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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!
Ritm intens de lucrunie

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Uzina constructoare de mașini 

din Reșița a cunoscut o accen

tuată dezyoltare în ultimii ani. 

Recent, harnicul colectiv de 

aici a anunțat realizarea mo

torului Diesel-electric de 2 300 

CP, care poartă numărul 1 000. 

în fotografie i hala de meca

nică grea a uzineiFoto : Gh. Vințilă

la Porțile de Fier
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INSTAURAREA UNUI CLIMAT 
DE DISCIPLINĂ, DE RĂSPUNDERE 

IN CONDUCEREA 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE - 

SARCINA DE PARTID
Conducere» partidului ne-a atras fn repetate rinduri atenția că instaurarea unui climat de ordine, disciplină și răspundere in toate domeniile de Activitate are o deosebită importanță '■j etapa actuală <le dezvoltare a țării. Există o relație strînsă, directă, între multitudinea șl nivelul calitativ superior al sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid, de stat, din economie și eforturile acestora în vederea întăririi ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere în rezolvarea sarcinilor în toate unitățile economice și sociale. în acest sens, considerăm că problemele întăririi disciplinei și răspunderii în muncă trebuie să stea în centrul preocupărilor tuturor organizațiilor de partid din unitățile economice, chemate să analizeze exigent cum se desfășoară activitatea pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan, să intervină prompt pentru înlăturarea neajunsurilor care se ivesc la un moment dat. Pe acest temei, la nivelul comitetului județean de partid au fost analizate. în plenare și ședințe de birou, diverse aspecte ale muncii de partid în sprijinul activității de producție, modul cum se aplică hotărjrile-și măsurile stabilite anterior.Exigenta cu care organizațiile de partid se ocupă de conducerea economici se reflectă. în ultimă instanță, in progresele obținute în realizarea planului atit sub raport cantitativ, cît

llie CÎȘU
prim-secretar al Comitetului județean 

Prahova al P.C.R.

Colectivul Șantierului baraj-uzină, de la Porțile de Fier, a îndeplinit sarcinile, do plan pe această lună cu cinci zile mai devreme. în legătură cu acest prim succes în noul an, ing. Gheorghe Sălăgeanu, șeful șantierului, a precizat că rezultatele obținute sînt urmări directe ala complexului de măsuri tehnice și organizatorice luate pe șantier, precum și ale ho- tărîrii constructorilor și montorilor de a termina pînă la sfîrșitul ânului toate lucrările înscrise în proiectele Sistemului hidroener-

getic și de navigație de la Porțile de Fier. Cercetînd graficele de producție, șeful șantierului a remarcat faptul că, pînă în prezent, la ecluza de pe malul românesc al Dunării s-au turnat — peste prevederile lunii ianuarie -r circa 640 metri cubi de betoane.La rîndul său, lectivul de torl, condus de Laurențiu Turcanu, a predat montorilor, cu 50 de zile în avans față de plan, cele două praguri ale intermediar al ecluzei, sector în care urmea-

eo- construc- ing.
capului

ză să fie asamblată poarta plană.Succese însemnate au obținut, de asemenea, constructorii centralei hidroelectrice și constructorii podului dintre Gura Văii și Șip, care traversează ecluza, centrala și barajul.Totodată, energeti- cienii Centralei hidroelectrice de la Porțile de Fier, livraseră pînă miercuri economiei naționale 86 000 000 kWh energie electrică — cu 18 000 000 mai mult decît fusese prevăzut pentru luna ianuarie. (Agerpres)
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CASA DIN 
PRISLOP

Ce s-a ales de casa din satul 
Prislop în care a trăit o vreme 
Liviu Rebreanu în anii tinere
ții ? „Casa tăiată adine in coasta 
unei coline, încinsă cu un prid
vor, cu ușa spre uliță și cu 
două ferestre care se uită toc
mai în inima satului, cercetătoa
re și dojenitoare". Casa aceea, 

'■lumea ei și lumea din jurul ei 
^lint definitiv așezate de Liviu 
rFtebreanu, prin romanul „Ion“, 
sub semnul glasului pămintului 
și al iubirii.

Așa se face că, deși casa a fost 
dărimată pînă in temelii, încă în 
anii cind Liviu Rebreanu era 
in viață, în același loc de în
ceput a fost să fie reînălțată.

Casa a devenit din anul 1957 
Muzeul „Liviu Rebreanu".

Sînt trei încăperi, înșiruite 
una după alta. în una te întim- 
pină tic-tacul unui ceasornic de 
perete. Apoi, citeva vitrine sub 
a căror sticlă sint așezate căr
țile lui Liviu Rebreanu,

în altă încăpere se află biroul 
masiv de stejar pe care Liviu 
Rebreanu și-a. scris majoritatea 
operelor, dăruit muzeului de so
ția scriitorului. Lingă birou, o 
etajeră pe rafturile căreia se 
păstrează citeva așchii din lem
nul spînzurătorii fratelui scrii
torului, ofițerul Emil Rebreanu, 
al cărui sfîrșit l-a determinat pe 
Rebreanu să scrie „Pădurea 
spînzuraților".

Organizarea în forma sa ac
tuală a Casei-muzeu „Liviu Re
breanu" este unul din meritele 
tînărului muzeograf Mihai Mar
tin. întreg materialul documen
tar a fost astfel orîriduit, siste
matizat, incit vizitatorului, in 
citeva minute de popas, i se, o- 
feră posibilitatea să își apropie 
cele mai importante date privind 
viața și creația lui Liviu Re
breanu.

Multe din exponate au darul 
de a-l introduce pe vizitator în 
atmosfera intimă a vieții scriito
rului și, totodată, de a-l apropia 
pe niște căi tainice de două din
tre cele mai importante opere : 
„Ion" și „Pădurea spînzuraților". 
Ori de cite ori își va aminti vi
zitatorul de Ion, de Ana, de 
Apostol Bologa, imaginilor pro
puse de lectură li se vor alătura 
cele evocatoare din muzeu.

în cea de-a treia încăpere este 
evocată familia scriitorului : 
mama,- tatăl', surorile, frații. 
Aici este matca, atei \este înce
putul, izvorul. Aici își are origi
nea cî.ntecul fără seamăn al în
ceputului începuturilor. Citeva 
exponate evocă acel timp înde
părtat al începuturilor. O vioară 
la care a cîntat elevul Liviu 
Rebreanu. O poșetă a mamei

Ion ANGHEL

(Continuare în pag. a V-a)

și calitativ. Evident, nu este suficient ca organizațiile de partid să a- nalizeze periodic stadiul realizării planului sau să constate, tot periodic, rămîneri in urmă ; ceea ce li se cere, în primul rînd, este să acționeze e- fectiv pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru creșterea eficientei întregii activități. La comitetele de partid ale multor întreprinderi nu analizei^ privind asemenea aspecte lipsesc, ci grija pentru aplicarea măsurilor a- cloptate, ceea ce duce la perpetuarea deficiențelor. O asemenea concluzie, cît și cunoașterea mai adîncă a realităților ne-au orientat spre acordarea, unui sprijin diferențiat organelor și organizațiilor de partid. îmbinînd mai bine analizele decadale ale secretariatului asupra îndeplinirii pla-. hulu.i pe sortimente .cu o prezență mai susținută a activiștilor de partid . în t întreprinderi. Membrii biroului, repai'tizați pe unități-'economice și obiective de investiții, organizează periodic și operativ, ori de cite ori situația o impune, consultări cu factorii de răspundere privind modalitățile și posibilitățile de îndeplinire a planului, rezervele interne ce se cer a fi valorificate, iar atunci cind situația a cerut-o a fost solicitat sprijinul centralelor sau al ministerelor de resort. Acționînd în acest mod. au fost rezolvate o serie de probleme legate de încheierea contractelor pentru aprovizionarea țehni- co-materială și deșfacerea producției la Combinatul petrochimic Ploiești. -Uzina mecanică Plopeni, Salina Slănic, Fabrica de ciment Comarnic, I.M.I. Berceni și altele ; de crearea condițiilor pentru deschiderea _ unor lucrări de investiții pfi șantierele I.S.C.M. Brazi, urgentarea unor probleme privind planul de colaborare la uzina „1 Mai", Uzina de utilaj chimic Ploiești etc.O metodă eficientă în sprijinul în- cetățenirii unei discipline ferme și întăririi răspunderii în muncă' este a- ceea de a analiza și stabili, in ședințe de birou și secretariat, împreună cu conducători. ai centralelor industriale și ai întreprinderilor, cu secretari ai comitetelor de partid din unitățile care ău o pondere importantă în eco

nomia județului, cele mai ’eficiente măsuri tehnico-organizatorice și politice în vederea îmbunătățirii activității economice și de partid. Analizarea în ședințe de birou a activității Centralei industriale de utilaj petrolier și a celei de geamuri și materiale izolatoare, a uzinei „Victoria" Flo- ■rești și altele ne-a dat și posibilitatea de a acționa mai prompt în vederea înlăturării unor neajunsuri.Congresul al X-lea și plenarele C.C. al P.C.R. au pus în fața tuturor celor ce răspund de economia țării sarcina reducerii cheltuielilor materiale de producție, pe baza diminuării consumurilor specifice de materii prime și materiale, între care metalul ocupă un loc important. Cum puteam acționa mai eficient în această direcție? Qomite- tul județean a trimis colective de activiști și specialiști în principalele întreprinderi din județ, pentru a ajuta la valorificarea rezervelor existente pe linia mai bunei gospodăriri a materiilor prime, materialelor, combustibilului. energiei etc. Cu acest prilej ‘s-a ajuns la concluzia că. în timp ce la normele uzinale se înregistrau însemnate economii de metal, normele departamentale și mai ales cele de stat erau de regulă depășite. Colectivele au ajutat la stabilirea unor măsuri concrete de reconsiderare, a normelor de consum uzinale și la găsirea unor noi posibilități de încadrare . în consumurile normate. Organizațiile de partid au trecut apoi la-o largă consultare a specialiștilor și muncitorilor pe baza unor consfătuiri sau chestionare, (n urma cărora s-au. făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea constructivă și reproiectarea unor produse și repere, folosirea de înlocuitori, utilizarea deșeurilor etc. Periodic, colectivele comitetului județean de partid au revenit în întreprinderi și au urmărit cum se desfășoară acțiunea de economisire a materiilor prime și materialelor. Ținînd ' seama că aceasta este o acțiune permanentă, în ultima vreme, comitetul județean de partid și-a îndreptat atenția, printre alte obiective, spre instaurarea unui pronunțat spirit de răspundere în folosirea materiilor prime, materialelor, în vederea respectării consumurilor specifice planificate pe a- ccst an, ceea ce. în mod firesc, se va răsfrînge pozitiv asupra creșterii gradului de rentabilizare a producției.
(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Miniștri,- ț 7

Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe secretarul general al Ministerului

Afacerilor Externe al Franței,
5 7

Herve AlphandPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, joi după-amiază, la Palatul .Consiliului de Miniștri, pe secretarul general al ■ Ministerului Afacerilor Externe al Franței, Herve Alphand, care face o vizită în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, a

participat George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost prezent Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București.Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-franceze, precum și aspecte ale situației internaționale actuale. (Agerpres)

CUM N-A SĂRIT IN OCHI

MUNTELE DE SARE
în jurul activității celei mai modeste gestiuni a IJECOOP-Argeș (întreprinderea economică, județeană a cooperației de consum, fostă ICOMCOOP- Pitești) și anume — depozitul de sare, s-au produs în ultimii ani. din ce în ce mai des, fenomene ciudate.Dacă ar fi să judecăm după frumoasele și exactele evidențe contabile, primul dintre aceste fenomene a fost transformarea lentă a banalului accesoriu culinar într-o substanță din ce în ce mai grea, cu diminuarea corespunzătoare a volumului... La sfirșitul anului 1969 — spre exemplu — după cinci ani, în timpul cărora Horea Vîlcu. gestionarul depozitului. nu fusese deranjat cu nici un inventar (aspect asupra căruia vom reveni mai jos), stocul de sare, bulgări și măcinată. însuma pe hîrtie 581 tone. în timp ce în depozit nu se aflau decît 40 de tone. Ori- cît de impresionante și de greu de mînuit ar fi fost cantitățile celor două sortimente care1 alcătuiau gestiunea. nu putem admite că disproporția dintre scriptic și. real (1/14) nu putea fi observată chiar dintr-o simplă privire. Era frapantă.Al doilea „fenomen" s-a petrecut în gestiunea mai multor magazine sătești din împrejurimi. în timp ce la depozitul județean sarea era din ce în ce mai multă pe hîrtie și din ce în ce mai puțină în maga

zii. la locurile de desfacere cu amănuntul ea suferea un proces invers. Cantitățile reale creșteau în mod miraculos de la un inventar la altul. în decursul" unui an, fără, să se fi operat vreo intrare în gestiune, sporul de greutate al sării măcinate a fost la magazinul din. Pă- duroiu Deal de 2 400 kg. la cel din Poiana Lacului de

actele de aprovizionare a celor 17 cooperative implicate. toată suflarea domestică a respectivelor locali- , lăți a fost supusă, la ca- ' pitolul sare, unei absolute diete alimentare. Cum altfel s-ar explica, potrivit actelor gestionare. faptul că la magazinul din Radu Negru nu s-a adus nici un kilogram de sare timp de un an și 7 luni, la cel din
anchetă socială

3 000 kg. iar la cel din Mă-răcineni. aparținînd de cooperativa Bascov, de 4 000 kg. Inventarul făcut de comisia cooperativei din comuna Lunca Corbului, consemnase la 23 aprilie 1968, în gestiunea încredințată Măriei Dobre, 1 950 kg. de sare măcinată ; fără să mai fi venit vreun transport din afară, la 7 aprilie 1969 cantitatea apare a fi crescut la 2 950 kg, iar peste alte numai 18 zile ajunsese la 6 300 kg. Mai mult decît triplu !Aceste tainice reacții în lanț, necunoscute chimiști- lor, ar fi și mai spectaculoase dacă ar trebui să ținem seama că. în toți a- cești ani, locuitorii comunelor din județul Argeș au mai consumat și ei măcar cite un vîrf de cuțit de sare. Judecind însă după

Poiana Sat timp de 2 ani, iar, la cel din satul Mără- cineni — timp de... 5 anide zile 1Presupusa abstinentă a consumatorilor (dacă ar ti să o luăm de bună, ne întrebăm cum de nu a dat ea de gindit factorilor răspunzători de buna aprovizionare a populației din comunele amintite ?) s-a „a- firmat" jntr-un chip ciudat, pe raza comunei Poiana Lacului. Mare le-a fost surpriza sătenilor, care mergeau cu vitele la păscut, cind in dimineața zilei de 7 iunie au descoperit vreo 5—6 tone de sare apărute peste, noapte în rîpa Cazacului. de pe valea Scorușului Straniul zăcămînt a fost semnalat nu geologilor. ci miliției județene, ai cărei lucrători începuseră tocmai niște verificări pe

la toate magazinele ooope- rației, încercînd să descifreze misterioasa migrație a clorurii de sodiu.Rezultatul a fost drama- • tic. dar nu surprinzător. Gestionarul depozitului a- mintit — Florea Vîlcu — delapidase nu mai puțin de 179’704 lei, echivalentul a 541 351 kilograme de sare. Adică 541 de tone, sau... 54 de vagoane ! Nu de unul singur, ci cu complicitatea a 17 gestionari de magazine sătești și a 5 dintre șoferii care deserveau cooperația de consum. Primii acceptau cu interes neașteptata ofertă de a fi aprovizionați pe gratis, adică , fără ca marfa să le fie facturată și încărcată în gestiune (sub pretexte care de care mai străvezii, dar toate axate pe motivul unor „plusuri neînregistrate" în gestiunea ; depozitului). iar secunzii alcătuiau sistemul de vase comunicante prin care muntele de sare s-a scurs •, din gestiunea depozitului județean în magaziile și pivnițele vînzătorilor pentru a fi comercializat pe sub mină. Astfel se explică misterioasa scădere în volum pe care contabilii uniunii județene n-au avut ochi să o vadă timp de 5 ani de zile, precum și ciudatele creșteri în stocurile magazinelor. de la un inventar la altul, pentru care nu s-ă
Sergiu ANDON
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ÎN ZIARUL DE AZI:

• IN DEZBATERE: 
PROIECTUL BUCUREȘTI 
2000 • FAPTUL DIVERS
• NOTE DE LECTURA : 
ALBUMUL „LADEA" ®

ȘTIRI SPORTIVE

V

I I IfI
l

I
i II I
I Iî II SII

Acum cîțiva ani, cind am scris citeva articole despre „moda poetică", nu m-am gîndit că — într-un răstimp atît de scurt avea prilejul nu numai poezie la— voisă vorbesc despre o modă, ci și despre o modă a poeziei. Și totuși situația aceasta , nu mai poate fi negată : ne aflăm astăzi, pe de o parte,, în fața unui fenomen de. mimetism po'etic indiscutabil (ale cărui victime sînt. uneori, numai tinerii), pe altă parțe, unui val de tură
nu de în fața macula- așa-zis poetică, o adevărată maree de grafomanie versifi- cantă care nu prezintă încă deloc semnele unui apropiat reflux. Nu e nevoie să fii deținătorul unei rubrici de „poșta redacției" la o revistă oarecare, pentru a-ți da seama de .acest lucru : e suficient să .stai de vorbă cu redactorii de specialitate de la editurile noastre ca să. ai dintr-o dată viziunea unui diluviu ver- bigen. Pe lingă sutele de veleitari care nu visează altceva decît să se vadă publicați în reviste (am 'primit, in sensul acesta, scri- sori de-a dreptul emoționante în, aș zice, inconștiența lor), zeci și zeci de manuscrise de versuri își așteaptă debutul editorial. O cit de sumară conștiință a scrisului, a scrisului ca vocație, ne arată că problema esențială pentru un scriitor — fie el chiar și poet — constă în diferența dintre născut și făcut, actual al culturii noastre, și în condițiile unei politici culturale stimulatoare, ca astăzi, datele native, predispoziția psiho-fiziologică pentru scris, nu mai sînt suficiente pentru a garanta o carieră scriitoricească. Talentul — în accepția comună a acestui ter-

men : talentul brut — e desigur o condiție necesară, dar nu este deloc și o condiție suficientă. Sub orice formă s-ar prezenta, de la ispita copilărească de a se „juca cu cuvintele", pînă la nevoia adolescentină de a se confesa în scris, do la calificativul măgulitor pe ca- re-1 primește premiantul la limba română în liceu, pînă la admirația ce înconjoară, intr-un cerc restrîns de familie sau de cenaclu, pe un bătrin pensionar pasionat de literatură, adică de la mimetismul obligatoriu al celui ce învață
puncte 

de vedere
de Șt. Aug.

