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® în dezbatere publică: Rolul și atribuțiile sindi
catelor în etapa actuală a construcției socialiste 
• Datele unei mentalități generatoare de pagubă 
® Contraste ® Litoralul în așteptarea a două 
milioane de oaspeți 0 Curs înnoitor, pozitiv în 

dezvoltarea Poloniei frățești

SÎNT DE INSĂM1NȚA T
PESTE TREI MILIOANE
DE HECTARE CU PORUMB!
Ca să obținem producții bune in acest un sînt necesare:

® AMPLASAREA JUDICIOASĂ A CULTURII
® SĂMlNTĂ DE ÎNALT RANDAMENT POTRIVITĂ FIECĂREI SOLE 
• LUCRĂRI DE BUNĂ CALITATE IN TIMP OPTIM

Ou fiecare zî, se intensifică lucrările agricole de primăvară. Se însămînțează culturile din prima epocă : orz, ovăz, mazăre, trifoi, lucerna etc. Va urma sfecla de zahăr, loarea-soarelui și apoi porumbul, \lanta agricolă care ocupă cea mai mare suprafață și prezintă o mare importanță pentru economia țării. Pentru obținerea unei recolte mari de porumb, trebuie făcute pregătiri temeinice încă de pe acum. De cu- rînd, la Constanța a avut loc o consfătuire în problema culturii porumbului, organizată de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, care a analizat numeroase probleme privind îmbunătățirea cultivării porumbului. Au fost dezbateri aprofundate, care au conturat cu claritate, pe baza experienței bune, cît și a neajunsurilor care s-au manifestat, ''măsurile ce trebuie aplicate începînd din aceste prime zile ale primăverii, în vederea obținerii unor recolte mari.Printr-o tehnologie superioară, porumbul poate da, în condițiile țării noastre,, producții dintre cele mai mari.. De altfel, îp ulți- mii 15—20 de ani, prin îtifeoăucefea hibrizilor de mare productivitate, mecanizarea lucrărilor de bază, chimizare și irigații, nivelul recoltei a înregistrat creșteri importante. Față de producția totală de porumb, în medie anuală pe perioada 1961—1965 de 5 853 000 tone, în perioada 1966—1970 aceasta a fost de 7 211 000 tone, deși suprafața cultivată a. scăzut in medie cu circa 80 000 ha. Aceasta corespunde unei creșteri a producției medii de circa 500 kg la hectar.

Este, într-adevăr, un lucru pozitiv dacă avem in .vedere că în urmă cu 20—30 de ani, nivelul recoltei era de 1 000—1 200 kg porumb la hectar. Totuși acest spor nu este mulțumitor. în perioada ultimului cincinal, baza materială a agriculturii a sporit considerabil. Numărul tractoarelor a crescut cu 29 la sută, s-au folosit cu 70 la sută mai multe îngrășăminte chimice, iar suprafețele irigate destinate culturii porumbului s-au extins de la 89 000 hectare la 184 000 hectare. Potențialul agriculturii in ce privește sporirea producției de porumb este mult mai mare. Acest lucru a fost evidențiat pe larg și la recenta consfătuire pe țară care a avut loc la Constanța.Experiența multor cooperative și întreprinderi agricole de stat demonstrează rezervele rppri de creștere a producției. Bunăoară, în județul Tulcea s-au obținut 2 500 kilograme la hectar. Dar aici există cooperative care, prin aplicarea întregului complex de lucrări agrotehnice la timp și de calitate superioară,- au obținut producții cu mult peste media pe județ.. Iată cîteva : l Rahmanu — 3 467 kg la hectar, Casimcea — 3 130 kg la hectar, Coruja — 3 677 kg la hectar și multe altele. Media pe județul Constanța este bună : 3 435 kg la hectar. Experiența multor cooperative agricole :■ Măgura — 5 684 kg la hectar, Viroga, Cobadin, Satu Nou peste 5 100 kg la hectar și altele, dovedește însă că ea ar putea. fi și mai mare dacă peste tot s-ar aplica cu rigurozitate o tehnologie de ■ producție superioară. Ase-

