție 
privind programul dezarmării 

generale și totale 
Intervenția reprezentantului român

NEW YORK 4. — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie transmite : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și-a încheiat dezbaterile asupra problemelor dezarmării, cu adoptarea unui proiect de rezoluție privind programul dezarmării generale și totale.Proiectul de rezoluție adoptat cere Comitetului pentru dezarmare de la Geneva să studieze măsurile ce trebuie luate în domeniul dezarmării generale și totale în direcția realizării obiectivelor prevăzute în programul deceniului dezarmării.Programul adoptat conține, în partea sa introductivă, principiile ce trebuie să stea la baza negocierilor de dezarmare, printre care prioritatea dezarmării nucleare, controlul a- supra transpunerii în practică a măsurilor adoptate, alocarea unei părți din fondurile devenite disponibile prin dezarmare pentru progresul economic și social al țărilor în curs de dezvoltare, informarea opiniei publice mondiale asupra problemelor înarmării și dezarmării etc. De asemenea, programul adoptat înscrie toate tratatele încheiate pînă în prezent în domeniul dezarmării și sugerează în mod detaliat unele măsuri de întreprins în direcția asigurării păcii și securității lumii prin dezarmare nucleară, reducerea stocurilor de arme convenționale, a forțelor armate și cheltuielilor militare.După părerea delegației României, a arătat reprezentantul țării noastre la O.N.U., Gheorghe Diaconescu, a- cesta este un document amplu și valoros, conținînd principalele aspecte ale problematicii încetării cursei înarmărilor și ale înfăptuirii dezarmării generale și totale. El definește într-o manieră corespunzătoare o- biectivele și principiile programului dezarmării. în ce privește cuprinsul programului, acesta încorporează elemente consacrate deja prin rezoluțiile O.N.U. — dezarmarea generală ca obiectiv fundamental, prioritatea absolută a dezarmării nucleare, precum și un ansamblu de măsuri parțiale ce se cer întreprinse pentru realizarea unor progrese constante și concrete pe calea dezarmării.Delegația României, a subliniat vorbitorul, concepe acest program al dezarmării nu ca un simplu inventar de probleme, ci ca un plan de acțiune destinat să orienteze negocierile de dezarmare din Comitetul de la Geneva și de la O.N.U., să mobilizeze eforturile și voința politică a statelor în vederea obținerii unor rezultate concrete pe planul dezarmării, reclamate de realitățile stringente ale vieții internaționale, în primul rînd de pericolele pe care le gene-
Tratatul sovieto — vest-german 
a pus baze solide îmbunătățirii 
relațiilor dintre cele două țări

Interviul cancelarului Willy BrandtMOSCOVA 4 (Agerpres). — Ziarul „Soțialisticeskaia Indilstria" publică răspunsul dat de cancelarul R. F. a Germaniei, Willy Brandt, la întrebarea corespondentului la Bonn al a- cestui ziar, privind acțiunile guvernului federal în vederea traducerii în viață a Tratatului sovieto—vest-ger- man. Arătînd că perioada care s-a scurs de la semnarea tratatului este destul de scurtă pentru a se înregistra mari realizări pe această linie, Willy Brandt a declarat că „ministrul economiei, Karl Schiller, ministrul cercetării științifice și educației, Hans Leussink, au făcut, în acest timp, călătorii la Moscova. Acestea nu au fost doar vizite de informare, de investigație. Au fost descoperite numeroase domenii în care putem colabora în interesul ambelor țări. în ultimele luni s-au întărit considerabil contactele între marile firme din R.F.G. și organizațiile sovietice de comerț exterior. Chiar în aceste zile se stabilesc contacte între oamenii de știință din ambele țări. Sînt convins că comerțul, schimbul de mărfuri dintre noi se vor extinde continuu".Ilustrînd unii factori care se răs- frîng favorabil asupra dezvoltării relațiilor dintre R.F.G. și U.R.S.S., cancelarul s-a referit la apropiatele acorduri privind deschiderea unui consulat sovietic la Hamburg și a unui consulat vest-german la Leningrad, precum și la stabilirea unei linii aeriene directe între cele două țări. Ziarul menționează că, după cum a declarat Willy Brandt, la tratativele în aceste probleme a fost realizat un progres considerabil.„Cancelarul R.F.G., conchide ziarul, a subliniat că Tratatul de la Moscova a pus baze solide pentru îmbunătățirea treptată și consecventă a relațiilor dintre R.F.G. și U.R.S.S. .
În preajma 