DOINAȘ

La stadiu]mai ales

(școala oferă necontenit modele literare, stimulind imitația) pînă la pastișa pretențios culturală, uneori deosebit de fluentă, a amatorului bo- varic — talentul a- cesta este, fără îndoială, o cursă, o capcană ascunsă sub lauri, din care "puțini se salvează. Fiindcă se salvează numai > aceia care înțeleg și pot să-și cultive acest dar natural. Pentru a rezista și pentru a se impune ca atare, poetul ' "lelor să : în i este născut, către sine deopotrivă, tatea, care

adevărat ; noastre I făcut, în Făcut de insuși și, . de socie- de cultura pe o respiră, a- ' dică autoeducat pe linia unei vocații inco- ercibile. Cultura — a- ceastă minunată arie spirituală, in care ființează o tradiție în permanentă confruntare cu ideile, preocupările și gustul gene-

fie măsura al zi- trebuie măcar i care

prezente — neasimilată și tendința
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rațiilor prezintă, profund, de a produce culturali, adică oameni cu o oarecare spoială de cultură, care — uneori — devin nespus de pretențioși și chiar a- gresivi, in dorința lor obstinată ci înșiși artă. La urmă, zămislește dorința de a se „consacra" poeziei, formulă care — sub eufemismul ei — ascunde ambiția secretă a profesionalizării : toți aceștia vor să devină -poeți. Fenomenul este oarecum încurajat de „lipsa de rigoare" a poeziei moderne, fapt, care dă începătorului sau, cu atît mai mult, unui perseverent și mereu iubitor al impresia că îndeletnicire este destul de ușor de realizat. Or, „lipsa de rigoare" a poeziei mo- dernb este — mai ales la reprezentanții ei autentici — doar, aparentă ; jocul verbal plin de spirit și grație ține de o 'cu totul altă zonă a creației spirituale decit facilitatea verbală, chiar dacă a- ceasta e pigmentată cu calambururi ; libera asociație de cuvinte care naște marile metafore este un fel de vacanță, poate de o clipă, pe care și-a acordat-o sieși un spirit supus unor legi interioare ineluctabile și nemiloase ; experiența și universul poetic . sînt altceva decît ex- ț periența brută, originalitatea se deosebește substanțial de ostentație, iar mallarme- iana recomandare de a „ceda inițiativa cuvintelor" nu înseamnă nicidecum logoree incoerentă, absurd de seră literară. Toate a- ceste lucruri sint ignorate chiar de către cei ce ar trebui să Ie cunoască, mai înainte

de a produce literatură și aceștia din amatorismul

nefericit Muzelor această

*
(Continuare 
în pag. a V-a)

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului’din Australia, mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul trimis cu prilejul sărbătorii naționale a Australiei.Vă transmit la rîndul meu salutări călduroase și urările cele mai bune.
PAUL HASLUCK

Guvernator general

CINCINALUL 1966 — 1970

® PRINCIPALELE OBIECTIVE PUSE !N FUNCȚIUNE • CREȘTEREA PRODUCȚIEI 

ÎN RAMURILE DE BAZĂ • ZESTREA AGRICULTURII • CIVILIZAȚIA ORAȘELOR Șl A 

SATELOR ® DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI • ALTE DATE PRIVIND EVOLUȚIA 

JUDEȚULUI ÎN ANII CINCINALULUI.

ÎN PAGINILE 2 Șl 3
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Cincinalul "l966-î$70 ‘
in imagini .

• VOLUMUL INVESTIȚIILOR: 11,7 MILIARDE LEI • RITMUL DE CREȘTERE 
A PRODUCȚIEI INDUSTRIALE: 20 LA SUTĂ • PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ

' 1GLOBALĂ: DE 2,5 ORI MAI MARE FATĂ DE 1965 Șl DE 26,6 ORI 
FATĂ DE 1950
i

Sînt numai cîțiva dintre parametrii de forță ai cinclnalu* 
lui pe care l-am încheiat, raportați într-unul din județele patriei 
pentru care industria și dezvoltarea industrială o reprezintă, în 
mod exclusiv, o noutate a epocii noastre: Doljul. Doljul, inima 
șeasă a Olteniei „eminamente agricolă", Doljul, ținut aflat de

decenii la periferia dezvoltării industriale, s-a transformat în anii 
socialismului intr-un centru dinamic al noului, respirînd —. 
la unison cu țara — în ritmurile de mari uzine și fabrici care 
i-au populat, an de an, întinderile. Iar anii cincinalului

1966—1970 —• corolar al înaintării noastre spre viitor — au 
înscris pe harta județului noi piloni de industrie, cei mai puter
nici dintr-o întreagă istorie, într-un ritm și la o scară de ampli
tudine ce depășesc toate realizările de pînă acum.

RAMURILE CU CEA MAI MARCATA PONDERE IN ECONOMIA INDUSTRIALA A DOLJULUI 
ENERGIA ELECTRICA, CHIMIA, CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI — SÎNT, IN VIZIUNEA UNEI ECONOMII 
MODERNE, RAMURI VITALE, PRINCIPALE DIRECȚII ALE ÎNAINTĂRII, DINAMICA LOR LA NIVELUL JU
DEȚULUI DE PE JIU FIIND O STRĂLUCITA PROIECȚIE A CONCEPȚIEI CARE PREZIDEAZĂ POLITICA GENE
RALĂ DE DEZVOLTARE A TARII ,

Producția acestor ramuri a înregistrat, 
in cincinalul trecut, următoarele creșteri

ENERGIA ELECTRICĂ:
De aproape 9 ori mai mult

PUTEREA INSTALATĂ ESTE DE 2 ORI 
MAI MARE DECÎT A TUTUROR CENTRA
LELOR HIDRO Șl TERMOELECTRICE DIN 
ROMÂNIA ANULUI 1938. în Dolj, pro

ducția anuală de energie electrică pe 

cap de locuitor a crescut, între 1960 

și 1969, de 146 DE ORI 1

F'1INDUSTRIA CHIMIC,

Intrat în funcțiune cu primele capa
cități în 1965, Combinatul chimic de 
la Craiova este, și el, într-o proporție 
covîrșitoare, opera cincinalului pe 
care l-am încheiat. Numai în anii

1966-1970 s-au cheltuit, pentru con
strucția „platformei chimice" a Cra- 
iovei, care înglobează la ora de față 
19 FABRICI moderne, 2,75 miliarde lei.

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI:
De peste două

Intrată de mult în conștiința țării 
ca o nouă emblemă a Doljului, uzina 
„Electroputere'' — cea mai mare pro
ducătoare de utilaj electrotehnic greu 
din România — raporta, în bilanțul 
cincinalului, 0 CREȘTERE A PRO
DUCȚIEI DE TRANSFORMATOARE 
ELECTRICE ECHIVALÎND DE 42 DE ORI 
PRODUCȚIA TĂRII DIN 1950 (ANUL DE 
DEBUT AL UZINEI), DE 5 ORI PE CEA

ori mai mult
DIN 1960, DE 2 ORI PE CEA DIN 1965. 
NUMAI PRODUCȚIA DE TRANSFORMA
TOARE, MOTOARE ELECTRICE Șl GENE
RATOARE FABRICATE DE „ELECTRO
PUTERE" ÎN ACEST CINCINAL ÎNSU
MEAZĂ, CA PUTERE ELECTRICĂ, 0 CI
FRĂ CE DEPĂȘEȘTE DE 10 ORI PU
TEREA INSTALATĂ A TUTUROR CEN- - 
TRALELOR ELECTRICE DIN ROMÂNIA 
ANULUI 1965.

PRINCIPALELE OBIECTIVE PUSE IN FUNCȚIUNE 1Li

OBIECTIV CAPACITATE

ANUL 
DĂRII 

ÎN FO-
• Alimentarea cu apă a orașului 

Craiova 50 000 mc/zi 1967
LOblN | A

• Fabrica de acetat de polivinil — 
Combinatul chimic• Fabrica de beton celular autocla- 10 000 t/an 1968

vizat — întreprinderea de prefabri
cate din beton, Craiova 224 500 mc/an 1966—1970 • Instalație de acetilenă din carbid 

Combinatul chimic Craiova 10 000 t/an 
acetilenă• Centrala electrică de termoficare 

— Craiova, 780 MW 1966—1968 1968

. • Fabrica de uree — Combinatul 
chimic Craiova 400 000 f/an 1966—1970

• Moara Cetate 70 t/24 h. 1969

• Dezvoltarea uzinei „Elecfroputere"- 
Craiova

• Fabrico de conserve Calafat 21 200 t/an 1969—1970
diverse conserve

— Secție de aparataj electric de 
înaltă tensiune

— locomotive Diesel-electrice ți e-
5 500 t/an 1966 • Fabrica de acetat de vinii mono

mer — Combinatul chimic 20 000 t/an 1969
lectrice

— aparataj de înaltă tensiune
— ansamble sudate
— motoare electrice
— transformatoare

70 bucJan
5 000 t/an

13 500 t/an
800 buc./an

1 200 MVA/an

1966— 1969
1967

1967— 1970
1963
1969

• Centrala telefonică automată tip 
Pentaconta — Craiova 2 000 linii 

telefon 1969

• Electrificarea liniei de cale ferată 
Craiova — Caransebeș — Cîlniț

136 km. linie 1969• Fabrica de confecții Craiova 523 mil. VPG 
confecții/an 1967

o Combinatul chimic Craiova :
— Fabrica de acetilenă
— Fabrica de butanol v
— Fabrica de acid acetic

33 700 t/an
20 000 t/an
20 000 t/an

1967
1967
1967

• Unitatea de îngrășăminte cu azot 
Combinatul chimic :
— Fabrica de amoniac
— Fabrica de azotat de amoniu

308 000 t/an
300 000 t/an

1970
1970

• Fabrica de pîine Craiova 60 t/24 h. 1967 • Fabrica de bere Craiova 400 000 hl/an• Dezvoltarea Fabricii de ulei — 
Podari 150 t. ulei 

rafinat 
11 000 t/an 

ulei îmbuteliat

1967

bere
11 000 t/an 

malț

1970

1970

1967 • Fabrica de produse lactate Craiova 1 000 hl (apte/zi 1970

INVENTAR ÎN ClMPIA OLTEANĂ
Ce au adus ultimii 5 ani în zestrea AGRICULTURII ?

INVESTIȚIILE SE CIFREAZĂ LA 

3,7 MILIARDE LEI

ZESTREA TEHNICĂ a sporit cu;
• Aproape 1500 tractoare
© 309 combine pentru păioase
® 546 mașini pentru împrăștiatul 

îngrășăminteior
în 1970, în unitățile agricole din ju

deț s-au încorporat în sol 108 183 tone 
îngrășăminte chimice (față de 48 809 
în 1965), revenind în medie la hectar 
peste 160 kg (față de 86 în 1965).

IRIGAJIILE. Prin realizarea SISTE

MULUI CALAFAT-BĂILEȘTI, UNUL DIN 
CELE MAI MARI ALE ȚĂRII, AU FOST 
DATE ÎN FOLOSINȚĂ PRIMELE 48 500 
HECTARE. Se află în plină construcție 
SISTEMUL DE IRIGAȚII SADOVA—CO
RABIA, lucrare de înaltă complexitate, 
consacrată fertilizării a 79 500 hec
tare de nisipuri.

SUPRAFAȚA SOLARIILOR 
PENTRU LEGUME TIMPURII 
amenajate în cooperative agricole 

este de 130 HECTARE

COMPLEXELE ZOOTEHNICE • Au fost construite 4 complexe de îngrășare o porcilor,

Fiecare din ele cu o capacitate de 30 000 porci/an.
în 12 cooperative agricole s-au încheiat lucrările de mecanizare a halelor pentru găini ouătoare 

(capacitate totală: 130 000 găini/an);
in 5 cooperative agricole s-au construit hale pentru creșterea puilor (capacitate totală : peste 

200 000 pui/an) ;
s-o încheiat construcția complexului zootehnic intercooperatisl de la Filiași (30 000 capete berbe- 

cuți'an).
PARTIAL IN EXPLOATARE : 3 COMPLEXE INTERCOOPERATISTE PENTRU GĂINI OUĂTOARE (DE 

CITE 36 000 GĂINI/AN FIECARE). ÎN CONSTRUCȚIE :„combinate de păsări" la Brădești și Rojiște, fiecare 
din ele cu o capacitate de 180 000 găini ouătoare/an...
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Cele 39 schițe de sistematizare ale comunelor din județ — definitivate în ultimul cincinal — propun date de veritabilă 
nouă civilizație, vizibile atît în panoramele largi, cît și în detaliu. _ _

Către această nouă civilizație s-au ridicat, în anii ultimului cincinal, trepte noi, apropiind sensibil perspectivele, lată cîteva 
dintre ele :

Populația urbană a crescut 
cu peste 100000 de locuitori,

cifră concurînd întreaga populație a Craiovei din anul 1956

S-au construit 8 898 de apartamente

Peste 11000 de case noi
® 250 SĂLI DE CLASĂ
® 5 DISPENSARE
® 10 CĂMINE CULTURALE

® 42 MAGAZINE SĂTEȘTI
ÎN FIECARE COMUNĂ A APĂRUT CEL PUȚIN 

UN NOU OBIECTIV SOCIAL-CULTURAL.

Sate electrificate: 308 — cu 120 mai multe decit în 1965
* IN CRAIOVA S-AU DAT IN FOLOSINȚĂ 

8172 DE APARTAMENTE
Cifra dublează numărul apartamentelor date 

în folosință în cei 6 ani dinainte, perioada 1960- 
1970 însemnînd astfel, pentru Craiova, o zestre 

de 16 000 de apartamente noi.

® MAI BINE DE 0 TREIME DIN POPULAJIA 
MUNICIPIULUI LOCUIEȘTE ÎN CASE NOI 

® REȚEAUA DE CANALIZARE s-a extins cu 
42,1 kilometri.

® DEBITUL DE APĂ a crescut cu 28,808 mi
lioane m.c./an.

® SUPRAFAȚA STRĂZILOR MODERNIZATE a 
sporit cu 459 500 m.p.

ÎN 15 COMUNE s-au realizat străzi principale în profil urban

NUMĂRUL INGINERILOR AGRONOM! S-A DUBLAT Șl NUMĂRUL CELORLALTE 
DIN COOPERATIVELE DE PRODUCȚIE S-A CADRE DE SPECIALITATE CU STUDII 
DUBLAT: aproape 400, față de 198 SUPERIOARE (ingineri zootehniști, profe- 
în 1965. sori, medici, farmaciști, economiști etc.)

Dinamicii economice a cincinalului, deschiderilor de noi orizonturi în munca șl 
viața județului, prin intrarea în exploatare a unor noi și importante obiective, le-a 
corespuns, de-a lungul acestor ani, și o nouă dinamică socială, ale cărei linii de sens

și ale cărei accente — adeseori inedite — marchează mutatii profunde în viața oame
nilor, deplasări de ordin cantitativ și calitativ în structura populației, în evoluția ți miș
carea profesiilor, în ridicarea ștandardului de viață.