menea diferențe de producție se în- tîlnesc în toate județele țării.în acest an, urmează să se cultive 3,3 milioane hectare cu porumb de pe care urmează să se' obțină o recoltă medie de 2 730 kg la hectar. O condiție de bază a creșterii producției de porumb care trebuie îndeplinită cu cea mai mare răspundere este amplasarea rațională a culturii. Nu este deloc intîmplător că,se insistă asupra acestui aspect. Monocultu- ra, contrar opiniei care și-a făcut loc în ultimii ani că n-ar dăuna culturii porumbului, este de fapt una din cauzele producțiilor mici. Succesiunea porumbului pe aceleași terenuri mai mulți ani, determină un grad ridicat de îmburuienare și o creștere a atacurilor de boli și dăunători, fapt pentru care numai in 1970 a fost necesară tratarea a 800 000 ha pentru combaterea răți- șoarei. Din această constatare rezultă obligația fiecărei unități agricole de a lua măsuri pentru ca porumbul să fie cuprins într-o rotație de 2—4 ani, care asigură față de monocultură un spor de producție de 400—500 de kg la hectar. Este edificator ‘ exemplul — ca să dărn numai unul — al cooperativei Mănăstirea, județul Ilfov, care cul- tivînd mai mult de cinci ani porumbul pe aceleași suprafețe, a obținut numai 2 000 kg la hectar, in timp ce la unitatea vecină, C.A.P. Spanțov, unde rotația culturilor s-a făcut rațional, producția a fost de 3 200 kg la hectar. Iată de ce se
Ing. agr. Aurel PAPADIUC
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și utilajeSATU-MARE (corespondentul „Scînteii" Octav Grumeza). Unitățile Grupului de uzine pentru utilaj minier Satu- Mare sînt angajate într-o susținută activitate pentru diversificarea mașinilor și utilajelor destinate exploatărilor miniere și altor ramuri ale economiei. Astfel, de curînd, uzina „Unio" din. Satu-Mare a asimilat locomotiva de mină de 4 tone, cu acumulatori, iar în prezent se execută prototipul locomotivelor electrice cu troleu, de 7 și 14 tone, avînd performanțe tehnice superioare. Au fost, de a- semenea, asimilate în fabricație, pentru prima oară, electro-tam- buri cu răcire în ulei, mașini de încărcat pneumatic, cu motor lamelar și altele.. In cadrul unităților aceluiași grup de uzine, se vor mai asimila în cursul anului o gamă diversă de mașini pentru transportul uzinal, pentru agricultură (încărcătoare hidraulice universale cu 10 .unelte de lucru, echipamente pentru tractoare destinate lucrărilor de desecări, excavări, săparea gropilor pentru pomi etc.) și pentru industria materialelor de construcții.

MODELAREA TINERETULUI
-SARCINĂ DE PARTID
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(Continuare în pag. a III-a)

Freocuparea pentru formarea tinerei generații, pentru modelarea și călirea ei în spirit comunist, formează o caracteristică majoră a activității partidului nostru. Grija sa părintească față de educarea și promovarea schimbului de mîine se sprijină pe ideea că tineretul este nu numai purtătorul viitorului, ci și un permanent aflux de energie și dinamism în toate sferele activității economice și sociale.La împlinirea unui semicentenar de viață și luptă, partidului comuniștilor i se mai spune și „partidul tinereții" atît datorită elanului revoluționar și spiritului veșnic înnoitor ca- re-l caracterizează, cît și a- tenției neabătute acordate formării și afirmării tineretului. Este atenția față de pregătirea temeinică a tinerei generații în vederea marilor răspunderi politice și sociale ce o așteaptă în activitatea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, și, ulterior, a societății comuniste. Partidul a încredințat și încredințează generațiilor vîrstnice din rînduriie sale răspunderea de a îndruma tineretul cu pasiune și răbdare în procesul complex al pregătirii sale politice, cetățenești, profesionale, de a le transmite experiența lor. spiritul înaltei responsabilități sociale. în această-lumină preocuparea față de tineri, față de încredințarea „ștafetei", constituie o perma

nentă sarcină de partid a fiecărui comunist.Despre această sarcină de onoare vorbesc secvențele ce urmează.Ziduri pe care timpul și-a stratificat culoarea și semnele, ziduri dincolo de care, de zeci și zeci de ani, se derulează, clipă de clipă, fluxul creației industriale. Bronzul unei plăci memoriale, fixat în zid, anunță un eveniment tragic petrecut în urmă cu 40 de ani, cînd muncitorii conduși de partid s-au ridicat la luptă împotriva exploatării capita
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liste, consfințind prin jertfe de singe, o lungă și eroică tradiție revoluționară. Alături de placa de bronz, numele uzinei : „Timpuri noi"....într-o încăpere a comitetului de partid. Cîțiva oameni, adunați în jurul unei mese lungi, discută. Și-au răpit din timpul unei pauze de lucru pentru a veni aici să afle amănunte privind o nouă sarcină de partid pe care le-o încredințează comitetul.Secretarul, Patru Pavel, explică :— Aveți sarcina de a face un studiu amănunțit asupra activității organizațiilor de bază privind educarea noilor membri de partid și pentru pregătirea celor care și-au manifestat dorința de a fi primiți în partid. Cum îi învață organizațiile de bază pe acești noi membri de partid tot ce trebuie să fie și să știe un comunist ? Vedeți cum se asigură creșterea conștiinței lor politice, dacă nu cumva . sînt tolerate .manifestări de indisciplină, de superficialitate, dacă nu cumva se consideră că, o dată cu primirea lor în partid,, a încetat obligația ca a- cești tovarăși să mai fie îndrumați cu grijă... De fapt, va trebui să vă faceți o părere foarte solidă despre nivelul întregii activități a acestor organizații, pentru că educația noilor membri de partid se realizează prin suma tuturor acțiunilor întreprinse de comuniști. Cunoașteți de pe acum unele situații. Să le discutăm.— Da, cunoaștem...