semnării Tratatului 

polono — vest-germanBONN. — După cum anunță agenția D.P.A., cu patru zile înainte de semnarea tratatului polono vest- german cabinetul federal a împuternicit oficial pe cancelarul Willy Brandt și pe ministrul afacerilor externe, Walter Scheel, cu misiunea semnării lui.în afară de deputății Carlo Schmidt (PSD.) și Ernst Achenbach (P.L.D.), mai pleacă la Varșovia 12 invitați de 

rează ritmul și amploarea cursei înarmărilor. Desigur, acest program nu constituie un plan static sau imuabil, ci unul dinamic și flexibil, pus de acord și actualizat în concordanță cu evoluțiile ce vor avea loc pe planul dezarmării, cu propunerile ce vor fi făcute pe parcurs de diferite state.în încheiere, ambasadorul Diaconescu a anunțat că delegația română va vota în favoarea proiectului de rezoluție privind programul dezarmării. Supus votului, acest document a fost adoptat cu 90 de voturi pentru, nici unul contra și 11 abțineri.
în Comisia Juridica

FRANȚA SE OPUNE UNEI 
REVIZUIRI A CARTEI O.N.U.NEW YORK 4 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în fața Comisiei Juridice a Adunării Generale a O.N.U., Jacques Kosciusko-Morizet, reprezentantul permanent al Franței la Organizația Națiunilor ' Unite, a declarat că guvernul francez se opune unei revizuiri a Cartei- O.N.U. „Documentul își păstrează întreaga sa valoare, întreaga eficacitate, deoarece niciodată pînă in prezent Națiunile Unite nu au fost în situația să constate, în vreuna din situațiile cărora au trebuit să le facă față, absența unui mijloc, a unei proceduri, a unei posibilități", a arătat diplomatul francez, care a adăugat : „în opinia guvernului meu, toate posibilitățile oferite de Cartă nu au fost încă utilizate, sau n-au fost bine utilizate și, dacă așa stau lucrurile, nu în imperfecțiunea textelor trebuie căutată cauza, ci mai degrabă in dezacordurile politice care constituie o frînă pentru voința de Colaborare și împiedică instituția noastră să fie cu adevărat o organizație de națiuni unite. Carta nu este numai documentul care definește puterile și atribuțiile diferitelor organe ale instituției noastre ; ea este de asemenea — și înainte de orice altceva — constituția fundamentală a comunității internaționale. Dacă am interveni cu ceva în privința ei, riscăm să punem în discuție un sistem unanim acceptat. Manifesto divergențe în privința Cartei, am avea, în cel mai fericit caz, de înfruntat pericolul grav de a o slăbi".

onoare, anunță agenția, printre care juristul Joachen Frowein, președintele Federației sindicatelor germane, Heinz Oskar Vetter, președintele Consiliului de administrație al firmei „Krupp", Bertold Beitz, precum .și alte persoane oficiale vest-germane.Purtătorul de cuvînt al guvernului vest-german, Conrad Ahlers, a declarat că este posibil ca, în cursul vizitei acestei delegații, să se anunțe stabilirea de relații diplomatice între R. F. a Germaniei și R. P. Polonă.
b a b b b b ■■■&!■■■

agențiile de presă transmit:
Convorbirile S.fl.L.T. La ambasada Statelor Unite din Helsinki s-a desfășurat vineri cea de-a 10-a ședință plenară a convorbirilor so- vieto-americane privind limitarea cursei înarmărilor strategice — S.A.L.T. Cele două delegații au continuat examinarea pozițiilor lor și au convenit să se întîlnească din nou marți la sediul ambasadei Uniunii Sovietice.
Președintele R.S.F. Iugo

slavia îosip Broz Tito, a inaugurat vineri, într-un cadru festiv, autostrada care străbate orașul Belgrad și pasajul subteran pentru autoturisme „Terazije". Măsurînd peste 9 kilometri, autostrada dispune de șase benzi de circulație și este considerată ca una dintre cele mai moderne din Europa. Ajungînd pînă în inima Belgradului, ea trece peste rîul Sava. Podul, construit o dată cu moderna autostradă, este denumit „Gazela".
Ministrul Invățămîntului 

al României la Belgrad. invitația Vecei Executive Federale, vineri a sosit la Belgrad ministrul invățămîntului al Republicii Socialiste România, Mircea Malița. în a- ceeași zi, ministrul român al învățământului a avut o întrevedere cu omologul său iugoslav. Convorbirea a prilejuit o trecere în revistă a preocupărilor celor două țări în domeniul