în unitățile sanitare din județul Dolj au activat, într-un singur an al 
cincinalului (1969), 724 medici, adică 1 medic la 993 de locuitori. în 
fotografie : noul și modernul spital din Craiova, cu o capacitate de 
1 600 de paturi, intrat parțial în funcțiune în 1970.

iNVĂțĂMlNT
NUMĂRUL TOTAL fiL SALARIAȚILOR
a crescut cu 24000fiind astăzi de 144 708S-au construit 532 săli de clasă. Raportat la nu

mărul școlilor, aceasta înseamnă CEL PUȚIN 0 SALĂ 
NOUĂ DE CLASĂ PENTRU FIECARE ȘCOALĂ.

• Cele 440 DE ȘCOLI GENERALE și 19 LICEE DE 
CULTURĂ GENERALĂ ale județului sînt frecventate de 
108 846 ELEVI.

® Cele 33 DE ȘCOLI PROFESIONALE, TEHNICE 
Șl DE MAIȘTRI cuprind alți 14 657 DE CURSANȚI.

® Numărul total al locuitorilor cuprinși în dife
rite forme de învățămînt se ridică la 129 358. Unul 
din 6 locuitori ai Doljului învață.

A cincea universitate a țării
Inaugurată în primul an al cincinalului, Universitatea din Craiova 

poartă, marcantă, în.însăși structura ei, amprenta epocii care i-a sem
nat actul de naștere : '

ÎN CADRUL CELOR 10 FACULTĂȚI (matematică, fizico-chimice, 
științe economice, limba și literatura română, horticultura, agricultu
ră, medicină generală, electronică, stiinte naturale agricole, istorie 
și geografie), PONDEREA APARȚINE CELOR CU PROFIL TEH- 
NICO-ECONOMIC, noua școală superioară a României situîndu-se, 
astfel, în raport direct cu profilul și exigențele zonei, cu tendințele 
progresului tehnico-stiinlific contemporan.

UNIVERSITATEA'DIN CRAIOVA A DAT, PÎNA ÎN PREZENT, 2 074 
DE TINERI SPECIALIST!. ALTI 6 000 DE STUDENTI SE PREGĂTESC, ÎN 
MOMENTUL DE FATĂ, SUB' ÎNDRUMAREA A 391 DE CADRE DIDAC
TICE. ZESTRE TEHNICO-MATERIALĂ : 104 LABORATOARE. STAȚIUNI 
PROPRII DE CERCETARE, BIBLIOTECI CU PESTE 340 000 DE VOLUME, 
CANTIN” SI CĂMINE STUDENTESTI DATE ÎN FOLOSINȚA ÎN CINCI
NAL : 1 200 Si, RESPECTIV, 408 LOCURI.

• NUMĂRUL SALARIAȚILOR LA 1 000 DE 
LOCUITORI A SPORIT DE LA 113 ÎN 1960 Șl 
176 ÎN 1965 LA 200 ÎN 1970.

® NUMAI ÎN CRAIOVA, ca urmare a 
obiectivelor și capacităților productive 
inaugurate de cincinal, CIFRA SALARIAȚI
LOR DIN INDUSTRIE A SPORIT CU CIRCA 
12 000 DE PERSOANE. Alte 12 000 de 
persoane, neînregistrate în scriptele ur
banistice ale municipiului, domiciliate în 
comunele limitrofe, intră cotidian pe poarta 
Craiovei, ocupîndu-și posturile de lucru în 
noile uzine și fabrici.

© APROAPE UN SFERT (22,2 LA SUTĂ) 
DIN POPULAȚIA JUDEȚULUI LUCREAZĂ ÎN 
INDUSTRIE Șl CONSTRUCȚII (față de 18,9 la 
sută în 1965).

® Și mai elocvente sînt, în structura 

aceleiași populații, a Doljului, deplasările 
de ordin calitativ, industrializarea operînd, 
în acest caz, ca o mutație socială și teh- 
nico-culturală de o deosebită amplitudine. 
Față de anul 1965, de exemplu,

NUMĂRUL INGINERILOR Și TEHNICIENI
LOR A CRESCUT CU 26,8 LA SUTĂ.

PONDEREA MUNCITORILOR CALIFICAȚI A 
CRESCUT CU 27 LA SUTĂ, APROAPE 90 LA 
SUTĂ DIN TOTALUL MUNCITORILOR FIIND, 
LA ORA DE FAȚĂ, SPECIALIZAȚI ÎN PROFE
SIA PE CARE-O EXERCITĂ.

Ilustrativă pentru mutațiile de ordin ca
litativ este, la aceiași capitol, „diagrama 
policalificării", în care

NUMĂRUL MUNCITORILOR CU DOUĂ SAU 
MAI MULTE PROFESII INDICĂ 0 CREȘTERE 
DE 300 LA SUTĂ FAȚĂ DE ANUL 1965.

Volumul desfacerii 
mărfurilor a însumat

în cincinal
14,8 miliarde lei

FAȚĂ DE 1965, DINAMICA DESFA
CERII MĂRFURILOR CU AMĂNUNTUL 
RELIEFEAZĂ CREȘTERI DE

® 68,4 LA SUTĂ LA CARNE.
© 56,5 LA SUTĂ LA PEȘTE PROASPĂT.
© 865 LA SUTĂ LA OUA.
® 71,4 LA SUTĂ LA MAȘINI DE SPĂ

LAT RUFE.
® 122 LA SUTĂ LA MAȘINI ARAGAZ.

® 63 LA SUTĂ LA TELEVIZOARE.
© 26 LA SUTĂ LA APARATE DE 

RADIO.
® 38,7 LA SUTĂ LA CONFECȚII
® UNUL DIN 6 LOCUITORI Al JUDE

ȚULUI ESTE ABONAT LA RADIO 
SAU LA REȚEAUA DE RADIOFI- 
CARE, UNUL DIN 14 ARE TELEVI
ZOR.
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In curînd

(Urmare din pag. I)

dcs- su- or-

L. Cara- 
Regele

o nouă ipoteză : 
chibriturilor la 

in vrac nu ar da 
bune 1 Și, date 

„avantaje",

fla-simbolică. Din-

studii de specialitate, privind Iuția viitoare.

sau 20 de bani — tli s-au 
chibrituri numai în cutii 

de menaj. De ce ? între- 
a primit răspuns tot prin- 
întrebare : „cui ii strică

în modulcare respectivele de partid, deși au discu-

profundă a- sufletească șl explicația ce și i-a lungul ani-

pute i s-a pus punct final tribunal. Pentru „cîntecul" costisitor, cei trei fluierași fost recompensați cu cite un închisoare.

atit de în toam- a lui Ro-

Soiul soției saleAngajată gestionară remizieră la bufetul „Hercule" din Băile Herculane, Olimpia Spătaru a angajat — la rîndul el — ca a- jutor de vînzător pe Nicolae Spătaru. Ce-i drept, acesta avea la activ o condamnare. Dar noul angajat nu era altul decît... soțul ei 1 I-a acordat deci de- plină încredere. Iar dumnealui n-a întîrziat să-i demonstreze că făcuse cea mai bună alegere, într-o zi, ducindu-se la depozit după marfă, a pus mina pe niște documente de contabilitate referitoare la gestiunea unității în care lucra. De atunci, cu a- jutorul lor, cei doi au sustras din încasări, în mai puțin de șapte luni de zile, suma de 113 000 de lei/ Solidari la cîștig, amindoi vor fi acum solidari și la... pagubă.„Teoriachibritului"
Acum cîteva zile, mai mulți 

I cetățeni, din Brașov s-au • pre- 
Izentat la subredacția noastră 

din localitate pentru a sesiza 
dispariția din comerț a... cutiilor 
de chibrituri. Am efectuat și 

Inoi un sondaj, vizitînd 20 de 
tutungerii din oraș. Rezultatul: 
în fiecare din aceste unități — 

k in locul unei cutii de chibrituri 
de 15 

| oferit 
mari 
barea
tr-o

I mai multe chibrituri" ? Să re- 
I cunoaștem, teoretic, nimănui. In 

consecință,^de la teorie, s-a tre- 
| cut, precum am văzut, la o me- 
. todă practică. De la aceasta, a 

scăpărat insă " s—t—x •
oare vinzarea 
kilogram sau

| rezultate mai 
fiind multiplele ei , ,

I nu ne-ar mai rămîne decit să ne 
I întrebăm : cînd va deveni reali

tate ?Fluierînd a pagubă între Nicolae Melinte, Ion Florescu și Vasile Tache — toți trei ciobani la cooperativa agri- I cola de producție Răcătău — (Bacău) — se încinsese o ne- I obișnuită dispută muzicală. își i luau oile și caprele, le duceau J în pădurea de la Orgeștl și acolo | se apucau de cîntât.' Ih nădejdea că doar-doar patrupedele I vor ciuli urechile la fluierele lor fermecate și se vor apuca I și ele de jucat. Dar, insensibile i la o astfel de întrecere, Oile și caprele ciuleau urechile în altă | parte. în citeva zile ele au distrus aproape 15 000 puleți din J tinerele plantații și o bună parte din culturile- de grîu ale cooperativei agricole de produc» i ție. Nu de mult, disputei înee-' " la I lor , aii anRindele pentru... posteritateUn cunoscut proverb spune că e bine să aduni bani albi pentru zile negre. Cooperativele meșteșugărești din județul Suceava adună însă... cuțite pentru rindele. începutul l-a făcut cooperativa „Sucevița" din .Rădăuți, care — deși nu dispune de nici o secție de tîmplărie — a achiziționat tocmai de la Fău- rei 1457 cuțite de rindele în valoare de 42 000 lei. Ca să nu rămînă mai prejos, oficiul județean de aprovizionare și desfacere al cooperativelor meșteșugărești a achiziționat (de Ia Tecuci însă) alte 2800 cuțite de rindele, în valoare de 67 200 lei. în total, cooperativele din județ dispun deci, în prezent, de 4257 cuțite rindele, cantitate ce echivalează cu necesarul secțiilor de tîmplărie pentru... 25 de ani 1 Nu cumva e prea puțin ? Ce părere au forurile de resort?De unde sare iepurele ?După atîtea experiențe, confirmate cu prisosință de numeroși vînători, cine ar mai fi dispus să alerge astăzi după mai mulți iepuri deodată ? Pentru că, Să o recunoaștem, rezultatele . unei astfel de întreprinderi nu par a fi deloc stimulative. în ciuda acestui fapt însă cei 300 de membri ai Asociației crescătorilor de păsări și animale mici — Avicola — din Brăila țin neapărat să demonstreze că lucrurile stau cu totul altfel. Cu condiția de a ști însă precis... de unde anume sare iepurele ! Și se pare că niciodată ei nu dau greș în această privință. De aceea, în ultimii 5 ani au reușit să prindă atîția iepuri incit au predat în plus față de sarcinile contractuale peste 10 tone de carne. Numai președintele asociației, Constantin A. Mlhăilă, a predat în ultimul timp 1 600 de iepuri. Un record pe care însă cei 60 de crescători specializați din oraș sînt gata să-I doboare in viitorul nu prea îndepărtat... dintr-un singur foc !
Rubricâ redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :
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Pentru omul de azi
sau pentru cel de mîine ?

Noua schiță de sistematizare a Capitalei, supusă recent discuției publice, diferă fundamental de cele ' anterior elaborate, prin faptul că Încearcă să prezinte o viziune a dezvoltării pină în anul 2000 — deci pentru trei decenii, și nu 1—2 cincinale, cum se procedase, în alte cazuri, pină în prezent. Această prelungire de etapă, la care se referă schița, ridică importante probleme metodologice : sistematizarea reprezintă proiectarea cadrului construit care urmează să găzduiască viața complexă a populației, viață ale cărei trăsături sint, în mod- evident, mai dificil de apreciat, de intuit, pentru anul 2000, decît pentru 1980. Efectuarea unor prognoze pentru trei decenii — în condițiile desfășurării revoluției tehnico-științifice contemporane, in general, și ale ritmurilor de dezvoltare caracteristicețării noastre, în special — consti- ____________ tuie o problemă nOUă, care buie abordată metode hoi, linsa unor da îmi în cele ce urmează unele ipoteze, pentru a consecințele pen- __________tru sistematizare ————————ale diferendelor dintre cerințele populației de azi și ale celei de mîine a României.Datele recensămîntului din 1956 arată că 26,5 la sută dintre locuitorii in Virstă de peste 15 ani absolviseră învățămintul general de 7, respectiv 8 am. într-adevăr, în cele două decenii care au trecut de la reforma învățământului, analfabetismul a fost lichidat, iar sistemul de învățământ s-a extins treptat ; astăzi, întreaga populație în vîrstă de 15—20 de an! a României, a absolvit învățămintul general de opt ani, baza viitoarei pregătiri profesionale și intelectuale. Considerînd că pînă in anul 2000, în continuare, tinerii vor urma și absolvi acest învâță- mînt, rezultă diferențe semnificative cu privire la nivelul cultural, de instruire al populației de 20—50 de ani, care constituie contingentele cele mai importante ale populației active. Asemenea modificări pot fl socotite printre cele mai mari realizate intr-un atit de scurt răstimp; cu certitudine, ele vor avea Consecințe adinei în mai toate aspectele vieții sociale.Dar nivelul cultural nu este unicul indicator al modificărilor previzibile în modul de viață al populației. Un altul, deosebit de important în sistematizare, este timpul liber. Se poate aprecia că, în următoarele trei decenii, numărul anual al orelor de muncă se va reduce sensibil față de 2 200—2 300, cit este in prezent. Reducerea timpului de lucru, ereșterea timpului liber (Ia care contribuie și îmbunătățirea serviciilor) vor influența în mare măsUră preocupările cetățenilor, . necesarul de dotări,so.cial-culturale, distribuția lor in teritoriu. în acest sens, ar trebui avut in vedere faptul că timpul de lucru poate fi redus pe trei căi : se poate scurta ziua de muncă, se poate reduce săptămîna de lucru, sau se poate prelungi concediul anual — fără ca, bineînțeles, adoptarea uneia dintre aceste căi Să le elimine pe celelalte, căci ele pot fi aplicate și simultan, în ceea ce privește efectul unor astfel de măsuri, este probabil. ca prelungirea concediului anual să ducă, in primul rind, la creșterea solicitării pentru stațiunile turistice de odihnă, scurtarea săptămînil de lucru să afecteze, în primul rind, zonele de agrement periurbane, iar reducerea zilei de muncă să sporească în primul rind cerințele față de dotările orășenești și față de locuința însăși. Evident, efectele sînt mult mai complexe decît par să reiasă din formulările de mai sus. unde prin cuvintele „in primul rind" sînt subliniate doar unele tendințe generale, care însă pot fi influențate in mare măsură de mărimea orașului, de specificul zonei înconjurătoare sau altele. Simplificarea formulării este intenționată, pentru a scoate în evidență, în primul rind, acei factori, acele variabile care necesită ipoteze de lucru, determinind elaborarea în variante a Schiței de sistematizare, atit timp cît nu există date certe, bazate pe studii de specialitate, privind evo-

trecu în studii specialitate, vOi permite

găsit un singur om — din zecile de comisii de verificare a gestiunilor — să le interpreteze. (Tot astfel se lămurește apariția „zăcă- mîntului" de la rîpa Cazacului ; unul dintre gestionarii suprasaturați aruncase noaptea, în disperare de cauză, două camioane din. stocul supllmențar, cu care se temea să nu fie surprins de cei ce începuseră cercetarea fraudelor).Cauza cauzelor acestei infracțiuni de proporții e nemaipomenita sfidare a prevederilor legale de către conducerea fostului ICOMCOOP Pitești și de către factorii răspunzători ai uniunii Județene a cooperativelor de consum, 'care au tolerat organizației comerciale subordonate să lase un depozit neinvenia- riat timp de 5 ani.Am cerut explicații în a- cest sens tov. Iosif Haler, fost director coordonator, și Petre Bâcă. fost contabil șef la ICOMCOOP (astăzi pe funcții oarecum a- semănătoare la IJECOOP). Dumnealor s-au pitit din- tr-o mișcare sub navăza deciziei CENTROCOOP nr. 100/1967, care atribuie sarcina verificării, cel puțin anuale, a depozitelor en- gros, revizorilor contabili, deci cadrelor din aparatul C.F.I. al uniunilor județene. Am cerut atunci explicații la Uniunea județeană a cooperativelor de consum Argeș (în cadrul căreia •funcționează și cadrele de bază ale fostei uniuni regionale) și ni s-au prezentat acte s.Crise prin care se transmitea împuternicirea de a. inventaria depozitul