Oamenii veniți aici pentru a primi o sarcină de partid discută, emit idei, fac noi propuneri. Treptat sarcina pe care au primit-o se clarifică, capătă mai multă adîncime. îi văd pe cei de față în haine de lucru. Mă gîndesc la faptul că au și în producție îndatoriri grele. Cu toate acestea, raționamentul lor e simplu: ceea ce vor avea de făcut va putea și va trebui realmente să ajute la modelarea conștiinței politice a unor tineri comuniști.Am surprins, cu totul întîmplător, secvența de mai Sus, în momentulcînd am intrat în sediul comitetului de partid — acest 1„stat major" al sarcinilor departid încredințate comuniștilor de la uzina „Timpuri noi". Ulterior aveam să-mi dau seama că care am asistat o secvență, de din activitatea a comuniștilor sfera educației.rații de muncitori au crescut sub radiațiile binefăcătoare ale muncii de partid pentru creșterea cadrelor. După cum se știe, această activitate reprezintă o sarcină generală, permanentă a organizațiilor de partid. Dar ea presupune, în același timp, o particularizare efectivă. Cei care intră pentru prima dată in contact cu viața uzinei, aflați la o vîrstă cînd experiența lor de viață se află abia la început, trebuie să beneficieze de o grijă și îndrumare concrete : să se afle în sfera autorității morale a cite unui om cu deplină competență morală și profesională. A unui comunist.Surprind, la fața locului, doar câteva aspecte din multitudinea oferită de această amplă acțiune de predare a „ștafetei".— Uite tovarășe Aurelian ți-a fost repartizat un tînăr. Ia-1 la dumneata în echipă și ocupă-te de el. Vezi că acolo unde a mai lucrat a dat mult de furcă și organizației U.T.C. încearcă să-l trezești Ta realitate^ să faci din el un muncitor bun. mești ?— Nu-i prima dată. Primesc, Cum îl cheamă ?Dialogul acesta a avut loc în cu trei ani între secretarul organizației de partid din secția mgcanic-șef și Gheorghe Aurelian, muncitor cu aproape 30 de ani de activitate in uzină.

discuția la nu era decît ultimă oră, perseverentă de aici în Noile gene-

o „nominalizare",

Pri-sigur.urmă
Mihai CARANFIL
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• Rampa 
\de lansare
i
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

Este binecunoscută, astăzi, atracția tineretului către 
, astronautică. )Pe fundamentul disciplinelor științifice 

de bază ale școlii moderne, se dezvoltă preocupări 
practice în măsură să dea relief concret visului, pa
siunii. Sînt știute, de asemenea, eforturile învățămîn- 
tului românesc de toate'gradele de a veni în întîmpi- 
narea tinerilor învățăcei, oferindu-le posibilitatea de a 
desăvîrși in afara orelor de curs inițiative pe cit de 
temerare, pe atît de fructuoase.

Este un titlu de onoare pentru Liceul nr. 2 din 
Tirgoviște, de pildă, de a reuni un mănunchi dintre, 
cei mai buni și mai entuziaști elevi din clasele mari 
intr-o societate științifică de profil inedit : „Astronau- 
tica“. Fără a fi o apariție insulară — ne parvin date 
privind ampla proliferare a cercurilor tip „Miniteh- 
nicus" în cluburi, societăți științifice de tipuri diverse 
— rodnica activitate privind pregătirea pentru dome
niile tehnicii desfășurată la Tirgoviște, concretizată ș’ 

.......................  " atrage 
o bună

printr-o frumoasă reușită științifică școlară, 
luarea aminte tocmai prin finalitatea cu care 
inițiativă a fost investită pe parcurs.