Situația din Guineea 
revine la normalDAKAR 4 (Agerpres). — Conform unei emisiuni a postului de radio „Vocea Revoluției", captate la Dakar, citată de agenția France Presse, autoritățile din Guineea controlează ferm situația în regiunea Koundara, învecinată cu Guineea-Bissau. Potrivit aceleiași surse, toate activitățile din țară și-au reluat cursul normal, iar autoritățile din Conakry au solicitat misiunilor diplomatice „să semnaleze pe toți mercenarii sau e- lementele dubioase care ar încerca să se refugieze pe teritoriile lor". De asemenea, un comunicat al forțelor armate cere populației să manifeste în continuare vigilență.

RAPORTUL COMISIEI 
DE ANCHETĂ A O.N.U.NEW YORK 4 (Agerpres). — Comisia specială a Organizației Națiunilor Unite, care a efectuat o anchetă asupra invaziei grupurilor de mercenari în Guineea, a prezentat vineri, în fața Consiliului de Securitate, un raport în care se arată că atacul a fost efectuat de „unități navale și militare portugheze". Raportul menționează că „forțele de invazie au fost constituite din unități portugheze, în special trupe africane provenind din Guineea portugheză, aflate sub comanda unor ofițeri portughezi de carieră". De asemenea, raportul amintit subliniază că aceste unități au fost formate pe teritoriul Guineei portugheze.

Noi incidente 
la AmmanAMMAN 4 (Agerpres). — Joi seara au avut loc noi incidente la Amman între unitățile armate iordaniene și grupurile de comando palestinene. După cum a transmis postul de radio Amman, citind declarația unui purtător de cuvînt al Ministerului de Interne, persoane necunoscute au deschis focul asupra unui vehicul care venea să aprovizioneze un post al armatei iordaniene de la Marrikh. De asemenea, în alte cartiere ale capitalei, mai multe posturi ale militarilor iordanieni au fost atacate cu arme automate. Schimburile de focuri au continuat pînă noaptea tîrziu. Este pentru a doua oară de la semnarea acordurilor iordano-palestinene, de la 13 octombrie, cînd asemenea incidente, soldate cu morți și răniți, au loc la Amman.Autoritățile iordaniene, împreună cu reprezentanții organizațiilor palestinene, au luat imediat măsuri pentru restabilirea calmului și pentru cercetarea cauzelor care au dus la crearea acestei noi stări de tensiune. Comitetul superior arab, căruia îi revine misiunea de supraveghere a aplicării a- cordurilor iordano-palestinene, s-a reunit de urgență pentru a analiza situația creată. Comitetul a luat legătura cu primul ministru, Wasfi Tall, și cu președintele Comitetului Central al Organizației de Eliberare a Palestinei, Yasser Arafat.

★LONDRA. — Regele Hussein al Iordaniei, care a sosit joi la Londra, a avut o întrevedere cu primul ministru britanic Edward Heath. A fost abordată în special problema crizei din Orientul Apropiat, în perspectiva unei eventuale reluări a misiunii ambasadorului Gunnar Jarring.
★Comitetul Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a anunțat că va ține o serie de reuniuni, în cursul cărora vor fi analizate unele probleme privind unificarea tuturor organizațiilor palestinene pe plan politic, militar, financiar și administrativ, scrie cotidianul „Al Fatah". Ziarul adresează, totodată, un apel cetățenilor Iordaniei chemîndu-i să depășească temerile generate de gravele incidente care au avut loc în luna septembrie și să participe la instaurarea unei atmosfere de destindere. Teroarea și îngrijorarea creează o atmosferă propice unor lovituri contra cauzei noastre — conchide ziarul.

organizării și modernizării procesului de învățămînt și un fructuos schimb de păreri cu privire la dezvoltarea colaborării româno-iugoslave pe acest tărîm.
Un purtător de cuvînt al 

Ministerului de Externe al 
R.D. Germane 8 Protestat în legătură cu apropiata „vizită de lucru" a președintelui R. F. a Germaniei, Gustav Heinemann, în Berlinul occidental, subliniind că acest oraș constituie o entitate politică de sine stătătoare.