ALBUMUL

Problema timpului liber se leagă nemijlocit de .cea a gradului de motorizare. Schița de sistematizare a Capitalei adoptă în această privință ipoteza unui vehicul la patru locuitori, deci preconizează o evoluție similară țărilor occidentale, fără să ia în considerare alte căi posibile, pe care personal le-aș socoti util de analizat, înainte de formularea unei opțiuni. într-adevăr, rezultatele negative ale evoluției de tip occidental a automobilismului sînt prea eclatante, pentru a trece peste ele, fără a încerca să se caute ■ o altă cale. Aceste deficiențe sînt, poate, în primul rind de ordin economic : investiții mari pentru autostrăzi, pasaje denivelate, garaje, parcaje și altele. Tot aspect economic este și necesarul de teren pentru toate acestea, si care se poate ridica la cifre impresionante. De a-

semenea, tot aspect economic este cheltuirea unei părți apreciabile din salariu și din venitul național pentru turisme proprietate personală, care circulă în medie circa două ore pe zi, iar restul timpului ocupă, în mod inutil, spațiu urban. La aceste aspecte economice se a- daugă cele de funcționalitate, privind dificultățile de circulație (mai ales în orașele mari, cum va fi și Capitala noastră), numărul de accidente, poluarea atmosferei sau considerente estetice care fac de nedorit pasajele denivelate din orașe, parcajele ample. Cred, în consecință, util de luat in considerare — măcar la nivel de analiză preliminară, înaintea adoptării unei orientări sau decizii definitive — o altă ipoteză, care să se bazeze pe limitarea numărului turismelor proprietate personală, o dată cu dezvoltarea* corespunzătoare a rețelelor urbane și periurbane de transport în comun, a taximetrelor urbane și interurbane cu preț moderat, a centrelor de închiriere a turismelor în condiții de largă accesibilitate.Desigur, lista problemelor importante pe care le pune sistematizării perspectiva anului 2000 poate fi continuată : n-am relevat creșterea salariilor, care — ca nivel mediu — Ie vor depăși desigur pe cele de azi, din țările cele mai avansate, dar altfel distribuite și probabil altfel utilizate decît în cazul cetățeanului din orînduirea capitalistă, ale cărui cerințe și mod de viață trebuie cercetate cu discernămînt, sub titlu informativ, în vederea stabilirii necesităților care să stea la baza schitelor, de sistematizare nu. ,

am amintit modificările structurii pe grupe de vîrstă a populației, creșterea previzibilă a ponderii celor in virstă ; n-am pomenit scăderea ponderii celor ocupați în producția nemijlocită de bunuri și sporirea celor din deservire și mal ales a celor din domeniul științei, cercetării-proiec- tării ; nu am analizat variante posibile în legătură cu activitatea fe- . meii, căile de ușurare a îndeletnicirilor ei specifice, creșterea copiilor ; am trecut peste schimbările mai mult sau mai puțin previzibile în toate sectoarele dotărilor social- culturale, ale serviciilor, care au implicații Urbanistice ; amintesc doar in treacăt problema locuințelor — poate cea mai amplă dintre toate — care se leagă și de dificultățile pe care le vor ridica • peste 15—20 ani solicitările masive de apartamente cu trei camere și mai mari, avînd drept urmare (în lipsă de terenuri in noile ansambluri) fie împărțirea zonei de locuit în cartiere Cu copii și cartiere fără copii, fie obligația unor demolări importante; am omis problema de mare însemnătate ' a e- teren, îmbinarea îr. cerințelor’ actuale cucele de perspectivă relativ apropiată (lărgiri de artere, pasaje-par- caje, dotări șocial-culturale, spații de ioc pentru copii, clădiri cu locuințe mari ș.a.).Aceste probleme — Ca și multe altele, care se ivesc ca urmare a trecerii de la o viziune desfășurată pe cel mult zece ani, la alta, mai amplă, îmbrățișînd trei decenii — abia pot fi enunțate, și Cu atit mai puțin analizate, într-un scurt articol. Sper însă că am reușit prin a- ceste rînduri să arăt că schimbarea de viziune trebuie să determine o modificare de coniinut. un nou mod de gîndire, care implică cel puțin două lucruri : detașarea de aproapetoate prescripțiile noastre urbaniști-, ce, concepute pe termen scurt, și abordarea sistematizării, pe bază de cercetări sociologice, a unor ipoteze de dezvoltare, cu variantele necesare. începutul timid făcut în acest sens de noua schiță de sistematizare a Canitalei va trebui dezvoltat cu toate forțele, pentru ca orașele să nu ajungă, la un moment dat, ținta criticilor adresate nouă de către urmașii noștri, ci — înainte de toate — obiecte ale mîndriei lor cetățenești, factori de satisfacere pentru cerințele lor materiale și spirituale. Asemenea probleme, de mare importanță și complexitate, își vor găsi, desigur, locul cuvenit și în ' rințe ților.
Arh. Gh. SEBESTY6N

10,00—-11,30 Emisiunl-leețil pentru
lucrătorii tlln agricultură. 
Creșterea porcilor. Prezintă 
lng. Vasile Cozmuță.

17,00 Deschiderea emisiunii, rele- 
școală., Emisiune în colabo
rare cu Ministerul Invățamîn- 
tulul • Matematică (clasa a 
XH-a) : Metode de integrare. 
Prezintă acad. prof. Calus Ia- 
cob. • Istorie (clasele VIII— 
XII) : „Monumente de artă 
brinCoveneasctt'1 « Anatomie 
(clasa a Xl-a) : Funcția de 
analiză a creierului.

10,00 CINCINALUL 1900—1970 IN 
CIFRE ȘI IMAGINI.

18,05 Căminul. • Ancheta Cămi
nului : Despre frică șl curaj 
la copii. • Sfatul medicului.
• Noutăți penti-u gospodine.
• 1000 de soluții pentru a- 
partamentul dv. • Cărți poș
tale TV. • Campionii kilo
metrilor. Emisiune de Marin 
Stfinescu.
România '71. AZI — județul 
Brașov. Emisiune de Ema- 
nuei Valerlu. Imaginea Ovl- 
diu Drugă.
Tragerea Loto.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
90.00 Film artistic : „Escapada" — 

producție ă studiourilor fran
ceze.

81.30 Meridiane muzicale. Un film 
muzical cu grupul folcloric 
din Trinidad, Totlyn, Gek- 
son, Luis Alberto del Parana 
și Los Paraguayos. Regia 
Wolfram SUokan.

21.40 Filme documentare.
22,20 Telejurnalul de noapte.
22.40 închiderea emisiunii.

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu” (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu — 20.
• Studioul de concerte al Radio
difuziunii : Concert extraordinar 
do muzică ușoară Zaltha (Turcia) 
șl orchestra sa — 20.
• Teatrul de Operetă : fara su- 
risului — 19.30.
• Teatrul Național „I.
giale” (sala Comedia): ____
Lear — 20. (sala Studio) : O femele 
cu bani — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza BU- . 
tandră" (saln din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) ; Moartea lui Danton — 
20, (sala din str, Alex. Sabla) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul de Comedie : Opinia
publică —20. ■ -
<ș Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru).: Adio Charlie — 19,30. 
(sala Studio) : (la Casa studenți
lor) : Viziuni flamande — 20, Cînd 
luna c albastră — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele Sus — 9,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu”. : Viața... o come
die — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Logodnicele aterizează la Paris 
— 19,30.
• Studioul „Casandra” al I.A.T.C. 
Divertisment ’70 — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Gullver in țara 
păpușilor — 15, (sala din str. Aca
demiei) ■ Amnarul — 17.
a Circul de Stat : Arena tinereții

SAMURAISAMURAI"

Producție Toho-Mifune Japonia. Regia • Masakai Kobayashi. 
Mifune, Yoko Tsukasa, Tsuyoshi Kato.

de sare... ICOMCOOP. cu sarcini și termene precise pentru 1. Haler și P. Bâcă. Meciul de ping-pong, cu sarcini și termene, dintre cele două instituții era reluat în fiecare an, dar singurul lui rezultat era... ne- inventarierea depozitului. De ce ?— Noi știam că un inventar se face cel tîrziu la 6 luni o dată, or dînșii n-au fost capabili să facă ..1.1 măcar o dată pe an. declară unul dintre complicii lui Vilcu. fostul gestionarnici

Gh. Mincă. De ce ? Pentru că domnii revizori făceau inventare acolo unde erau alimente și altele, nu acolo unde era sare...— Așa e. ne-a declarat șl un alt învinuit —'fostul gestionar Gh. Bădulă. Știam că pentru revizori e mai plăcut să inventarieze un bufet !Poate că am fi trecut peste insinuările infractorilor. dacă asemenea semne de întrebare in legătură cu probitatea profesională a unor revizori contabili de la U.J.C.C. Argeș nu s-ar mai fi ivit și cu alte prilejuri. Amintim ancheta „«Protectorul» a rămas invizibil”. publicată în numărul din 3 octombrie 1970 al ziarului nostru, la ale

cărei semnale factorii cauză n-au răspuns pină in prezent.Ar fi greșit să se creadă că. o dată cu pasarea atribuției de a cîntări sarea, răspunderea - fostului șef al C.F.I. de pe lingă uniunea județeană. Mihai Gheor- ghe, a dispărut. Cum a urmărit el concret aducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate prin faimoasele planuri anuale de măsuri ? Pentru ce n-au fost trași la răspundere directorul și contabilul-șef ai ICOM-

COOP pentru ncexecutarea dispozițiilor ?Acum se încearcă acreditarea argumentului că inventarierea depozitelor prezintă dificultăți. Fals 1 Deși scuzele nici n-ar trebui luate in discuție, centru că ar însemna să comentăm însăși obligativitatea aplicării legii, nu putem trece peste nesinceri- tatea motivului. Sarea cinată aste ambalată saci etalon (stabilirea cului fiind o treabăsimplă numărătoare), sarea bulgări putea fi cubată cel puțin, existau perioade de timp în gol sau tau deci tați de singur lucru n-a existat —

main sto- de
care depozitul era aproape gol. exis- suficiente posibili- inventariere. Un

convingerea șefilor Iui F.V. că gestionarul trebuie verificat.— Ce să ne mal ascundem după deget — ne spune. cu spirit autocritic, președintele uniunii județene, tov. Constantin Florescu. Nimeni nu s-a gîndi£ că poate fi delapidată -~- MAI SAREA!Ceea, ce acuză pe Haler, Petre Bâcă, Gheorghe nu este însă lipsa lor de fler („tocmai sarea ? !“). ci faptul că și-au permis să nu respecte o-\
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Dispariția neașteptată, da trecută, mul Ladea iși prelungește încă in noi rezonanța dureroasă și amară. Vitalitatea lui molipsitoare, gindul rostit întotdeauna cu o mare fr’ancheță, dar mai ales pilda artei lui adincesc o absență. Sculptorul era atit de necesar Clujului.Și iată-1 revenit în omagiul și gestul de pioasă datorie al albumului alcătuit de Ion Mlclea și Alexandru Căprariu. Cele treizeci și una de reproduceri bine selectate, în care transpare fără echivoc un mesaj de nobilă u- manitate. vorbesc despre modul cum și-a ■ împlinit „datoria" artistul „în lume", con- firmînd vizual lapidara sa confesiune’ estetică : „Nu trebuie să 
împrumutăm simțire 
din altă parte, din alte 
fări. Am moștenit de 
la strămoșii mei des
tulă inimă. Principalul 
este să știi să observi 
și să-fi apropii lucru
rile vieții cu dragoste. 
Am primit soarta care 
îmi eră hărăzită șl 
mi-am respectat și iu
bit tara și moștenirea". Cuvîntul, de arhaică solemnitate, a devenit între timp testament artistic. Romul Ladea a studiat în țări străine, a cutreierat lumea și cărțile, dar din periplul acesta se întorcea mereu către punctul său de pornire : satul românesc. care i-a hrănit imaginația, credințele. voluptatea e- xistenței. O tonalitate lirică foarte apropiată îl leagă astfel de viziunea unor scriitori ardeleni ca Goga și Ion Agârbiceanu. în bustul Celui din urmă (dezvelit nu de mult în preajma casei din Cluj a scriitorului) Romul Ladea surprinde această înrudire. Nici nu putea trata decît su-

biecte de finitate de unde „eroilor" ales de-a lor, de la Iovan Iorgovan la Horea, Iancu, Bărnuțiu, Inochentie Micu, ori în figuri a- proape „anonime" de cronicari bătrinl peste tot unde acest căutător de comori descoperea pilpîind ori at- zînd mistuitoare căra colo de acest omagiu pe care arta lui Ladca îl aduce înaintașilor.

o filozofie dobinditâ confrun-

ea se dăruie bucuroasă forțelor vitale, dragostei, adolescenței, maternității. Căldura modelajului exprimă plenitudinea sentimentală, plăcerea materiei transmisă tactil, dar formele tind întotdeauna spre un echilibru reținut, o sublimare în desenul visător melancolic (ca în splendidul portret al lui Petru Sfetea. siluetă ce-1 ’ evocă parcă pe lVtateiu Caragiale). Din 
Autoportret, în Tatăl 
meu Gheorghe, în 
Dragoste părintească, în Lucian Blaga (prima variantă, reprodusă de autorii volumului și prefațată de noi) se desprind o direcție și o interiorizare• remarcabile. Explozia vitală devine, în lucrările din ultima sa perioadă, blinda visare, cînd atitudinea nu e de-a dreptul meditativă (Cronica
rul, Bătrînul cronicar, ' .treimea din Școala ar- 

'deleană — a cărei absență din album o regretăm). Nu erau aici semnale ale Se-

nectuții, cit de viață, după lungi tari cu Aria, cu Timpul și cu Istoria. Această seninătate — în care dispar severele durități din Cloșca ori accentele vestitul lui Țăran bă
nățean — nu-i decit o regăsire a unui ideal clasic, profund românesc. „Am realizat o formă liniștită, .clară, sugestivă" o spune artistul însuși în Confe
siunea sa, cu sentimentul unei împliniri. O subliniază și Alexandru Căprariu intr-un sobru Cuvint 
înainte la suita reproducerilor : „Treptat.
ceea ce era retoric în 
sculptura de început a 
lui Ladea dispare, arta 
lui'dobindind o simpli
tate cuceritoare, clari
tate, împăcare 
tlvă. ~ " 
nu lovește piatra 
lemnul 
Mîinile lui Ladea 
frămintă 
mingiie. 
morfă 
prin umanizare, 
musețile dăruite 
sculptor sînt omenești 
și pline de omenie — 
virtute deprinsă de la 
poporul său — și ast
fel ne aparțin tuturor. 
Deci timpul nu le va 
putea jertfi uitării".Excelentele calități fotografice ale reproducerilor, cu care artistul Ion Miclea ne-a obișnuit și din realizările sale anterioare, sînt de data aceasta sporite de calitățile tehnice (cerneala, coperta, legătura) întru- totul remarcabile. Cu albumul „Ladea", Editura „DaCia" din Cluj deschide o serie de bun augur, adăugind la frumoasele succeze ale primului său de existență un titlu de garanție consolidare a unui cendent prestigiu.

Mircea ZACIU

incisive din

suges- 
Dalta lui Ladea.

Și 
le mingiie. 

nu 
lutul — îl 

Materia a- 
prinde viață 

Fru- 
de

'an nouȘi as-

Instaurarea Mi
în acest domeniu se cer în continuare eforturi susținute pentru a se pune capăt dezordinii, risipei, neglijentei <ștc„ care se mai fac simțite pe a- Iocuri, pentru a se valorifica mai intens rezervele existente.• Apariția legii privind asigurarea șl controlul calității produselor a deter- ■ minat creșterea preocupării organizațiilor de partid șl a comitetelor de direcție față de realizarea planului de producție în condiții corespunzătoare de calitate. Totuși, mai persistă unele neajunsuri și greutăți. Anul trecut, la producția livrată de unitățile industriale s-au înregistrat peste 600 refuzuri de calitate, cele mai multe localizindu-se la unitățile din cadrul Combinatului de exploatare și industrializate a lemnului Ploiești, la „Intex“-PS.ulești, la l/zina de utilaj chimic Ploiești, Fabrica „1 Mai” Bucov și altele. Evident, oricine se poate între,ba : de unde provin asemenea anomalii ? Răspunsul îl găsim în lipsa de răspundere cu care unele cadre de conducere, la diferite nivele, privesc problemele controlului, îndrumării pregătirii profesionale și asigurării condițiilor teh- nico-materiale corespunzătoare fășurării producției, perficial in gahizații ' .tat nu o dată despre necesitatea întăririi exigentei și a disciplinei sub acest aspect, au făcut-o la modul general : adică fără a ține seama că primul și principalul etalon al aprecierii activității colectivului unei treprinderi este felul în care îsi

F.V. în fac-
Pentru ca astfel de transporturi prezentau riscul de 

a fi descoperite la un e- ventual control efectuat de organele de miliție, s-a îngrijit să emită, majoritatea cazurilor,turi. Fictive, bineînțeles, care erau retrase, imediat din circuit, pentru a nu fi cumva contabilizate „din greșeală". Dar aceste facturi consumau imprimate din categoria celor pentru care orice serviciu de contabilitate este obligat să țină o evidență specială.

TELE DE SARE
bligativitatea aplicării legii.Dar scutirea îndelungată a lui F. Vilcu de Inventare nu a fost singura manifestare de incompetentă și dezinteres din partea celor care-1 controlau Cele 54 de vagoane de sare au fost, totuși, transportate. S-au folosit nu galerii subterane. nu farfurii zburătoare. ci autocamioanele ICOMCOOP. ‘ ’ voie de cel transporturi, s-ău mii gul au foi din ai cooperației hu a sesizat că se efectuează transporturi clandestine.