Reținem că tinerii liceeni de aici, conduși 
valoros colectiv de profesori de matematică și 
de fizică și astronomie, s-au reunit nu pentru

de un 
chimie, 
a dez-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
bate la infinit niște referate ori a se documenta în 
comun întru noutățile privind zborul șt cercetarea in 
Cosmos. Dorința, lor arzătoare este de a. descifra pe viu 
taine ale electronicii, ale combustibililor, ale aerodi
namicii, de a deprinde alfabetul eficienței tehnice, in 
vederea actului științific creator ce le va fi solicitat 
mai tîrziu, in viață, în industrie, în cercetare.

Că elanul tineresc, entuziast se împletește fericit, în 
acest caz, cu seriozitatea și profunzimea o dovedesc 
și performanțele tehnice sportive dobindite in concur
suri naționale și internaționale. Dintre cei 2S astro- 
nauți potențiali, doi frați, juniorii Elisabeta și Valeria 
Stroescu, dețin intîietăți naționale în racheto-modele șt 
elicoptere cu motor de cauciuc. Elevul Datculescu 
Eugen este, de asemenea, campion la racheto-machete, 
iar Cazacio Daniel este poate cel mai talentat dintre 
ei: recent Federația Aeronautică Internațională v-a 
omologat ca record mondial performanța de 5 mi
nute 26 secunde la rachcto-plane — clasa F.

Sînt performanțe dincolo de care ne place să vedem 
mii de ore de studiu laborios, capacitatea reală a școlii 
noastre de a dezvălui și a pune în lumină, talente 
tehnice dintre cele mai remarcabile. Iar izbinzile ar 
fi de neînțeles fără preocuparea școlii respective și a 
organizației de tineret, fără pasiunea mereu împros
pătată a unor dascăli1, precum prof. Ion N. Radu — el 
însuși recordman mondial la clasa F, racheta model cu,, 
parașută.

In complexa muncă tehnico-instructivă desfășurata 
In societatea lor științifică, tinerii Tirgoviștei, ca de 
altfel tinerii atitor școli din țară iși pun în valoare, 
își cultivă aptitudini atit. de necesare progresului neîn
trerupt al țării. Grație lor, grafie solicitudinii cu care 
sînt înconjurați tinerii aceștia — tehnicienii, inginerii 
sau savanții de mîine — școala românească dobindește 
treptat valențele unei noi identități : aceea de rampă de lansare spre fascinanta'galaxie a industriei noastre, 
a științei și tehnicii contemporane.

Mihai NEGULESCU

y

Rovinari : Prima mină „la zi" din tara noastră. 
Un perimetru al noului, de unde lignitul — 
acoperit cu un strat infim de-pămint și piatră — 
este' dislocat cu ajutorul unor combine uriașe, 
capabile să excaveze fiecare, într-o singură 
oră, sute de tone de cărbune. Tn 1950 produc
ția Rovinarilor a fost de 10 000 de tone. Anul 
trecut — de 500 de ori mai mare I Ritmurile 
înalte de produefie, devenite aici tradiție și 
simbol, sînt împinse mereu mai departe de oa
menii vrednici de la Gîrla, Tismana, Beterega 

și din celelalte cariere ale bazinului.
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Limba si 
literatura

NICI O HÎRTIE INUTILĂ! 
spun ei, muncind din greu 

la elaborarea circularelor fără rostNe aflăm în biroul directorului-coordo- nator al T.A.P.L.-Pitoști, cînd cineva de la serviciul „personal" vine acolo cu o adresă în mină. „Avem o practicantă. Am făcut o adresă către unitatea noastră „Lacto", din care reiese că practicanta va face acolo practică (nu altceva — n.a.). Am redactat-o, am ștampilat-o, am înre- gistrat-o, am adus-o la semnat, ca s-o putem expedia".Directorul se uită la hîrtie, se uită Ia noi... Ezită. Zice, la rîndu-i : „De ce trebuie, pentru atîta lucru, neapărat o adresă ? Dați-i responsabilului un telefon sau să se ducă practicanta direct și să-i spună despre ce e vorba. Doar amindoi sînt oamenii noștri. Nu e mai simplu ?Am gindit : iată un director care respinge birocratizarea relațiilor dintre oameni. Din păcate. însă, „clipa realității" s-a topit, ca o iluzie. Pentru că directorul a semnat totuși adresa 1— De ce ? — l-am întrebat.— E inutil ce fac, dar e mai sigur așa — a recunoscut d-lui. Nu pot.să mă așez — deodată și de unul singur — de-a curmezișul hîrtiilor.Avem de-a face cu o întîmplare banală, cu un accident ? Relatările imediat următoare vor demonstra cu totul altceva ; o situație statistică pe care ne-au pus-o la dispoziție autoritățile locale din județul Argeș dezvăluia un fapt greu de înțeles și acceptat : în pofida tuturor criticilor și îndrumărilor, în pofida realității