Elveția intenționează să-și 
exprime punctul de vedere 
la o eventuală conferință 
general-europeană pentru 
securitate,8 declarat Pierre Gra- ber, șeful Departamentului politic elvețian (ministrul de externe). în același timp, el și-a exprimat speranța că se va trece cit mai curînd posibil la faza multilaterală de pregătire a acestei reuniuni.

Dejucarea unui complot 
în R. D. P. a Yemenului de 
SUd. ComPlotu'> descoperit la sfîr- șitul lunii noiembrie, viza izolarea

VIZITA LA PEKIN
A DELEGAȚIEI U. G. S. R.

1PEKIN 4. — Corespondentul Agerpres Ion Gălățeanu transmite : Tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care se află într-o vizită în R. P. Chineză, a avut convorbiri cu Tzi Tang-kui, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez.La convorbiri, care s-au desfășurat lntr-o atmosferă cordială, prietenească, au participat U Da-șen, membru al C.C. al P.C Chinez, vicepreședinte al Comitetului revoluționar orășenesc Pekin, Liu Si-cian, membru al C.C. al P.C. Chinez, membru al Conducerii Conferinței reprezentanților mun-
JAPONIA

Spre o revizuire a politicii oficiale 
in problema reprezentării 
R.P. Chineze la O.N.U.TOKIO 4 (Agerpres). — După cum anunță agenția Kyodo, ministrul de externe Kiichi Aichi a declarat, in cadrul dezbaterilor din Dietă, că Japonia este inclinată in momentul de față să considere improprie aderarea la așa-numita formulă „problemă importantă" privind reprezentarea Chinei la Națiunile Unite (conform procedurii O.N.U., o rezoluție într-o problemă considerată importantă necesită o majoritate de două treimi pentru a fi aprobată — N.R.).Din momentul în care rezoluția prin care s-a cerut restabilirea la O.N.U. a drepturilor guvernului de la Pekin și inlăturarea autorităților din Taivan a ciștigat aprobarea majorității simple în sesiunea Adunării Generale a O.N.U., oficialitățile guvernamentale japoneze au vorbit in repetate rinduri de o nouă revizuire a politicii guvernului față de problema reprezentării chineze. Este pentru prima dată, remarcă a- genția japoneză, cînd o înaltă oficialitate guvernamentală a admis în mod deschis inadvertența menținerii formulei „problemă importantă".Ministrul de externe al Japoniei a menționat că guvernul său va tre-

Diplomatul britanic 
răpit de separatiștii 
din Quebec a fost 

pus in libertateOTTAWA 4 (Agerpres) — Ministrul canadian de justiție, John Turner, a confirmat că diplomatul britanic James Cross, răpit la 5 octombrie de membri ai organizației separatiste ilegale Frontul de Eliberare a Quebe- cului, a fost pus vineri dimineața în libertate. El a precizat^ în cadrul unui interviu, că eliberarea lui Cross a survenit în urma negocierilor dintre guvernul provinciei Quebec și persoanele care îl dețineau ca ostatic. Tratativele au fost angajate după descoperirea casei în care era deținut Cross, într-o suburbie a orașului Montreal, și a înconjurării ei de către puternice unități militare și polițienești.Conform acordului realizat, joi seara cele șapte persoane care îl păzeau pe ostatic s-au îndreptat împreună cu captivul spre insula St. Helen, unde James Cross a fost predat consulului Cuban la Montreal, iar autorii răpirii au fost îmbarcați pe un avion care i-a transportat în Cuba. Vineri dimineața, după ce s-a confirmat sosirea la Havana a avionului respectiv, diplomatul britanic a fost pus în libertate.După cum s-a mai anunțat. Republica Cuba a acceptat cererea guvernului canadian de a acorda azil politic membrilor organizației ilegale care au răpit pe Cross, dacă vor fi de acord să-l pună în libertate, cerere acceptată de această țară din motive umanitare.