A fost ne- ouțin 180 de parcurs și mii de km de'-a lun- și de-a latul județului, fost decontate zeci de de parcurs, dar nimeni nu puținii funcționari

tocmai pentru a se cunoaște Circuitul lor și a nu se lăsa posibilitatea comiterii de ilegalități. A existat o asemenea serioasă evidentă la ICOMCOOP Pitești ? Faptul că ..facturile" delapidării au fost găsite îngropate de infractorul principal sub podeaua depozitului, răspunde de la sine,Șirul nelegalităților — condiții care au favorizat infracțiunea — a continuat și după descoperirea fraudei. In anul 1969. funcția de director coordonator al ICOMCOOP a fost Încredințată lui Ionescu Alexandru. El a sesizat starea precară a. respectării legalității la întreprinderea pe care o pre-

luase și a dat dispoziții să fie inventariate toate depozitele neglijate Astfel, la 21 noiembrie a Venit și rîndul gestiunii lui F.V. Dar, delapidatorul a rămas, in continuare, in funcție, încă 3 luni de zile, iar organele de urmărire penală n-au fost sesizate decit la sfîrșltul lui februarie 1970 și numai după ce serviciul economic ai miliției județene a intervenit în acest sens.— Nu eram siguri de adevăr, motivează directo- rul-adjunct I. Haler.— Cerusem o reverificare de către revizorii C.F.I.. daugă P. Bâcă.— Cînd. totuși; ați convingerea că vă indiscutabil. în fața delapidări ? l-am pe omul cu i P. Bâcă.— în jurul datei de 5 decembrie 1969, însă mai erau discutabile niște livrări în tranzit de vreo 50 000 de lei.- Care minim de tă nu vă— Cel puțin 80 000 de lei.— De ce l-ați mai menținut în funcție De gestionarul necinstit ?— L-am dublat cu merceolog (? ! ?),— Știți că și sub merceologului a mai lapidat alți 30 000—40 000 1 Concluziile se impun de la sine. Potrivit legilor, cei vinovați — delapidatorii — vor trebui să răspundă. Ca și cei ce a’i. a- minat fără justificare luarea măsurilor necesare și nu și-au îndeplinit îndatoririle de serviciu. Cum este cazul șefilor direcți și al lui Florea V^lcu.

a-avut aflați.unei i întrebat evidentele.
era prejudiciul a cărui existen- îndoiați atunci ?

unochiide-

în- 
in-

1

dcplincșțc sarcinile de producție, nu numai sub raport cantitativ, ci deopotrivă și din punctul de vedere al calității produselor,. pentru că numai; înalta calijate/a. Țiecăr.ul produs ieșit , pe poarta fabricii sau uzinei definește'utilitatea socială a muncii depuse pentru realizarea lui. De aici. Concluzia firească privind necesitatea unui sprijin mai apropiat al organizațiilor de partid în acțiunile întreprinse pentru întărirea răspunderii fiecărui muncitor, inginer, tehnician din întreprinderi fată de calitatea produselor.Abordînd aspectele întăririi disciplinei în muncă în întreprinderi, le privim prin prisma repercusiunilor nemijlocite asupra desfășurării procesului de producție. Una dintre expresiile cele mai des întîlnite ale indisciplinei este risipa timpului de lucru, cauzată de absențe nemotivate, întîr- zieri, învoiri, concedii fără plată etc. Deși gradul de folosire a fondului de timp maxim disponibil a crescut în industria județului după aplicarea legii organizării și disciplinei muncii, ne dăm foarte bine seama că sîntem departe de a epuiza rezervele existente in acest domeniu. Iată de ce vom continua diferite analize întreprinse pe linie de partid, dezbateri in colective largi ale aspectelor legate de respectarea disciplinei de producție și tehnologice, asemenea ,xțij- loace Înlesnind cunoașterea aprmem- dată a unor lipsuri, precum și stabilirea măsurilor menite să ducă la e- liminarea lor. >Nu putem accepta mentalitatea simplistă potrivit căreia abaterile de Ia disciplină ar consta exclusiv în absențele de la lucru. Sfera disciplinei este mult mai cuprinzătoare, ea incluzînd grija pentru prevenirea oricăror stagnări in procesul de producție pricinuite de avarii, reparații de proastă calitate, neglijență în minui- rea mașinilor, preocuparea pentru calificarea temeinică a acelora cărora Ii se încredințează utilajele. Anali- zind diferitele neajunsuri de acest gen, semnalate într-un loc sau altul, am constatat că, uneori, se acceptă cu destulă ușurință explicațiile justificările unor a se lua măsuri severă a oricăror nei tehnologice, organelor și organizațiilor de partid, al consiliilor de administrație, comitetelor de direcție, comitetelor sindicale s-a analizat adesea folosirea fondului de timp ; dar, deși s-au . preconizat de fiecare dată măsuri concrete, rezultatele obținute in unele Întreprinderi sînt sub nivelul posibilităților existente.Pentru realizarea cu succes a tuturor sarcinilor ce ne revin în actualul cincinal, cuvîntul de ordine care ne va călăuzi în munca politică va fi incetățenirea unei atmosfere de disciplină fermă in toate domeniile, a unui climat de înaltă exigență în desfășurarea întregii activități eco- ■ nomice. Pe bună dreptate sublinia tovarășul Nicolăe Ceaușescu, că tot ceea ce realizăm depinde de oameni, de felul cum ei organizează activitatea. cum acționează fiecare, la locul său dă muncă pentru a pune în practică hotărîrile menite să ducă la înfăptuirea obiectivelor pe care ni le propunem. Tocmai de aceea, comitetul județean de partid a prevăzut un ansamblu de măsuri politice și organizatorice care vizează întărirea disciplinei și răspunderii in muncă a tuturor comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii. îndrumarea organelor și organizațiilor de partid în dezvoltarea și generalizarea inițiativelor valoroase în acest domeniu, în aplicarea hotărîrilor conducerii de partid și de stat, ca și a propriilor hotăriri. în felul acesta va crește rolul conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă, în fiecare secție și întreprindere, forța lor de a concentra toate energiile colectivelor de oameni ai muncii spre înfăptuirea politicii partidului.

Și cadre tehnice, fără pentru sancționarea încălcări ale discipli- E drept, la nivelul



SCINTEIA vineri 29 ianuarie 1971
■

SOLEMNITATEA ÎNTINĂRII
f

UNOR ORDINELa Consiliul de Stat a avut loc joi după-amiază, solemnitatea îrimînării unor ordine ale Republicii Socialiste România. Distincțiile au fost inmi- nate de tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate au participat tovarășii Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Ion Brad, prim- vlcepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Brăduț Co- valiu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, Octav Enigărescu, directorul Operei române.Pentru activitate îndelungată și merite deosebite în domeniul artei a fost conferit ordinul „Meritul cultu-

ral", clasa I, sculptorului Mihail (Mac) Constantinescu. Printr-un alt decret al Consiliului de Stat a fost conferit ordinul „Meritul cultural", clasa a Il-a, maestrei de balet Floria Capsai! Dumitrescu, pentru activitate îndelungată și merite - deosebite in domeniul artei coregrafice.în numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, tovarășul Manea Mănescu a felicitat pe cei decorați, urindu-le ani mulți, sănătate și fericire.Cei decorați au mulțumit călduros pentru distincțiile acordate.
Cronica zilei

Corneliu .Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumiri din partea lui Maurice Gouandjia, ministrul afacerilor externe al Republicii Africa Centrală, ca răspuns la felicitările ce i-au fost adresate cu acestei țări. ocazia zilei naționale a
★general al Ministerului

poniei — Yoshito Shirnoda, și Iranului — Sadegh Sadryeh, acreditați în Republica Socialistă România, au depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru. libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. •
SecretarulAfacerilor Externe al Franței, Herve Alphand, a sosit joi dimineața la București, la invitația Ministerului Afacerilor Externe.Herve Alphand va avea o serie de convorbiri cu personalități politice din țara noastră în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale româno- franceze, precum și asupra unor probleme internaționale de interes comun.La sosire, în Gara de Nord, oaspetele a fost intimpinat de George Ma- covescu, prim-adjunct al afacerilor externe, Vasile junct al ministrului, de superiori din M.A.E.Au fost prezenți Pierre basadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.

★în cursul dimineții de joi, noii ambasadori Congo —

ministrului Gliga, ad- funcționariPelen, am-
al Republicii DemocraticeTheodore Kondo-Belan, Ja-

2

„LUPTA
DE CLASĂ"

nr. 1/1971pe luna ianuarie a.e. publică, in deschi-Numărul al revistei dere, articolele consacrate semicentenarului Partidului Comunist Român : Cincinalul calității de DUMITRU NICULESCU, Semnificația luptelor muncitorești' din ianuarie—februarie 1933, organizate și conduse de Partidul Comunist Român de GH. MATEI, Democrația socialistă și puterea de stat de OLIVIA CLATICI.în continuare, sint publicate materialele : Soeial și artistic in romanul contemporan de ION PASCADI, Schimbări in Chile, în relieful politic latino-umer.i- can de EUGEN POP, Cercetarea sociologică, probitate, etică de ȘTEFAN VOICU.La rubrica „Centralism șl democrație iu conducerea economiei" sint inserate studiile :' Atribuții lărgite și fluxul informațional de CONSTANTIN BĂRBULESCU, Contractele e- conomice și dreptul economic de M. WITZMAN.Sub titlul „Probleme actuale ale cercetării în domeniul artei românești" revista publică referatele prezentate de ION FRUNZETTI, RADU BOGDAN, AMELIA PAVEL. REMUS NICULESCU, THEODOR ENESCU in eadrul dezbaterii, pe această temă, organizată de Academia de științe sociale și politică.Revista mai cuprinde articolele : Opinii cu privire' la modernizarea predării economiei politice de NICOLAE BELLI, Convergențe și divergențe în relațiile economice intercoopera- tiste de COSTIN KIRIȚESCU, precum și materialele : România la capătul cincinalului 1966—1970. Spre Frontul Unității Populare din Uruguay de ȘTEFAN ANDREI — la rubrica „Documentar" ; Orizontul spiritual a! profesorului de filozofic de IULIAN IONAȘCU — la rubrica „Note" ; Anuarele revistei „Utunk" — oglindă a e- fervesccnței literaturii maghiare din România de SIMION BUIA, O pledoarie pentru dezarmare de MARIN BUHOARĂ, Bertrand Russell — figură a spiritualității ateiste de PETRU BERAR, Faptul economic și semnificația sa — la rubrica „Critică și bibliografie".
• Pe luciul ghețil : PATRIA — 9; 
11.30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 13,15; 20,30.
a Vara de altădată : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Nemurire : LUMINA — 18,15; 20-
• Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
o ctntecele mării : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18^0; 
20,45.
• B. D. intră în acțiune : BU- 
CEGI — 15,30; 18, 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Z : POPULAR — 15,30; 18; 20,30, 
COTROCENI — 15; 17,30.
• Șoim» î COTROCENI - 20.
• Mayeriing: rahova —îs.
• Orologiul Kremlinului : RAHO
VA — 20.
o Departe de lumea dezlănțuită : 
FERENTARI — 15,30; 19.
• Crimă șl pedeapsă i VIITORUL
— 15; 19.
• Poveștile piticului Bimbo : 
TIMPURI NOI — 9,15—17,15 în con
tinuare.
• Program de documentare ; TIM
PURI NOI — 10; 20,45.

pomul de Crăciun ; ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultima vacanță : PROGRESUL
— 15,30.

★Cu prilejul apropiatei aniversări a creării Armatei Populare Coreene, a- . tașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București, colonelul Cie Ghil Ryon, a organizat joi, la sediul ambasadei, o intîlnire cu reprezentanți ai presei centrale și publicațiilor militare. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ofițeri superiori din Ministerul Forțelor Armate. corespondenți ai presei străine.în cadrul întîlnirii a fost prezentat filmul „Povestea unui soldat", producție a studiourilor din R.P.D. reeană,
★Președintele Comitetului de pentru Cultură și Artă, Pompiliu covei, a plecat joi spre Londra, undo, la invitația Consiliului britanic și a conducerii Muzeului britanic, va participa la deschiderea expoziției „Tezaure de artă veche din România".
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securității și integrității poștale ; prestarea servi- public și organizațiile so- cele mai bune condiții,
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proiectul unui patru poli, de

„Tehnica la zi

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulgscu, a primit joi dimineața pe Ahmed Fuad, președintele Băncii de Stat Misr a Republicii Arabe Unite, care face o vizită- în țara noastră.
La primire, desfășurată intr-o atmosferă ’ cordială, a participat Pretor Popa, adjunct al ministrului comerțului exterior. (Agerpres)

Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor
Consiliul de Miniștri a aprobat Statutul disciplinar al salariaților Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor și unităților subordonate a- cestuia. >Pe lingă unele obligații cu aplicabilitate generală, sint stabilite și îndatoriri legate direct de specificul activității de poștă și telecomunicații. Acestea urmăresc asigurarea funcționării fără întrerupere a instalațiilor de telefonie, telegrafie, radiodifuziune, televiziune și radioficare; asigurarea trimiterilor eiilor către cialiste înprecum și respectarea secretului convorbirilor telefonice, corespondenței și a celorlalte trimiteri poștale.Statutul prevede, de asemenea, re

Cea de-a treia edițiez a acțiunii de propagandă tehnico-economică „Tehnica la zi — Iași 1971“ a fost deschisă joi, printr-un simpozion, în aula Institutului politehnic ieșean.La deschidere au fost de față tovarășii Miu Dobrescu, prirn-secretar al comitetului județean de partid, pre-

Realizări prestigioase
9

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 și 1 februarie. In țară : Vremea se va răci ușOr, începind din nord- vestul țârii. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea ploi locale, mai ales in nordul și estul țării. în

zona deluroasă și de munte se vor semnala lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele vor oscila intre minus 1 și 11 grade. Ceață locală, dimineața și seara în București : Vreme relativ călduroasă la început, apoi in răcire ușoară Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi slabe. Vint potrivit. Temperatura ușor variabilă. Ceață slabă dimineața și seara.

compensele ce se acordă salariaților care ișl depășesc sarcinile de producție, dovedesc inițiativa deosebită, devotament in activitatea pe care o desfășoară, precum și celor care participă la acțiunile de preîntimpinare și înlăturare a pagubelor din avutul obștesc.Noul act normativ asigură o tratare unitară pe tot cuprinsul țării a drepturilor și obligațiilor pe care le au salariațli din acest important sector de activitate. Aplicarea prevederilor sale contribuie la perfecționarea organizării muncii și la Întărirea disciplinei, condiții esențiale pentru asigurarea unei continue și bune funcționări a instalațiilor de poștă și telecomunicații, efectuării la timp și de tate a prestațiilor in vederea bună cali-
(Agerpres)

ședințele consiliului popular județean, și ing. Constantin Negoiță, secretar al Consiliului național al inginerilor șl tehnicienilor.Această manifestare, care șl-a ciș- tigat o binemeritată popularitate prin amploarea și complexitatea problemelor abordate a antrenat în cursul anului trecut peste 10 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni, cadre de specialitate din diverse domenii. Actuala ediție și-a fixat in centrul atenției propaganda tehnico-economică pentru îmbunătățirea continuă a calității producției, pe lingă problemele legate de reducerea consumurilor specifice, a cheltuielilor de producție, sporirea rentabilității etc. în cadrul acestor manifestări vor fi organizate simpozioane, colocvii, conferințe. consfătuiri, semlnarii. dezbateri, mese rotunde. (Agerpres)

Colectivele fabricilor și uzinelor, colhozurilor și sovhozurilor, ale institutelor de cercetări științifice, întreprinderilor de transporturi, intr-un cuvint toți oamenii muncii din Uniunea Sovietică intimpină cu deosebită Însuflețire, cu noi și însemnate realizări in toate domeniile de activitate apropierea celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S., ale cărui lucrări vor începe la lunii martie — eveniment mă in istoria partidului și Iul sovietic.O vie expresie a acestui avint creator il constituie faptul că prevederile celui de-al optulea cincinal — de curind încheiat — au fost îndeplinite și depășite in toate ramurile de bază, de către toate republicile unionale Producția industrială a U.R.S.S. a sporit anul trecut cu 8 la sută, obținîndu-se peste plan produse industriale in valoare de aproximativ cinci miliarde de ruble. Succese importante au fost realizate și in agricultură. Volumul producției agricole a crescut cu 6,5 la sută in comparație cu 1969. Lucrătorii de pe ogoarele colhozurilor și sovhozurilor au strîns anul trecut cea mai mare recoltă de cereale din istoria sfatului sovietic.Remarcabile sint rezultatele dobin- dite in ultima vreme pe frontul științei. Pentru a ne limita aici doâr la domeniul cuceririi spațiului cos- nic, e de ajuns să reamintim recordul .de durată al zborului pe orbită realizat de cosmonauții Andrian Nikolaev și Vitalii Sevastianov pe nava „Soiuz-9“ și experimentele me-dico-biologice pe care le-au întreprins și care pun bazele activității umane in cadrul viitoarelor stații orbitale cu echipaje permanente ; zborul stației „Luna-16", care a adus pe Pămint mostre de sol lunar, fiind primul aparat automat care s-a reîntors de pe un corp ceresc ; îndelungata activitate des- . fășurată pe. solul lunar de aparatul automat autopropulsat hod-l“, pionierul vehiculelor automate care vor explora miine planetele sistemului solar ; performanțele. stabilite de stația interplanetară „Venus-7". care a măsurat pentru prima oară temperatura și densitatea atmosferei venusiene pină la suprafața planetei, marcind începutul unor experimente directe pe solul Luceafărului.