concrete, cele mail" multe dintre unitățile economice și instituțiile subordonate consiliului popular județean, în loc să-1 domolească, au întețit în ultima vreme „duelul hîrtiilor" inutile. Iată cum stau lucrurile, sub raport statistic : la Direcția comercială, numărul circularelor, adreselor. instrucțiunilor ș.a.m.d., trimise unităților subordonate a ajuns, în 1970, la aproape 7 000, față de 6 408, cite au fost vehiculate în 1969, iar în 1971 cifra e în creștere ; la Direcția industriei locale s-au manipulat, în 1969, peste 4 500 hîrtii ; în 1970 — 6 508, iar primele două luni din 1971 indică. în continuare, o .creștere substanțială (mai mare decît in oricare alt an) ; direcția agricolă, direcția de gospodărie comunală și comitetul județean de cultură și artă au bătut și ele — de la distanță — propriile recorduri în materie de scriptologie.Am întreprins o investigație în sectoarele împricinate pentru a aprecia direct, la fața locului, utilitatea conceperii și punerii în circulație a sutelor de mii de hîrtii, eficiența lor economică și socială. Pentru a nu face loc vreunei neînțelegeri, dorim să precizăm din capul locului un lucru esenjial : nimeni nu se declară împotriva statisticii, necesare oricărei unități economice, a perfectării în scris a contractelor, a deciziilor scrise, elaborate de unitățile coordonatoare. Punem în ‘discuție hîrtiile inutile, pe cele care birocratizează relațiile dintre instituții, în

treprinderi și oameni, care fură timpul de lucru al directorului, specialistului, funcționarului.Ne-am deplasat, pentru început, la organizațiile comerciale din Pitești. De unde să începi lectura maldărelor de dosare și unde s-o termini ? In noianul acela de hîrtii există un fir roșu : legătura (scrisă) dintre direcția comercială și T.A.P.L. pe de o parte și legătura (tot scrisă) dintre T.A.P.L. și unitățile subordonate. Dosarele sînt îmbîcsite cu adrese și circulare de valoarea celor care urmează : „Direcția județeană comercială către T.A.P.L. (cir- . culara nr. 5817/1970, redată pe scurt) : Faceți curățenie !“. Fără îndoială, această circulară — menită să revoluționeze deservirea la T.A.P.L. — a necesitat un răspuns bine chibzuit, pe care trustul n-a întîrziat să-1 trimită forului tutelar (firește, tot sub formă de adresă) : „Da, vom face curățenie".Nu-i așa că „epocala" , problemă (noi ‘i-am zice obligație zilnică de serviciu) părea rezolvată ? Nici pomeneală : Direcția comercială a trimis imediat o nouă adresă (nr. 321). prin care a întărit adresa nr. 5817 : „La adresa noastră nr. 5817 ați răspus că veți face curățenie și n-ați
Gh. GRAURE 
Gh. CÎRSTEA

(Continuare în pag. a Ii-a)

Scriitori fiind, în- timpinăm semicentenarul întemeierii Partidului Comunist Român nu numai prin versurile ți paginile de proză dedicate acestui eveniment, ci și prin discutarea și clarificarea unor idei care stau la baza existenței noastre ca artiști ai cu- vîntului ; idei și gîn- duri privitoare la raportul dintre literatură și istorie, dintre literatură și realitățile societății contemporane, probleme aflate atît în atenția criticilor și cercetătorilor de specialitate, cît și în aceea a creatorilor. La urma urmei este vorba de întrebări si răspunsuri care frămîntă în permanență conștiința noastră de artiști și oetăteni, preocupați să definim cit mai riguros locul pe care îl ocupăm în structura societății noastre socialiste, societate aflată într-o continuă dezvoltare.Deși poate să ne a- pară ca un adevăr de ia sine 'înțeles, este necesar de a tine treaz în conștiința noastră de mînuitori ai cuvîntului, de făurari ai unor cărți de literatură — ■ pentru care răspundem în fața cititorilor noștri ! —faptul că orice carte se înscrie intr-un a- nnmit moment al istoriei, că orice operă literară transnune, direct sail indirect, realitățile evidente sau a- bia nercenfibile ale a- celui moment. De a- ceea, literatura poate fi socotită — și este inevitabil sa fie astfel — ca un instrument de reflectare a epocii in care este scrisă și. totodată, ca un instrument de cunoaș

tere, de descifrare a unor sensuri profunde și nu de simplă ilustrare a unor evenimente și întîmplări ale vieții. Deși fiecare cuvint în parte și opera în ansamblul ei sînt produsul spiritual al personalității creatoare, corespunzînd deci unei viziuni individuale. complexe și originale, ele — cuvîn- tul și opera — sînt în esența lor istoric determinate. Ca mani-
însemnări de 