provinciilor meridionale ale țării și crearea unui stat „sud-arabic“ — informează cotidianul egiptean „Al Gumhurya". Potrivit ziarului citat, autoritățile yemenite au capturat documente și o cantitate însemnată de acme. Mai mulți complotiști au fost arestați.
Promovarea schimburilor 

dintre Iugoslavia și S.U.A. a constituit principala temă a convorbirilor dintre Franio Nadj, membru al Vecei Executive Federale, și Clifford Hardin, secretar de stat american pentru agricultură, care a făcut o vizită la Belgrad. în cursul convorbirilor, menționează agenția Taniug, s-a evidențiat dorința celor două țări de a promova colaborarea bilaterală In domeniul exportului, importului, cooperării industriale și colaborării tehnico-științifice.
Convorbiri economice so- 

vieto-cubaneze. Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, a avut vineri, la Kremlin, o întrevedere cu Carlos Rafael Rodriguez, ministru fără portofoliu în Guvernul Revoluționar al Republicii Cuba. în timpul întrevederii au fost discutate probleme legate de crearea unei comisii in- terguvernamentale sovieto-cubaneze pentru colaborarea economică și teh- nico-științifică. 

citorilor din orașul Pekin, Nieh Jun- cen, membru al C.C. al P.C. Chinez, membru al Conducerii Conferinței reprezentanților muncitorilor din orașul Pekin, și alte persoane oficiale chineze.A fost prezent Aurel Duma, ambasadorul Republicii Socialiste România în R. P. Chineză.Vineri seara, Tzi Tang-kui a oferit o masă prietenească. Cu acest prilej, Tzi Tang-kui și Constantin Drăgan au toastat pentru continua întărire a prieteniei dintre popoarele român și chinez, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, în sănătatea conducătorilor celor două țări. « 

bui să studieze cu grijă formula care ar urma să fie adoptată de acum înainte. Răspunzînd unei întrebări, el a spus că Japonia va sprijini în cele din urmă reprezentarea Chinei ia O.N.U., mărturisind intenția guvernului său de a avea convorbiri cu R. P. Chineză, in spiritul respectului reciproc al pozițiilor fiecăreia dintre cele două țări.
★Agenția Kyodo relatează că „surse japoneze și americane de la Washington și-au manifestat dezacordul față de sugestiile formulate de ministrul de externe Kiichi Aichi privind revizuirea formulei în legătură cu reprezentarea Chinei la O.N.U.".

spania: Puternice acțiuni de protest 
împotriva judecării militanților basci

Guvernul a decretat starea de urgență în provincia bască Guipuzcoa 

O declarație a secretarului general 
al P. C. din Spania, Santiago Carillo

MADRID 4 (Agerpres). — în Spania au continuat vineri acțiunile greviste și de protest împotriva judecării celor 16 militanți basci de către un tribunal militar special. După cum informează agenția France Presse, peste 20 000 de salariați din centrele industriale Hernani, Tolosa, Renteria, Pasajes, Eibar și Mondragon din provincia Guipuzcoa au încetai lucrul, iar pe străzi au avut loc demonstrații. In orașul Hernani, participanții la demonstrații au ridicat baricade împotriva forțelor de poliție.La Bilbao, numărul greviștilor a- tinge în momentul de față 20 000 de persoane. Cei 16 membri ai organizației „Prieteni ai Națiunilor Unite" continuă greva foamei începută joi la Barcelona, iar Universitatea locală și-a suspendat vineri cursurile, intrucît studenții au refuzat să participe la ore.Cabinetul spaniol, întrunit vineri sub președinția generalului Franco, a hotărît decretarea stării de urgență pe o perioadă de trei luni în provincia bască Guipuzcoa, informează agențiile de presă.în virtutea acestei măsuri extreme, poliției spaniole i se conferă împuterniciri speciale. între altele, poliția poate aresta și întemnița pe termen nelimitat, fără judecată, orice persoană.Starea de urgență a fost decretată ca urmare a grevelor și demonstrațiilor organizate de oamenii muncii din această provincie în semn de protest împotriva procesului intentat unui grup de 16 militanți basci.

Demisia guvernului re
gional al Siciliei. Guver,nui regional al Siciliei, constituit din reprezentanți ai partidelor de centru- stînga, a demisionat joi seara. Această demisie este pusă pe seama disensiunilor apărute în rîhdul reprezentanților majorității în legătură cu moțiunea prezentată de deputății comuniști, în care se cerea suspendarea din funcție a lui Vito Ciancimino, primarul democrat-creștin din Palermo, precum și a lui Francisco Sturzo, președintele administrației provinciale, învinuiți de „anumite iregularități administrative".