Toate aceste deosebite succese, la care se pot adăuga multe altele, reprezintă un imbold pentru o aotivi- tate și mai intensă. In întreaga țară colectivele de oameni ai muncii, analizind gospodărește, temeinic, toate posibilitățile din întreprinderi, dezvăluind rezervele interne din fiecare sector de muncă iși iau, in aceste săptămini din preajma Congresului, noi angajamente in întrecerea socialistă. Angajamentele amplu relatate in coloanele ziarelor sovietice — de a da țării peste prevederile planului mii de tone de oțel, de țiței, de produse chimice, sute de mii de kilowați-ore energie electrică sau mii de metri de țesături — reflectă abnegația și devotamentul milioanelor de comuniști și

mașini electrice de mari proporții, în cinstea Congresului, ei au anunțat că-și vor îndeplini înainte de termen sarcinile pe primul trimestru al acestui an, asigurând întregul spor de producție pe seama creșterii productivității muncii, vor depăși prevederile la acest indice cu 10 la sută, vor termina cu trei luni mai devreme turbogenerator cu mare putere etc.Am menționat

„Luno-

CORESPON DENȚ A 
DIN MOSCOVA 

DE LA S. PODINA

de nemembri de partid față de cauza partidului, fată de idealurile munismului.Angajată in întrecerea pentru im deplinlrea înainte de termen a rectivelor Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S., muncitorimea Moscovei a atins incă in aprilie anul trecut indicatorii de productivitate a muncii prevăzuți pentru finele cincinalului, iar in octombrie a raportat și îndeplinirea prevederilor referitoare la producția globală. Pină la sfirșitul anului trecut, întreprinderile capitalei sovietice au dat peste plan produse in valoare totală de peste 12 miliarde ruble. Numeroase întreprinderi moscovite s-au angajat, în cinstea Congresului al XXIV-lea al P C.U.S., să Îndeplinească înainte de termen planul pe primul trimestru al acestui an și să dea o apreciabilă mentară.Leningrădenil au gure întregul spor seama creșterii productivității muncii. Muncitorii de la vestita uzină ,.Kirov", de pildă, și-au realizat sarcinile ce le reveneau in cincinal, in ce privește volumul producției, la 19 decembrie 1970. asimilind în acești ani fabricarea unor generatoare

producție supli-hotărit să asi- al producției pe

de 500 000 kilowați si a altor

Am menționat aici doar citeva exemple din aceste importante centre ale U.R.S.S. Ziarele publică in aceste zile angajamente asemănătoare asumate de colective ale in- ' treprinderilor din toate colturile U.R.S.S. Ele reflectă nu numai preocuparea pentru realizarea inainte de termen a sarcinilor pe primul trimestru al acestui an, ci și grija pentru progresul tehnic continuu, pentru introducerea în producție a celor mai noi realizări ale științei și tehnicii. Multe întreprinderi s-au angajat ca in ziua de 30 martie, ziua deschiderii Congresului, să lucreze cu materii prime și cu materiale economisite în cursul primului trimestru. Un' larg ecou găsește in întreaga țară inițiativa muncitorilor, inginerilor și funcționarilor Uzinei de automobile din Moscova — de a organiza la 17 aprilie un vast „subotnik comunist".La întîmpinarea Congresului partidului cu noi și Cit mai remarcabile realizări participă, de asemenea, într-o atmosferă de avint și însuflețire, intelectualitatea creatoare. La Moscova, de pildă, se pregătește pentru luna martie, în marea sală Manejnaia, o expoziție care va oglindi roadele muncii scriitorilor și artiștilor plastici din capitală. Teatrele moscovite montează 40 de noi spectacole și reînnoiesc alte 12, cineaștii pregătesc noi filme artistice și documentare — legate de diferite aspecte ale vieții și activității P.C.U.S., ale muncii oamenilor sovietici, ale rezultatelor și perspectivelor în construcția comunismuluiVasta activitate constructivă desfășurată în aceste zile pe tot cuprinsul Uniunii Sovietice este o elocventă expresie a interesului viu. pasionat, a spiritului sărbătoresc cu care întregul popor așteaptă și salută marele forum al comuniștilor sovietici.

Exigențele debutului poetic ȘTIRI SPORTIVE în legătură cu activitatea

(Urmare din pag. I)de orice, tocmai datorită inculturii, aș zice, de specialitate. Numai o cultură poetică sistematică,' adîncă, mereu hrănită cu ceea ce e nou și mereu întemeiată pe valorile tradiției poate asigura unui începător, tinăr sau vîrstnic, trecerea unui prag de calitate absolut necesar.Numărul mare de reviste literare și de cultură. din țara noastră, cenaclurile existente in aproape toate centrele mai importante contribuie, involuntar, intr-o oarecare măsură la prelungirea acestei stări de lucruri. Ele întrețin, nu numai emulația superioară, nu numai confruntarea de prestigiu cu marea poezie — singura capabilă și îndreptățită să dea, in mod tacit, lecții — ci și o întrecere măruntă între membrii aceleiași grupări : de aici „moda poetică", și țot de aici laurii artificiali. Datoria revistelor și a cenaclurilor literare este de a stirni și întreține setea, interesul față de cultură, in primul rind ; și, abia după aceea, de „a lansa" poeți. Nu socotim necesar a cita aici celebrele cuvinte ale lui Rilke, din „Scrisorile către un tinăr poet", care definesc condiția debutantului ; căci adevăratul act de cultură nu constă in faptul de a liza de acele sfaturi pline de înțelepciune, ca de un dicton la îndemîna unui profesor, ci in faptul de a-1 citi pe Rilke și, o dată cu el, pe marii poeți ai omenirii.La rindul ei, problema lecturilor de poezie nu e atîl de simplă pe cit pare. La gradul de specializare la care a ajuns astăzi domeniu! activității lirice, la nivelul de intelectualitate actual al emoțiilor estetice, in fața dificultății voite a poeziei moderne — simpla lectură poate fi, a- deseori, derulantă pentru un tinăr. Numai critica literară, critica de poezie, ea însăși susținută deopotrivă de gust, suport cultural, și de informație istorică e capabilă să constituie un ghid de lectură adecvat in

peisajul atit de variat, și chiar accidentat, al liricii actuale. Poezia de azi nu mai poate fi practicată fără conștiința clară, aprofundată a actului poetic. Goethe, care era un spirit modern pentru timpul său, putea să spună : „Eu cint cum rinti sărea" : poeții de astăzi nu mai află — cultural vorbind — In menea stare de candoare : si puternic condiționați de tot ceea i-a precedat, cultura secolelor apasă asupra lor, problematica poeziei Însăși alimentează emoția lor lirică, incit ei nu mai pot fi — decit eu rare, extrem de rare excepții - naivi, in sensul schillerian al aces- tui cuvint. Cel ce ar vrea să vorbească exclusiv in numele său, și cu cuvinte proprii, absolut personale, uită că prin glasul său vorbește, vrind- nevrînd, o întreagă cultură, și că — pentru a folosi o expresie iubită de structuraliști — limba sa îl vorbește în mai mare măsură decit o vorbește ei. Pentru a-și croi un drum pe care să se apropie de sine tnsuși — prin apropierea creatoare a modelelor, nu prin imitație servilă — poetul tinăr are neapărată nevoie de a- - jutorul avizat și nuanțat al criticului de poezie. Acest poet trebuie să depășească pragul sufletesc al cititorului amator, să conceapă actul liric ca pe un act spiritual absorbant, dar totuși iticid.; să devină — in măsura propriilor sale posibilități — primul său critic de poezie. Condiție, firește, greu de atins, ca rezultat absolut, dar mai ușoară, șl necesară, ca năzuință întreținută a cunoașterii de sine.Modificările sociale și politice din ultimele decenii au permis, in aria noastră geografica. împlinirea unui vis pe care și l-au dorit, veacuri de-a rindul. țoți creatorii de valori estetice : acela de a trăi din activitatea lor spirituală, de ia face să coincidă vocația cu profesiunea lor. Dorința tinerilor de a deveni profesioniști ai scrisului înainte de a-și fi verificat vocația scriitoricească poate fi explicabilă in

pa-ise- «int ce

resorturile sale psihologice, dar faptul devine îngrijorător in planul superior al culturii, Numai o intensă examinare critică, operată la niveluri diverse - de la amintita „poștă a redacției", care pare a te ii generalizat ca rubrică de mare Interes, la multe reviste, pină la „filtrul') redacțiilor de poezie din edituri — poate asigura o triere cit de cit justă a materialelor literare, o dirijare spre țeluri mai u- șor de atins a aspirațiilor ce animă astăzi tineretul nostru S-a ajuns, in poezia noastră de azi, aceea care se publică in cantități apreciabile in oa- ginile literare si aceea care bate la porțile editurilor, la o situație destul de ciudată, care ar trebui, aparent, să ne bucure, dar care nu ne bucură deloc t se scrie. In general, ooezie de un anumit, nivel - să zicem, de un nivel mediu — eu o mare ușurință, in cantități industriale st de către un număr treptat mai .mare de tineri... Anumite aspecte ale liricii moderne se orezintă, prin Însuși laraeterul 'or. ca elemente ușor de imitat, iar produsele obținute ni se înfățișează sub o eaină destul de onestă. Si totuși. acest gen de lirism. această producție In serie de poeme (de cele mai multe ori excesiv metaforizante) 
o manufactură periculoasă — ce o practică că nu poate fide adevărata poezie, Poate și datorită împrejurării, că poeții adevărati, el înșiși, in graba lor necontrolată de a publica mult (iată. aici, un aspect negativ al profesionalizării I...). nu scriu întotdeauna la nivelul valoric care ni i-a impus. Singura soluție este ca. la toate nivelurile de care vorbeam mat sus. criticii chemați să aprecieze manuscrisele prezentate să „ridice ștacheta" valorică : genul de lirism, calitatea poetică de acum, cîțiva ani, care ne-a bucurat atunci, nu ne mai poate mulțumi astăzi, am devenit mult mai pretențioși. însuși climatul nostru cultural, nivelul atins de cultura noastră, ne-o cer.

PROTOCOL DE COLABORARE 
ROMANO-FRANCEZ 

IN DOMENIUL SPORTULUILa Paris a fost încheiat un protocol de colaborare româno-fr'anceză în domeniul educației fizice și sportului pe anul 1971. Protocolul a fost semnat din partea română de Emil Ghibu. vicepreședinte al Consiliului National pentru Educație Fizică și Sport, iar din partea franceză de Joseph Comiți, secretar de stat pentru tineret și sport. La "semnare a fost prezent ambasadorul României la Paris. Constantin Flitan.Protocolul orevede sporirea si diversificarea schimburilor SDortive, vizite de documentare, abordarea in comun a unor teme de cercetare științifică in domeniul educației zice etc.
TURNEUL ECHIPEI 

POLITEHNICA 
IN GHANA

fi-

Echipa de fotbal Politehnica Iași

divulgă, indiscutabil, poetică, o para-poezie. mai mult pentru cei — tocmai prin faptul decit cu greu disociată

.......  . m _ a susținut pină in prezent două meciuri la Acera. Ieri, fotbaliștii români au învins cu scorul de 3—2 echipa „Cape Coast". Partida de debut, a revenii echipei „Olimpics" care a dispus cu 2—1 de Politehnica. în jocul următor care-1 va susține tot la Accra. Politehnica va intilni formația locală Hearts of Oak.
FESTIVALUL ȘAHIST 

DIN OLANDAFestivalul șahist de la Wijk aan Zee a programat partidele din runda a 13-a a turneelor masculine.în grupa maeștrilor, Victor Ciocil- tea a remizat :u olandezul Zuidema. în clasament conduc Vimman și Har- toch (ambii Olanda) cu cite 3,5 puncte. Victor Ciociitea (România) ocupă locul 3 cu 7 oun-cle.în runda Lazarevici Ițușnir pe Elisabota Polihroniade și șahista maghiară Maria Ivanka s-a întrerupt. Pe primul loc in clasament se află Milunka Lazarevici (Iugoslavia) cu 7.5 puncte.
a 9-a a turneului feminin, a invi.ns-o pe Cohn și Vreeken, Partida dintre

MOSCOVA — Corespondentul A- gerpres Laurerițiu Duță transmite : Ziarul .,Pravda" publică hotărirea C.C. al P.C.U.S Și a- Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S. in legătură cu activitatea juridică in economia națională. Hotărirea relevă că. in condițiile perfecționării metodelor conducerii de stat și economice, au început să fie folosite mai pe larg mijr toacele juridice în realizarea planificării și stimulării economice, se duce o considerabilă activitate de întărire a disciplinei de stat, de plan și de muncă, de prevenire a încălcării legalității, de intensificare a ocrotirii proprietății socialiste, de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale întreprinderilor, organizațiilor și cetățenilor. Totodată, se arată in ho- tărîre, în anumite ministere, departamente. intr-o serie de întreprin-

deri industriale, agricole și in alte ramuri ale economiei naționale, la comitetele executive ale unor soviete raionale și oi ășennști de deputați ai oamenilor muncii, activitatea juridică este subapreciată si dusă nesatisfăcător.In hotărire. scrie ziartil „Pravda", se atrage atenția asupra necesității de a se adopta măsurile adecvate pentru creșterea nivelului activității juridice și pentru stricta respectare a legalității socialiste în activitatea întreprinderilor și organizațiilor, pentru \ folosirea pe larg a mijloacelor juridice în vederea rezolvării cu succes a sarcinilor de sporire a eficienței economice a producției sociale, a întăririi disciplinei de stat, a îndeplinirii sarcinilor de plan și o- bligațiilor contractuale.
CUBA

în 1970
Economia R.P. Bulgaria

A-

VITANVegas :

18.

• Fabllo magicianul : 
GREȘUL — 18: 20.
• Dragoste la Las
— 15,30; 20,15.
• Primul curier : VITAN
• Jocul stelelor — 9, Turneul ve
seliei — 10,30; 12,30; 14,30, Tu ești 
deapururl In Inhna mea — 16.30;

PRO-

18.45, Caruselul — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Semnale pe drum ; MUNCA - 
16; 18; 20.
a Soarele alb al pustiului : LA- 
ROMET — 15,30; 17,45; 20.
A Cinci pentru Infern : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3574) - 
17,15; (3575) — 20,15, FESTIVAL - 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20.45.
• Vagabondul: VOLGA - 
12,30; 16; 19,30, FLACĂRA 
12,30; 16; 19,30.
• Genoveva de Brabant : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

20,45, GLORIA - 9,30; 12; 14,30; 
17; 19,30, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16. 13.15; 20,30.
o Hibernatus : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45,
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
a Artio, prieteni 1 : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 20,
O Șarada : GRIVIȚA - 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9,30—15 în continuare; 17,30; 
20.
• Ursul șl păpușa : FEROVIAR — 
9,15—15.45 în continuare; 18,15; 
20,30, MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 0; 
11,15; 16; 18,15; 20,30.
a Răzbunarea Știutului : UNIREA 

.......................... - 15,45;
11.30;

— 15,30; 18; 20,15, PACEA —
18; 20. LUMINA - 9,15;
13.45; 16.
• Călugărița din Mopza t 
ZESTI - 15,30; 18; 20,15.
• In umbra coltului : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
0 Stăpln pe situație i LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
e Omul din Sierra : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
• Circ fără frontiere : GIULEȘTI 
15,30; 18; 20,30.
• Ultimul mohican : CRlNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
e ion de carabine : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.

su-

Cosa din Prislop
(Urmare din pag. I)

citevasale, O canapea, o masă, 
fotolii.

Casa aceasta, așa cum 
țișează Liviu 
mânui ", 
prima așezare cum Intri in sat, 
pe partea dreaptă a șoselei ce 
duce de la Năsăud către Bistri
ța. Și așa este hărăzit să rămină.

Aproape de biserică trăiește 
incă lelea Radovica Boldijar, e- 
roina Ana din romanul 
Această contemporană a 
ții lui Liviu Rebreanu și 
ror eroilor din romanul 
deși a trecut de 80 de ani, mă 
intimpină cu priviri agere, vor
be de duh și fără căruntețe.

— Zice lumea că încărunțești 
de necazuri? Da’ pe mine cite 

■ m-or .mincat și n-am încărunțiți 
- iml spune lelea Radovica.

Mulți vizitatori i se adresează 
cu numele pe care I l-a dat Li
viu Rebreanu în paginile roma
nului „Ion", zicihdu-i : lele Ană. 
Radovica Boldijar răspunde cu

o infă- 
Rebreanu in 

„Ion", este și astăzi
rota!

„Ion". 
tinere

ii tutu-„lon",

plăcere la numele : Ana. Așa mi-a și dat un „autograf" pe un 
exemplar al romanului 
semnind „Ana, 1970". O 
de Liviu Rebreanu, tinăr, 
era ?