MELIUSZ JOZSEF

festare ' originală a conștiinței,, nu pot fi sustrase din categoria timpului social, adică din istorie, din relațiile ce se stabilesc în societate, independent de problematica abordată. de concepția literară, de tendințele pe care le exprimă în plan artistic.Alături de viziunea personală a • scriitorului, caracterul individual al literaturii se realizează și în planul estetic, . în categoria limbajului si a structurii. Vorbind, deci, despre literatură, fără a nega ceea ce nu poate fi negat — rolul primordial al conținutului de idei'— condiția de fond a artei scrisului rămine limba, ea fiind instrumentul principal al poetului și prozatorului : fără ea nu e- xistă posibilitatea exprimării ideilor care îi frămîntă. a transmiterii mesajului lor către cititori.De bună seamă, limba și limbajul, ca pro

duse sociale, formează o categorie istorică. O categorie care — fiind identică cu istoria limbii literare însăși — este, concomitent, și o expresie a istoriei naționale, o entitate definitorie pentru un a- numit grup uman, purtătoare a caracteristicilor sale unice, originale și de neconfundat.Acest fond uman — pe care îl definim pe baza a ceea ce numim în limbajul comun, atît de frumos și de sensibil, limbă maternă — constituie esența oricărei literaturi, conferindu-i deplina libertate și egalitate. în raporturile ei universale. De altfel, existența acestui fond specific condiționează valabilitatea universală a oricărei opere artistice. Tocmai de aceea cred că nu este posibil să desprindem în mod mecanicist —/ așa cum s-a întîmplat, în mod eronat, cu ani în urmă — conținutul social al operei artistice, momentul istoric pe care îl reflectă, de forma specifică, de limba în care este exprimat conținutul, acești termeni aflîn- du-se în fond într-o unitate indestructibilă.Astăzi, cînd medităm asupra drumului rodnic parcurs în ultimele decenii de partid, asupra gîndirii sale creatoare, asupra ideilor pe care le promovează, aprofundîndu-le și întregindu-le în permanență, în mod dialectic, se cuvine să subliniem faptul că, în ceea ce privește problemele literaturii,
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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de dotare și reechipare. parte dintre aceste lu- destinate, în anul în curs, gqspodărești, și de agre- anii următori ele vor fi

e-ne
Gh.di-
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important ca- pregătirilor — aprovizio- eforturile s-au sincronizat, rezultate bune, la altele, în progresele sînt minime,de măsuri amintit
conceput un plan, eșalonat pe mai mulți ani, O mare crări sînt dotărilorment (în .. _ .extinse asupra funcționalității unităților hoteliere și de alimentație publică). Remarcăm în mod deosebit eforturile ce se depun pentru repararea și, parțial, dotarea restaurantelor (veselă, utilaje pentru bucătării, unități mobile de deservire etc.), pentru crearea unor de distracție, de petrecere plăcută a timpului liber. Amintim la acest capitol citeva amenajări care vor întregi farmecul litoralului nostru : a- menajarea plajelor și dotarea "lor cu

Consiliul de administrație al Centralei de turism „Litoral" a reunit într-o ședință de lucru, la sfîrșitul lunii decembrie, toți factorii de răspundere din ministere și alte organe centrale, care au atribujiuni în domeniul turismului. în fața acestora a prezentat atît rezultatele activității desfășurate pe 1970 — cu plusurile și minusurile ei — cît și problemele ce se cer rezolvate pentru anul 1971. în urma acestei analize, s-a stabilit un plan complex de măsuri, care conține termene și responsabilități pentru fiecare minister, și care stă la baza pregătirii sezonului. Cum se îndeplinește acest plan?Un loc important în cadrul pre- parativelor îl o- cupă, după cum se știe, dezvoltarea bazei materiale.— Privite prin prisma pacitățilcr cît și prin aceea a reparării și e- chipării celor xistente — spune arh. Dumitrașcu, rectorul tehnic ' al centralei — lucrările se înscriu in graficele stabilite. Pînă la sfîrșitul lunii aprilie, constructorii' urmează să predea la cheie cea mai mare capacitate nouă de cazare înregistrată pînă acum, intr-un singur an pe litoral: 12 000 de locuri în unități hoteliere și circa 3 000 în unități de alimentație publică. Stadiul actual al lucrărilor atestă faptul că există posibilități ca toate să fie gata la timp.Afirmațiile directorului tehnic sînt confirmate și de constatările pe care le facem pe teren. Astfel, în stațiunea Jupiter, au fost deja recepționate 2 200 de locuri, iar în stațiunea Venus se lucrează la finisarea hotelurilor „Cocorul" și „Vulturul" — cu 13 etaje fiecare. Celor 6 hoteluri noi din stațiunea „Saturn", li se face, de asemenea, „toaleta" generală. Cea mai nouă stațiune a litoralului — „Olimp" — este pregătită să debuteze cu 7 hoteluri de mare capacitate (in total 3 200 locuri). Stațiunile mai „vechi" — Mamaia șl Eforie — preiau și ele de la constructori citeva unități noi (Mamaia — trei restaurante și două piscine, Eforie — trei restaurante șr un complex de odihnă și tratament, amenajat pe malul lacului Techirghiol).Singurele categorii de lucrări care ridică dificultăți — cel puțin în actualul stadiu de ______ „1...amenajarea căilor de acces șî dezvoltarea rețelelor apă și canalizare, necesare măsuri energice nu mai tîrziu — în vederea soluționării în timp util a acestora.Pentru toate stațiunile de pe litoral, dar în special pentru cele mai vechi — Mamaia și Eforie — s-a