La Washington, comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților a aprobat joi cererile președintelui Nixon privind alocarea unor credite suplimentare de 535 milioane dolari, în vederea „finanțării programului de ajutor pentru străinătate". în principal, aceste sume vor fi acordate mai ales cu titlu de asistență militară Coreei de sud, Cambodgiei. Vietnamului de sud. Indoneziei. Iordaniei și Libanului. După cum precizează agenția U.P.I., „cererea de suplimentare de fonduri a fost aprobată după mai multe încercări de a se reduce sumele prevăzute pentru regimul Lon Noi". Aceeași agenție relevă că „proiectul va întîmpina o opoziție majoră în Senat, atunci cînd va ajunge să fie dezbătut în fata acestui organism".
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Wladyslaw Gomulka 
cu prilejul Zilei mineruluiVARȘOVIA 4 — Corespondentul Ageipres Iosif Dumitrașcu transmite : Cu ocazia Zilei minerului, Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit o cuvînta- re la adunarea festivă de la Zabrze, abordînd o serie de probleme economice și internaționale.Vorbitorul a subliniat că, în anii planului cincinal 1966—1970, Polonia a depus eforturi uriașe pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru creșterea venitului național, pentru dezvoltarea economică și socială. în pefida condițiilor de timp nefavorabile din ultimii doi ani, agricultura s-a dezvoltat în direcția intensificării. Deși actualul plan cincinal, a spus Wladyslaw Gomulka, nu va fi îndeplinit la toți indicatorii, el a contribuit la obținerea unor succese trainice pe calea construcției socialiste.O recunoștință deosebită merită munca plină de abnegație a colectivelor de mineri, datorită cărora economia națională a primit cu 15,5 milioane tone cărbune mai mult decît prevedeau sarcinile planului cincinal, a spus vorbitorul. Se așteaptă ca în noul cincinal, 1971—1975, să fie sporită extracția de cărbune și ca în 1975 ea să reprezinte 160—165 milioane tone.Vorbind despre încordarea și disproporțiile care s-au observat în economia națională poloneză în ultimii doi ani, și care s-au reflectat în mod ne'gativ asupra situației de pe piață, Wladyslaw Gomulka a declarat, între altele, că condițiile atmosferice nefavorabile din anul trecut și din anul acesta au dus la scăderea rezervelor de nutrețuri în agricultură, ceea ce a atras reducerea efectivelor de animale. El a arătat că îmbunătățirea a- provizionării pieței cu carne și cu preparate din carne este strîns legată

PARIS 4 (Agerpres). — Ziarul „l’Humanite" publică un interviu a- cordat de Santiago Carillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, în legătură cu procesul intentat de autoritățile militare fran- chiste unui număr de 16 cetățeni basci. Santiago Carillo a relevat, între altele, că „activitatea P.C. din Spania este axată, în primul rînd, pe dezvoltarea unității și organizarea mișcării muncitorești, cu alte cuvinte, pe întărirea Comisiilor muncitorești (sindicatele neoficiale) și, paralel, a mișcării țărănești. Partidul nostru — a spus el — se străduiește, de asemenea, să realizeze o unitate

în întreaga lume se intensifică manifestațiile de protest Împotriva procesului intentat de autoritățile franchiste celor 16 patrioți basci. Reprezentanții tuturor grupărilor politice din senatul italian, cu excepția mișcării neofasciste, au dat publicității o declarație de protest. în fotografie : o demonstrație la Paris in sprijinul aspirațiilor de libertate ale poporului spaniol
LUCRĂRILE SESIUNII N. A. T. 0.

Semnificative luări de poziție ale unor particlpanțl 
în problema conferinței pentru securitatea europeanăBRUXELLES 4 (Agerpres). — întruniți la Bruxelles in cadrul sesiunii de iarnă a N.A.T.O., miniștrii afacerilor externe ai țărilor membre ale alianței atlantice au discutat u- nele chestiuni ale actualității politice internaționale. Secretarul de stat american, William Rogers, s-a pronunțat în cuvîntul său pentru întărirea pactului nord-atlantic. Refe- rindu-se la Orientul Apropiat, Rogers a apreciat că, in prezent, „climatul este mai propice pentru o reglementare pașnică a conflictului". Prelungirea încetării focului va trebui să permită reluarea misiunii Jarring, a spus el. In legătură cu convorbirile sovieto-americane de la Helsinki privind limitarea cursei înarmărilor strategice, secretarul de stat al S.U.A. a menționat că ele continuă să se desfășoare într-o atmosferă serioasă, de lucru.Ministrul de externe al Franței, Maurice Schumann, a răspuns afirmativ, în intervenția sa, la întrebarea dacă o conferință pentru securitatea europeană este de dorit. Franța, a spus el, este în favoarea unei conferințe menite să elimine încordarea și să ducă la dezvoltarea contactelor în toate domeniile.Pe de altă parte, ministrul de externe al Olandei, Joseph Luns, a arătat că soluționarea problemelor Orientului Apropiat nu trebuie să fie o condiție prealabilă pentru întrunirea conferinței în problema securității, deși instaurarea stabilității în această regiune are o mare impor- 