— .Era prietenos, imi răspunde. 
A fost prieten bun cu bărba- 
tu-meu, cu Ion. Se duceau amin- 
doi seara pe uliță, povesteau de 
una de alta. Dar mai mult, așa 
țin minte, Liviu tot scria de ale 
lui. Ne-o pus In carte pe toți, 
tot satul.

Satului, casei, lumii casei și 
lumii din jurul ei, Liviu Rebrea
nu le-a dat nu numai ritmul so
lemn al curgerii unui fluviu, me- 
lodicitate sensurilor ecoului, dar 
și strălucirea intensă, vitală, a 
luminii solstițiului de vară sub ai cărui semn debutează roma
nul „Ion". Lumină care ne face 
să conferim cuvintelor glasul 
pămintului și- al iubirii. Sub a- 
ceastă lumină, casa se preface 
in cuvint și in cuvint se statorni
cește universul, aflindu-și pro
pria casă

întreb 
cdm

SOFIA 28 — Corespondentul gerpres Gheorghe leva transmite : In comunicatul dat publicității de Direcția generală de stat pentru informații se arată că, in 1970, economia bulgară a con'tinuat să se dezvolte intr-un ritm inalt. întreprinderile de stat și cooperatiste au realizat o producție ce depășește cu 9,3 la suta pe cea din 1969. Creșteri mai importante au fost realizate in industria energetică, siderurgică și a metalurgiei neferoase, in industria constructoare de mașini, chimică și a cauciucului. In agricultură s-a trecut la înființarea complexelor agrar-industriale, unități care permit concentrarea și specializarea in continuare a producției agricole și punerea acesteia pe baze, industriale. Volumul producției agricole a fost cu aproape 4 la sută mai mare decit In 1969.Succese însemnate au fost obținute și în domeniul schimburilor comerciale externe. Venitul național a sporit cu 7 la sută.Realizările obținute in dezvoltarea economiei naționale in anul 1970, se arată in încheierea comunicatului, sint expresia vie a muncii însuflețite cu care întregul popor Intimpină al X-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar.

ț HAVANA 28 (Agerpres) — La Havana au luat sfirșiț lucrările consfătuirii consacrate problemelor recoltării și prelucrării trestiei de zahăr, la care au participat conducători de partid și de stat ai Cubei. :După încheierea consfătuirii, Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministrul al guvernului cubanez, și alți membri ai conducerii de partid și de stat au vizitat o plantație de trestie de zahăr, unde le-a fost prezentată o nouă metodă de recoltare a trestiei, care duce la ușurarea operațiilor și permite reducerea considerabilă a forței de muncă necesare. în cursul discuției cu muncitorii și conducerea plantației, Fidel Castro a arătat că aplicarea noii metode va permite eliberarea pentru alte ocupații a unui însemnat număr de muncitori. Astfel, în „zafra" viitoare vor fi angajați numai 100 000 de „macheteros" față de cei 300 000 existenți în prezent.
M. Tepavaț despre relațiile

iugoslavo-italieneBELGRAD 28 (Agerpres) — La ședința Vecei Popoarelor a Skupști- nei Federale, cafe a avut loc joi la Belgrad, Mirko Tepavaț. secretar de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, ă subliniat că guvernul său impărtășește punctul de vedere exprimat de ministrul de externe al Italiei, Aldo Moro, cu privire la laborarea prietenească șl de bună cinătate dintre cele două țări, ceasta colaborare se întemeiază principiile deplinei recunoașteri a ... dependențe'! și suveranității naționale. Iugoslavia, a relevat Tepavaț,
co- ve- A- pe in-

acordă o mare însemnătate dezvoltării colaborării prietenești cu Italia și iși exprimă hotărirea de a contribui în cel mai inalt grad la dezvoltarea acestei colaborări, pornind de la poziția că relațiile rodnice de bună vecinătate pot fi dezvoltate numai pe baza egalității în drepturi, încrederii și respectului reciproc. In încheiere, Mirko Tepavaț a arătat că partea iugoslavă acordă o mare însemnătate vizitei președintelui R.S.F. Iugoslavia in Italia și împărtășește dorința exprimată de partea italiană ca aceasta să se realizeze.



LA WASHINGTON

W proteste fată de implicarea 
S.U.A. in Cambodgia

MELVIN LAIRD SUPUS UNUI „BARAJ DE CRITICI" 
ÎN COMISIA SENATORIALĂ PENTRU SERVICIILE ARMATEWASHINGTON 28 (Agerpres). - îngrijorarea congresmanilor americani în legătură cu participarea forțelor aeriene și navale ale S.U.A. la luptele din Cambodgia s-a manifestat miercuri, în cursul audierii ministrului apărării, Melvin Laird, în Comisia senatorială pentru serviciile armate, printr-un adevărat „baraj de critici" relatează agenția Reuter. Laird a fost nevoit să recunoască in timpul celor două ore de răspunsuri date în cadrul anchetei cu ușile închise că știrile difuzate de presa a- mericană și imaginile televizate cu privire Ia prezența unor militari americani în ținută civilă la Pnom I’enh sînt reale. Ministrul apărării a susținut, în cadrul conferinței de presă, organizată la sfîrșitul audierii, că grupul de soldați americani fotografiat luni seara de un reporter al rețelei de televiziune C.B.S. a fost trimis să repare elicoptere avariate pe aeroportul din Pnom Penh de tirul forțelor patriotice cambodgiene.Șeful Pentagonului a recunoscut, totodată, în cadrul conferinței de

presă că' intervenția americană în Cambodgia are drept scop. să ajute regimul lui Lon Noi să reziste împotriva forțelor patriotice. El a confirmat, de asemenea, știrile privind intenția Pentagonului de a trimite trupelor regimului de la Pnom Penh „echipe de instructori" pentru a asigura „livrarea și utilizarea" de către aceste trupe a materialelor furnizate de. S.U.A. Vorbind ziariștilor, după audierea ministrului apărării, președintele Comisiei senatoriale pentru serviciile armate, John Stennis, a admis posibilitatea intensificării sprijinului S.U.A. pentru regimul Lon Noi. El a spus că nu poate preciza ce formă va îmbrăca acest sprijin.Pe de altă parte Jerry Friedheim, purtător de cuvînt al Pentagonului, a făcut cunoscut că S.U.A. intenționează să înlocuiască avioanele și elicopterele pierdute de trupele regimului de la Pnom Penh în timpul atacului de săptămîna trecută al pa- trioților cambodgieni împotriva aeroportului capitalei cambodgiene.

Poporul vietnamez 
hotărît să acționeze pentru 

succesul cauzei sale 
Intîlnire la Hanoi 

cu prilejul sărbătorii TetHANOI 28 (Agerpres). — Cu prilejul sărbătorii Tet, la Hanoi a avut Ioc o intîlnire organizată de Comitetul Central al Frontului Patriei din Vietnam. Au participat Ton Duc Thang, președintele R.D. Vietnam, Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc, membri ai Prezidiului și Secretariatului frontului patriei, reprezentanți al partidelor politice și ai organizațiilor de masă. A fost, de a- semenea, prezent Nguyen Phu Șoai, șeful reprezentanței speciale a Republicii Vietnamului de Sud în R. D. Vietnam.într-o alocuțiune rostită cu acest prilej, președintele Ton Duc Thang a subliniat succesele obținute de țara întreagă în lupta împotriva planului S.U.A. de „vietnamizare" a războiului in sud. și pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, în nord. Aceste succese, a spus el, se datoresc politicii juste a partidului și unității întregului popor. Intrînd în noul an, a arătat președintele, întregul popor este hotărît să îndeplinească sarcinile planului de stat pe 1971, să dezvolte economia și să-și îndeplinească sarcinile de luptă.

ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ ÎN LEGĂTURĂ

CU SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT
La sediul Națiunilor Unite și in capitalele unor țări continuă s<5 se 

desfășoare o intensă activitate diplomatică in legătură cu situația din 
Orientul Apropiat

Plenara C.C. ai P.S.U.G.
CONVOCAREA CELUI DE-AL VIII-LEA CONGRES AL P.S.U.G. 

ÎN ZILELE DE 14-19 IUNIE 1971

• Reprezentantul Israelului la O.N.U., J. Tekoah, a remis miercuri ambasadorului G. Jarring răspunsul guvernului israelian la aide-memo- ire-ul R.A.U. din 20 ianuarie. J. Tekoah nu a precizat dacă răspunsul este într-o formă verbală sau scrisă, dar, potrivit agenției France Presse, a ținut să reafirme voința Israelului de a-și continua participarea la misiunea Jarring.în aceeași zi, Gunnar Jarring a primit pe Mohamed el Zayyat. reprezentantul Republicii Arabe Unite la O.N.U., cu care a avut o convorbire. La încheierea întrevederii, reprezentantul R.A.U. a declarat ziariștilor că, în cursul convorbirilor „nu au fost înregistrate, din nefericire, progrese, dar negocierile vor continua".Potrivit agenției citate, contactele din ultimele zile ale lui Gunnar Jarring sint determinante pentru conținutul raportului pe care el ÎI va prezenta secretarului general al O.N.U. U Thant urmează, la rindul său, să înainteze acest raport Consiliului de Securitate înainte de 5 februarie, dată la care expiră Încetarea focului.

• La sediul misiunii franceze din New York a avut loc o nouă reuniune a reprezentanților la O.N.U. ai Franței. U.R.S.S., Marii Britanii și S.U.A., consacrată studierii situației din Orientul Apropiat. La încheierea convorbirilor nu a fost publicat nici un comunicat. Următoarea intîlnire a fost stabilită pentru 4 februarie.• Houarl Boumediene, șeful statului algerian, l-a primit miercuri pe dr. Sabri el Kholi, reprezentantul personal al președintelui R.A.U., Anwar Sadat. După terminarea vizitei în Algeria, Sabri el Kholi va pleca.la Tunis, ultima etapă a turneului întreprins prin țările maghrebiene, pentru a avea convorbiri cu șefii de state respectivi, privind criza din Orientul Apropiat.• Aziz Sidki, vicepremier al R.A.U., a sosit joi la Varșovia. Agenția P.A.P. arată că vizita vicepremieru- Iui R.A.U. la Varșovia se încadrează în acțiunea de informare inițiată de guvernul acestei țări pentru a explica poziția sa față de actuala situație din Orientul Apropiat.

BERLIN 28 (Agerpres).— La Berlin a avut loc joi cea de-a 15-a Plenară a Comitetului Central al P.S.U.G., a-, nunță agenția A.D.N. Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a prezentat un referat pe tema „Pregătirea politică a celui de-al VIII-lea Congres al partidului". Erich Honecker, rriembru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., referatul „Cu privire la pregătirea și organizarea alegerilor de partid", iar Hermann Axen — raportul Biroului Politic privind planul economiei naționale pe anul 1971 și activitatea de politică externă a partidului și guvernului. >în comunicatul Plenarei se arată că C.C. al P.S.U.G. a hotărît să con

voace cel de-al VIII-lea Congres al P.S.U.G. in zilele de 14—19 iunie 1971 Ia Berlin. Plenara a adoptat ordinea de zi a Congresului al VIII-lea al partidului : sistemul social dezvoltat al socialismului in deceniul al VIII-lea (probleme de bază ale planului cincinal 1971—1975) — referent Walter Ulbricht ; dezvoltarea în continuare a statului socialist — referent Willi Stoph ; rolul și sarcinile P.S.U.G. în sistemul social dezvoltat al socialismului. — referent Erich Honecker ; alegerea organelor conducătoare.Raportul de activitate al C.C. al P.S.U.G. va fi prezentat în scris participanților la Congres.
ÎNCHEIEREA ÎNȚELEGERII DE COLABORARE
PE 1971 ÎNTRE UNIUNILE DE SCRIITORI

DIN ROMÂNIA

Cadru din filmul prezentat telespectatorilor americani înfățișând grupul 
de militari ai S.U.A., îmbrăcaji în haine civile, pe oeroportul Pokentong 
din Pnom Penh. (în legătură cu pierderile cauzate trupelor regimului Lon Noi 
în urma atacului efectuat de forjele patriotice, agenția V.N.Â. arată că 750 
de militari inamici; dintre care 350 de pilofi și tehnicieni, au fost scosi din 
luptă. Au fost distruse 91 de aparate de zbor dintre care 25 de elicoptere, 

28 de bombardiere de tip „T-28" și 20 de avioane de transport).

„TREBUIE SĂ PUNEM CAPĂT IMEDIAT 
RĂZBOIULUI DIN VIETNAM"

Două proiecte de rezoluție în Senatul S. U. A.WASHINGTON 28 (Agerpres). — Opoziția din Congresul S.U.A. față de războiul din Vietnam a întreprins noi inițiative pentru a accelera retragerea trupelor americane din Asia de sud-est. Astfel, în Senat, au fost depuse două proiecte de rezoluții vi- zînd încetarea războiului din Vietnam.Primul proiect de rezoluție, intitulat „actul de dezangajare în Vietnam", a fost introdus joi de senatorul. George McGovern. Documentul, care are drept coautori alți 16 senatori, include un amendament la actul pentru acordarea ajutorului extern, adoptat in 1961, stipulînd că, după data de 1 mai a. c., va fi interzisă utilizarea oricăror fonduri în Vietnamul de sud, în afara celor necesare pentru întreținerea efectivelor de 284 000 militari programate să se afle la această dată acolo, conform planului de retragere anunțat de președintele Nixon.Referindu-se la proiectul de rezoluție prezentat în Senat, McGovern a declarat că programul de retrageri al Administrației, care nu fixează nici

un termen pentru evacuarea tuturor trupelor americane din .Vietnamul de sud, precum și așa-zisa strategie a „vietnamizării" războiului nu oferă o soluționare reală. „Tinerii americani continuă să sîngereze și să moară și sacrificiul lor este cu atît mai dureros cu cît ei știu că este inutil", a arătat el, subliniind în același timp că, „actuala politică a Administrației în Vietnam spulberă orice șa.nsă de succes în negocierile de la Paris. Trebuie să punem imediat capăt războiului", a conchis McGovern.Al doilea proiect de rezoluție, prezentat in aceeași zi de senatorul republican Robert Taft, interzice președintelui S.U.A. să întreprindă orice acțiune unilaterală de angajare a forțelor qrmate americane in acțiuni militare, „în afara cazurilor de urgență și a celor prevăzute expres în legislația S.U.A. în baza tratatelor și a hotărîrilor adoptate in prealabil de Congres". „Implicarea S.U.A. în Vietnam constituie o greșeală care nu trebuie să fie repetată" — a declarat Taft.

LONDRA Colocviu 
consacrat convocării 

conferinței privind 
securitatea europeanăLONDRA 28. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : In „Grand Committee Room" din Camera Comunelor s-a desfășurat un colocviu consacrat convocării conferinței general-europene asupra securității, la care au participat Dennis Healey, fost ministru in guvernul laburist, Anthony Royle, subsecretar de stat la Foreign Office, Josef Winie- wiez, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Polone, și Ralph Enckel, ambasador itinerant al Finland e>.,în cuvîntul său, Josef Winiewicz a subliniat că „nici o inițiativă postbelică nu s-a bucurat de un interes și sprijin atît de mare ca propunerea pentru organizarea unei conferințe privind securitatea europeană". El și-a exprimat părerea că va fi nevoie nu numai de o conferință, ci de mai multe reuniuni pentru a putea fi rezolvate toate problemele europene.Dennis Healey a declarat că sprijină ideea conferinței in problema securității europene. „Popoarele Europei înțeleg că divizarea continentului nu este naturală", a subliniat el.La rindul său, Ralph Enckel a o- pinat că o conferință asupra securității trebuie să se țină cu participarea tuturor statelor interesate.

Recepție la Pekin cu prilejul 
vizitei delegației R. A. U.PEKIN 28. — Corespondentul Agerpres Ion Gălățeanu transmite : Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, a oferit o recepție în cinstea delegației de bunăvoință a Republicii Arabe Unite, condusă de Muhammed Labib Shukeir, președintele Adunării Naționale, care se află la Pekin în calitate de reprezentant al președintelui, al Uniunii Socialiste A- rabe și guvernului R.A.U. Au participat Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, Ciu Hui-tzo, adjunct al șefului Marelui Staț Major, și alte persoane oficiale chineze, șefi ai misiunilor diplomatice. A participat, de a- semenea, Penn Nouth, premierul Guvernului regal de unitate națională din Cambodgia.în toastul săli, Go Mo-jo a arătat că poporul R.A.U. și celelalte po-

poare arabe, care au adus mari contribuții la civilizația umană, aduc o contribuție pozitivă la lupta popoarelor lumii impotriva imperialismului. Poporul chinez, a spus el, a acordat un ajutor consecvent luptei juste a poporului R.A.U., a poporului pa- lestinean și a celorlalte popoare arabe și va rămîne totdeauna un prieten de nădejde in lupta lor anti- imperialistă.La rindul său, Muhammed Labib Shukeir a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat de poporul chinez poporului R.A.U. și celorlalte popoare arabe. „Sîntem, a spus vorbitorul, de partea dumneavoastră șl sprijinim pe deplin dreptul de a elibera teritoriul dumneavoastră Taiwan și dreptul dumneavoastră de a reprezenta Întregul popor chinez ca membru la Națiunile Unite".