pitol al nare și există schimb, în planul se prevede, de pildă, ca „Ministerul Comerțului Interior, Centrala pentru producția și valorificarea legumelor și fructelor, U.C E.C.O.M.-ul să construiască complexe și magazine, să amenajeze bazare și chioșcuri, să extindă rețeaua de tonete, rulote automagazine". Practic, cu excepția a două-trei magazine, create în stațiunile noi — și acestea, din fondurile Ministerului Turismului — nu s-a întreprins a- proape nimic în această direcție, între alte servicii turistice — intens solicitate pe litoral — se numără și cele ale poștei și telefoniei. „Ministerul Poștelor. și Telecomunicațiilor va lua măsuri să pună .în funcțiune 100 linii noi între București și litoral — se spune în planul de măsuri întocmit — și să asigure telefonia în stațiunile din sud — Jupiter, Saturn.Timpul este destul de înaintat și lucrările destinate acestor dotări n-au început încă. Sînt necesare, de aceea, măsuri si eforturi imediate pentru ca telefonia — serviciu de mare utilitate in în măsură să răs- apel.o industrie turis- pretențioasă și e
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Intervenție fermă in aplicarea

unitățile eco- imperativelor eficientă, a- sînt , traduse

a construcției socialiste
în dezvoltarea

dlemocrației

economice!
Sindicatelor le revin îndatoriri mare răspundere în aplicarea măsurilor preconizate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind lărgirea și intensificarea participării oamenilor muncii la conducerea și organizarea întregii activități economice a întreprinderilor. în acest sens, este deosebit de important faptul că în proiectul statutului-ca- dru al sindicatului se prevede că a- cesta. împreună cu comitetul de direcție. răspunde de buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale ale salariaților sau ale reprezentanților acestora. Consider că, bazin- du-se pe aceste prevederi, sindicatele vor milita cu mai multă fermitate pentru ca să fie înțelese just pretutindeni raporturile firești dintre adunarea generală și direcție, este forul re a întreprinderii în fața comitetul de direcție trebuie să facă nu o simplă „informare", ci SA RAPORTEZE, SA DEA SOCOTEALA despre întreaga activitate depusă, a- precierea acesteia fiind dată de colectivul întreprinderii prin intermediul adunării generale.întrucît în cea mai mare parte a timpului participarea maselor la conducerea întreprinderilor se realizează prin intermediul reprezentanților lor aleși în comitetele de direcție și al președinților comitetelor sindicatelor care fac parte de drept din aceste- organisme de conducere colectivă ale întreprinderilor, este extrem de important ca aceștia să dispună de toate condițiile ca să se manifeste în comitetele de direcție cu competența cuvenită, să se bucure în .acest,, for de autoritate și prestigiu, .ss Pentru generalizarea experienței - pozitive, :1a indicația comitetului județean de partid, biroul executiv al consiliului județean al sindicatelor a organizat o consfătuire cu președinții comitetelor sindicatelor și reprezentanții salariaților în comitetele de direcție. Cu acest prilej a reieșit încă o dată că autoritatea acestor tovarăși din unele întreprinderi, cum sînt Fabrica de confecții, U.C.I.R., are ca su port dinamismul activității organizațiilor sindicale de aci.Pe de altă parte, numeroase fapte atestă că prestigiul sindicatului în fața colectivului este condiționat de combativitatea cu care reprezentanții lui ridică în comitetele de direcție problemele sociale, referitoare la condițiile de muncă și de viață ale tuturor salariaților. Trebuie să arătăm că în unele întreprinderi aceste probleme sînt considerate „minore", unii tovarăși din conducerea întreprinderilor sau din comitetele sindicale nu apleacă urechea să asculte glasul maselor. De pildă, la întreprinderea Vinalcool, I.V.C., în unele fabrici și uzine, președinții comitetelor sindicatelor și reprezentanții salariaților se prezintă la ședințele comitetelor de direcție fără a se consulta în prealabil cu muncitorii, nu iau parte la discuții, nu fac nici un fel de