de restabilirea și creșterea în continuare a efectivelor de bovine șl porcine.Greutățile care apar, a menționat Wladyslaw Gomulka, pot fi lichidate cu succes numai în cazul îndeplinirii cu rezultate bune a tuturor sarcinilor în domeniul producției, investițiilor. comerțului exterior etc. și dacă, în același timp, în concordanță cu sarcinile trasate de cel de-al V-lea Congres al P.M.U.P., se va ridica nivelul planificării și conducerii, dacă pe calea sporirii eficienței gospodăririi și a productivității muncii se va obține un venit național mai mare.Referindu-se la relațiile cu R. F. a Germaniei, el a arătat că tratatul dintre Polonia și R.F.G. încheie definitiv problema graniței, amintind că, în urmă cu 20 de ani, respectiva frontieră a fost recunoscută de către R.D.G. prin tratatul de la Zgorzelec. în acest fel, în avantajul ambelor țări, relațiile dintre Polonia și R.F.G. intră într-o nouă etapă. „Vrem să credem că ele vor avansa și vor duce la stabilirea relațiilor diplomatice, contribuind la crearea unui climat de colaborare economică, științifică și culturală. Tratatul, care sancționează situația existentă precum și obligațiile reciproce pentru viitor, constituie, totodată, o expresie a bunăvoinței de a elimina moștenirea grea a anilor trecuți. Este nevoie de o activitate plină de răbdare pentru lichidarea prăpastiei deschise între cele două țări de agresiunea și ocupația barbară hitleristă", a spus Gomulka.Vorbitorul a arătat că normalizarea relațiilor dintre R.F.G. și țările socialiste, rezolvînd problemele cele mai importante, va crea posibilitatea realizării unor acorduri mai largi în contextul relațiilor dintre Est și Vest.

de acțiune a studenților și intelectualilor, să regrupeze forțele muncii și culturii. Este un fapt pe care nimeni nu-1 poate contesta : Partidul Comunist din Spania este o forță politică foarte importantă", a subliniat Carillo. „Influența partidului nostru va fi determinată de activitatea sa reală. Aceasta va stabili locul pe care-1 va ocupa el în Spania", a arătat, în continuare, Santiago Carillo, după care a spus că, în momentul de față, ceea ce interesează este să se pună totul în acțiune pentru a-i salva pe patrioții basci care se află în fața Consiliului de război din Burgos.

tanță pentru Europa. La rîndul său, ministrul norvegian, Svenn Stray, a apreciat că situația actuală nu trebuie să interzică începerea unui dialog multilateral cu țările Europei răsăritene.
★Sesiunea Consiliului Ministerial al N.A.T.O. a fost precedată de o reuniune a miniștrilor apărării din țările europene ale alianței atlantice (la care nu au participat Franța, Portugalia și Islanda). Reuniunea s-a desfășurat — potrivit unor observatori politici — în atmosfera unor presiuni mai accentuate exercitate de S.U.A. asupra aliaților lor vest-europene, pentru ca aceștia să preia o parte din cheltuielile americane pentru susținerea efectivelor militare din Europa occidentală. Participanții au realizat numai „un acord de principiu" cu privire la suplimentarea contribuțiilor financiare și militare ale statelor vest- europene membre ale N.A.T.O., cu aproximativ 900 milioane de dolari pentru o perioadă de cinci ani. Marea Britanie a refuzat însă să se alăture acestui program comun.Comentatorii politici occidentali au remarcat și cu acest prilej că guvernelor țărilor vest-europene le este din ce în ce mai greu să determine parlamentele să accepte multiplicarea eforturilor pentru sporirea capacității militare a N.A.T.O., care au consumat, în 1969, 4,5 la sută din produsul național brut al țărilor vest-europene membre ale a- lianței.
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