MOSCOVA 28. — Corespondentul Agerpres Laurențiu Duță transmite : Acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, și Gheorghi Markov, secretar al conducerii Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., au semnat joi la Moscova înțelegerea de colaborare pe anul 1971 între uniunile de scriitori din cele două țări. înțelegerea prevede, printre altele, traducerea și editarea, în cele două țări, de opere literare aparținînd scriitorilor din România și din U.R.S.S., vizite reciproce de documentare ale scriitorilor, participarea la manifestările literare ce vor avea loc în cele două țări ln cinstea celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român.La semnare au fost prezenți Teodor Marinescu, ambasadorul României la Moscova, membrii delegației Uniunii Scriitorilor din România, reprezen-

Șl U. R. S. S.tanți ai conducerii Uniunii Scriitorilor sovietici, precum și numeroși oameni de litere sovietici.Cu acest prilej, ambasadorul român la Moscova a oferit un cocteil.
*La Casa oamenilor de litere din Moscova, cu prilejul celei de-a 8-a întîlniri a conducătorilor uniunilor scriitorilor din unele țări socialiste, s-a deschis o expoziție de Cărți din țâri socialiste. Sint prezentai-standuri cu opere literare din Bulgaria, Cehoslovacia, R. Chineză, R. P. D. Coreeană, Cuba, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. Vietnam. La festivitatea de deschidere a fost de față delegația condusă de Zaharia Stancu, președintele Uniunii > Scriitorilor din Republica Socialistă România.

Convorbiri între delegații ale P. C. 
din Cehoslovacia și P. C. FinlandezPRAGA 28 (Agerpres). — în urma convorbirilor purtate la Praga între o delegație a Partidului Comunist din Cehoslovacia și o delegație a Partidului Comunist Finlandez, condusă de Aarne Saarinen, președintele partidului, care a făcut o vizită de prietenie în Cehoslovacia, a fost dat publicității un comunicat in care se arată că între cele două părți a avut loc un schimb de păreri in problemele relațiilor dintre partide, ale situației internaționale și în probleme-

le majore ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Părțile și-au exprimat convingerea că au fost realizate condițiile preliminare pentru începerea unor tratative concrete privind un sistem eficient de securitate europeană, continuarea procesului de destindere și întărirea colaborării reciproce și a încrederii între națiunile Europei.
/ ”

„Drumul spre soluționarea problemei 
cipriote este lung și anevoios" 

0 DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI MAKARIOS xNICOSIA 28 (Agerpres). — Președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a condus miercuri o importantă reuniune consacrată ■ examinării actualului stadiu al convorbirilor intercomunitare din Insulă și precizării manierei în care va trebui a- bordată această chestiune. Au participat membri ai cabinetului, depu- tați, lideri ai unor partide politice.Președintele Makarios a declarat că, în cursul convorbirilor purtate timp de 31 de luni între reprezentanții celor două comunități din insulă (greacă și turcă), nu au fost ln-

registrate progrese 'satisfăcătoare. El a avertizat asupra posibilității întreruperii acestor tratative. La baza acestei aprecieri se află faptul că, în ciuda concesiilor făcute de către ci- prioții greci, reprezentanții ciprioților turci au propus o serie de condiții inacceptabile, a precizat președintele. El a afirmat câ nu întrevede posibilitatea soluționării problemei cipriote într-un viitor apropiat, „drumul către un asemenea obiectiv fiind lung și anevoios". în context, președintele a adresat un apel la unitate.

INUNDAȚII IN UNGARIABUDAPESTA 28. — Corespondentul Agerpres Al. Pintea . transmite : Valul de căldură ce străbate continentul a provocat în multe regiuni din Ungaria topirea bruscă a zăpezilor. După, cum anunță Oficiul național al apelor, în ultimele zile au fost inundate suprafețe de aproape 150 000 de holzL Numeroase drumuri locale au devenit impracticabile. în localitățile Hodmezovasarhely, Maroslele, Kiszombor, Mako, Oroshaza și altele, apele au inundat multe cartiere mărginașe. Creșterea bruscă a nivelului unor rîuri din nordul țării — Tarna, Zagyva, Bodrog, Takta și altele — a provocat, de asemenea, inundații. Organele locale din județele Borsod și Szabolcs-Szatmar au declarat stare de alarmă, luînd măsuri pentru efectuarea unor lucrări suplimentare în vederea prevenirii și stăvilirii revărsării apelor.

R. P. POLONA

CONVORRIRILI CONDUCĂTORILOR DI PARTID
SI 01 SUI CO REPREZENTANȚI M OAMENILOR

MUNCII DIN SZCZECIN SI GDANSK

SITUAȚIA
DIN UGANDA 
® Generalul Amin și-a asu
mat funcția de „șef militar 

al statului"KAMPALA 28 (Agerpres).. — Postul de radio ugandez a anunțat că generalul Idi Amin și-a asumat funcția de „șef’ militar al statului", pînă la organizarea alegerilor generale. într-o conferință de presă radiotelevizată, generalul Amin a comunicat că guvernul său va lua măsuri pentru lichidarea disensiunilor tribale și că toate grupurile etnice din Uganda se vor bucura de aceleași drepturi.Pe de altă parte, surse din capitala Ugandei relatează că generalul Amin a făcut cunoscut că regimul său va respecta toate acordurile încheiate de administrația anterioară. El a subliniat că Uganda va rămîne membră a Commonwealthului, conformîn- du-se tuturor angajamentelor asumate in cadrul organizației. Idi Amin a adăugat că, in cursul săptămînii viitoare, urmează să fie format un nou guvern și că, în curind, în țară vor avea loc alegeri prezidențiale.
★Relatând unele date biografice ale noului conducător al Ugandei, agențiile de presă relevă faptul că in 1966 acesta a condus raidul împotriva palatului regelui Mutesa, forțindu-1 să plece în exil și aducîndu-1 în fruntea țării pe fostul președinte Obote. Amin a fost timp de nouă ani campionul Ugandei la box, categoria grea.

Dezbaterile 
din Bundestag 

vest-germanBONN 28 (Agerpres).— în ședința de joi a Bundestagului, cancelarul R.F. a Germaniei, Willy Brandt, a prezentat raportul său anual „Cu privire la starea națiunii". Raportul a prilejuit o amplă expunere a politicii guvernului vest-german privind normalizarea relațiilor cu țările socialiste europene, situația actuală din centrul Europei în contextul existenței celor două state germane și problema Berlinului occidental.După prezentarea raportului, a luat cuvîntul Rainer Barzel, liderul parlamentar U.C.D.-U.C.S., care a exprimat punctul de vedere al opoziției în problemele supuse dezbaterii. A urcat apoi din nou la tribună cancelarul federal, care a răspuns atacurilor opoziției.
★BONN 28 (Agerpres). — Walter Scheel, președintele Partidului liber- democrat și ministrul de externe al R. F. a Germaniei, a adresat un apel tuturor organizațiilor democratice din țară, cbemindu-le să întreprindă acțiuni energice comune împotriva grupărilor de extremă dreaptă. Intr-un interviu publicat in buletinul de presă al Partidului liber-democrat „F.D.P. Aktuell", Scheel a arătat că justiția și, în caz de nevoie, corpurile legislative trebuie să ia măsuri împotriva actelor teroriste sporadice pentru ca ele să nu se transforme într-o avalanșe a violenței împotriva constituției și a drepturilor fundamentale. „Acest lucru trebuie realizat cît mai repede", a subliniat el.

agențiile de presă transmit:

' VARȘOVIA 28 (Agerpres).— După cum s-a rnai anunțat, zilele trecute, primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, șl alți membri ai guvernului polonez, s-au intîlnit cu reprezentanți ai diferitelor profesiuni, cu delegați ai constructorilor navali și ai muncitorilor din întreprinderile din. Szczecin și Gdansk.în cadrul acestor întilniri, transmite agenția P.A.P., constructorii navali și-au expus punctele de vedere în legătură cu situația din Polonia, cu probleme ale vieții și muncii lor. Ei nu și-au ascuns amărăciunea atunci cind au vorbit despre evenimentele tragice din decembrie și cauzele care au dus Ia acestea, arătă agenția poloneză. Convorbirile au constituit, totodată, dezbateri economice comune în problemele care au o însemnătate de cea mai mare importanță pentru întreaga țară. „Am venit aici, a spus Edward Gierek, într-o perioadă extrem de grea ; vrem să vă spunem cît de greu ne este și, totodată, să vă informăm ce intenționăm să întreprindem în curind pentru a scoate cît mai rapid țara noastră din situația in care se află".Printre cauzele obiective care au condus la dificultățile existente, s-a arătat in cadrul schimbului de păreri, se află situația proastă din ultimii doi ani din agricultură, menționează agenția P.A.P. în afară de aceasta, hotăririle juste ale Congresului al V-lea al partidului nu erau adesea transpuse în viață, sau erau înfăptuite prin metode care se abăteau cu mult de la directivele adoptate.Sintem de acord cu faptul că este necesară rezolvarea a numeroase probleme, a spus primul secretar al C.C. al P.M.U.P., dar atragem din nou atenția ca să înțelegeți că delăsările în acest domeniu sînt atît de mari

incit nu vom reuși să le înlăturam în perioada imediat următoare, așa cum doriți dv. și așa cum dorim cu ardoare și noi.Fapt este că economia poloneză, au spus în continuare membrii conducerii partidului și guvernului, nu are în prezent rezerve, arată agenția poloneză. Pentru a majora salariile, nu sînt necesare numai fonduri de rezervă, ci și mărfuri suplimentare pe piață. Aici, Insă, avem doar o singură soluție : să muncim calm și cinstit, să realizăm mărfuri suplimentare, destinate fie direct pentru piață, fie pentru export, spre a avea valută străină necesară achiziționării produselor celor mai deficitare de pe piață.Argumentele serioase ale primului secretar al C.C. al P.M.U.P. și ale președintelui Consiliului de Miniștri au fost întâmpinate cu înțelegere, subliniază agenția P.A.P.Atit întîlnirea de la Szczecin, cît și discuțiile de la Gdansk nu s-au redus numai la probleme economice. Muncitorii de pe șantierele natale skau referit, printre altele, la probleme importante ale competenței reprezentanților organelor de partid și ai <„r-' ganelor administrative.Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a fost de acord cu poziția critică a constructorilor navali în numeroase din aceste probleme. El a arătat că unii oameni s-au obișnuit doar să asculte, au evitat hotăririle. întrucit așa le era mai comod. El a denumit acest fenomen drept o boală care costă scump țara. Trebuie să ne dezobișnuim de aceasta și să facem mult pentru ca oamenii să învețe să preia asupra lor răspunderea, să învețe să gîndească și să ducă lucrurile pînă la capăt, să nu aștepte totul de Ia organele superioare, a spus Edward Gierek.

Delegația parlamentară
poloneză. condusă de Artur Stare-wiez, vicepreședinte al Comisiei de politică externă a Seimului R. P. Polone, aflată în vizită în R. F. a Germaniei, a fost primită de președintele Gustav Heinemann. Un purtător de cuvînt al președinției republicii a declarat că oaspeții polonezi au exprimat președintelui Heinemann dorința de normalizare a relațiilor dintre Polonia și R.F.G. Delegația parlamentară poloneză a avut convorbiri cu membri ai conducerii partidului social-democrat, partidului liber-democrat și a avut întrevederi, la Diisseldorf, cu condu

0 declarație a C.C. al 
Frontului Patriotic din Laos.Agenția Khaosan Pathet Lao a difuzat o declarație a Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos în care se cere ca Statele Unite să pună capăt războiului din Indochina, să-și retragă necondiționat toate trupele lor și ale aliaților lor din a- ceastă zonă și să acorde popoarelor din zonă posibilitatea de a-și reglementa singure problemele lor interne.

ITALIA

cători ai opoziției creștln-democrate aflați la congresul lor anual.
In Chile a fost constituit Consiliul național al dezvoltării, organism consultativ al guvernului In problemele economice. La ședința de constituire a acestuia, președintele Salvador Allende a denunțat campania ziarelor de dreapta chiliene de denaturare a măsurilor întreprinse de guvernul Unității populare.
La Teheranau fost reluate joi negocierile dintre reprezentanții celor șase membri ai O.P.E.C. din zona Golfului Persic (Iran, Irak, Arabia Saudită, Kuweit, Qatar și Abu Dhabi) și delegația companiilor petroliere internaționale privind prețurile la petrolul brut.

Peste 200 de deținuți po
litici din Paraguay 80 aQă ln închisori fără a fl fost judecați.^ Mulți patrioți paraguayenl se află ln lagăre de concentrare. O declarație in acest sens a fost făcută la o conferință de presă de deputatul chilian Luia Maira. care Împreună cu alți parlamentari a vizitat recent Paraguayul.

Cea mai înaltă distincție 
egipteană: „Ordinul Nilu
lui" a fost acordată de președin

al ministrului afacerilor externe al R. P. Polone, a sosit joi într-o vizită oficială în Norvegia. In aceeași zi, el a avut o întrevedere cu ministrul norvegian al afacerilor externe, Svenn Stray. Agenția P.A.P. menționează că obiectul discuției oe a avut loc cu acest prilej intre cei doi miniștri l-a constituit relațiile Est- Vest și problema convocării conferinței general-europene pentru colaborare și securitate. De asemenea, au fost discutate și unele probleme de interes comun pentru cele două țări.
Guvernul brazilian 9 h0* tărit să construiască prima centrală atomo-electricâ. Amplasată în partea de sud a capitalei, centrala va intra în funcțiune în 1976. <

0 ripostă hotărîtă acțiunilor 
elementelor fasciste

Apelul Direcțiunii Partidului Comunist Italian

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l București, Piața „Setatei!".

tele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, Valentinei, Tereșkova, prima femeie cosmonaut din lume. V. Tereșkova, .împreună cu soțul ei Andrian Nikolaev și cu cîțiva- oameni de știință sovietici se află într-o vizită în R.A.U.

Convorbiri economice 
ungaro-grecești- Budapesta au început convorbirile oficiale între delegația greacă, condusă de A. G. Pallantios, secretar general al Ministerului .Comerțului, și o delegație ungară în frunte cu Bela Szalai, adjunct al ministrului comerțului exterior al R.P.U. Convorbirile urmăresc definitivarea și semnarea acordului comercial pe termen lung (1971—1975) dintre Ungaria și Grecia.

Convorbiri polono-nor-
vegiene. Jozef Winiewicz, adjunct

Fostul președinte al Gua- 
temalei, Jaco^° Arbenz Guzman, a Încetat din viață în Mexic, la virsta de 57 de ani.

ROMA 28. — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite: La Roma, a avut loc o reuniune a Direcțiunii Partidului Comunist Italian in cadrul căreia au fost examinate măsurile ce se impun față de accentuarea acțiunilor elementelor fasciste din Italia. La încheierea reuniunii, a fost adoptat un apel în care se spune, intre altele : „Direcțiunea P.C.I. denunță în fața opiniei publice democratice acțiunile teroriste care se intensifică ale formațiunilor huliganice armate, de inspirație fascistă, împotriva unor muncitori, studenți, cetățeni democrat, sedii ale partidelor și sindicatelor". Această ofensivă reacționară este ilustrată, îndeosebi, de situația de la Reggio Calabria și este susținută in mod deschis de către „Mișcarea socială italiană" și de alte organizații de dreapta, de presa fascistă. „Aceste- acțiuni criminale, se spune în apel, se desfășoară in climatul campaniei dezlănțuite de grupurile patronale și de forțele conservatoare reacționare, care se opun cu înverșunare unei politici de reforme și de dezvoltare democratică și caută să orienteze o parte a opi

niei publice împotriva muncitorilor și a organizațiilor lor".P.C.I. cheamă muncitorii, sindicatele, partidele democratice Ia vigilență, pentru a da o ripostă cuvenită acțiunilor fasciste, pronunțîndu-se, totodată, pentru dezvoltarea unității în lupta democratică și pentru reforme. Inițiativa forțelor democratice, sa spune în apelul Direcțiunii P.C.I., trebuie să se manifeste în direcția „dizolvării grupurilor și organizațiilor paramilitare, arestării și pedepsirii cu severitate a celor vinovați de delicte". Direcțiunea P.C.I. — se spună în apel — se angajează să ia o inițiativă care să imprime un impuls deosebit de energic și eficient acțiunilor antifasciste unitare și de masă și să asigure o viață democratică normală în țară. *La Milano a avut loc o impunătoare manifestație împotriva violentelor fasciste. Au participat mai multe mii de persoane — antifasciști, muncitori, intelectuali, studenți — care au străbătut străzile centrale ale orașului, cerind scoaterea în afara legii, a organizațiilor fasciste.
TeL 17 60 10, 17 60 29. Abonamentele ®s fao la oficiile poștale șl difuzor!! din întreprinderi gl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Setatei!. <0 366