propuneri, nu critică.Iată de ce socotim că vâ mare însemnătate aplicarea rilor stabilite de plenara C.C. vire Ia autonomia sindicatelor, la sporirea — în organele de conducere ale sindicatelor și în comitetele de direcție — a numărului de muncitori, de salariați care lucrează nemijlocit în producție și, prin urmare, cunosc bine realitățile atît sub aspectul îndeplinirii de către colectivul respectiv a planului, dar și al respectării legislației muncitorești, al soluționării problemelor sociale. Desigur, nu trebuie să ne închipuim că prin a- ceasta lucrurile se vor îndrepta de Ia sine. Va fi nevoie să ne preocupăm în continuare de nivelul, de calitatea activității pe care ei o depun acolo. Căci ce ne arată experiența ? In cazul reprezentanților salariaților, de pildă, deși aceștia sînt aleși dintre muncitorii fruntași, mulți dintre ei se simțeau oarecum în inferioritate față de ceilalți membri ai comitetului de direcție, care, de regulă, sînt cadre tehnice cu pregătire de specialitate superioară, ocupă diferite funcții de conducere și — prin urmare — manifestau un fel de jenă în a lua cuvîntul. Or, nu ne poate fi deloc indiferent modul în care persoanele chemate să expună în comitetele de direcție opinia maselor se achită de atribuțiile cu care au fost investite. Iată de ce, socotesc că U.G.S.R., consiliile sindicale locale ar trebui să vină în ajutorul președinților comitetelor sindicatelor și al reprezentanților salariaților în special în direcția creșterii competenței lor economice. Din 'acest punct de vedere nu s-ar putea'spune că totul decurge lin, fără greutăți. Și acum mal’ există președinți de comitete sindicale care nici nu iau parte măcar la toate ședințele comitetelor de direcție sau reprezentanți ai salariaților care își rezumă rolul de simpli figuranți la aceste ședințe.în această ordine de idei, propun ca în statutul-cadru al sindicatului, care prevede obligația organelor sindicale de conducere de a prezenta periodic dări de scamă în fața membrilor de sindicat, să se prevadă, totodată, obligația președinților comitetelor sindicale de a prezenta în fața adunărilor generale ale salariaților informări asupra felului cum își e- xercită atribuțiile în cadrul comitetelor de direcție.
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Ilie MARINACHE
"secretar al Comitetului judefean 
Brăila al P.C.R.

Mărturisesc sincer, mi-au mers la inimă cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind cțeșterea rolului sindicatelor în exercitarea controlului asupra măsurilor de protecție a muncii. Știm că statul alocă sume importante pentru protecția muncii. Dacă, așa cum pe bună dreptate s-a arătat la plenară, îmbunătățirea condițiilor de muncă nu este încă în raport cu aceste eforturi financiare, cauzele constau, după părerea mea, nu numai în deficiențele de ordin tehnico-organizatoric, ci și în slabul control al sindicatelor asupra aplicării legislației de protecție a muncii.Și în uzina noastră asemenea deficiențe se fac deseori simțite. Deși pentru protecția muncii ni se alocă aproape un milion și jumătate de lei anual, deși aceste fonduri sînt cheltuite în întregime, rezultatele nu sînt pe măsura așteptărilor. Iată, secția spirale înfășurate la rece în care lu- ‘crez a intrat în funcțiune abia cu un an și jumătate în urmă. Avem utilaje noi, mașini moderne. Munca, e- vident, s-a ușurat. Dar, din cauza slabei ventilații, mai există încă mediu toxic, în special în atelierul polizoare. N-a fost adunare sindicală în care muncitorii să nu ridice asemenea probleme. „Sînt mici scăpări, se vor remedia" — ni s-a spus mereu de către organele administrative. Iar sindicatul așteaptă... să se remedieze. Cu aceeași pasivitate a acceptat comitetul sindicatului faptul că deși e-. xistau fonduri pentru amenajarea u- nui grup social modern, o dată cu intrarea secției în producție, acesta să nu fi fost pus la dispoziția oamenilor nici pînă acum. Iată de ce îmi exprim satisfacția pentru faptul că tezele Consiliului Central al U.G.S.R. prevăd că una din sarcinile importante ale sindicatelor este de a or- . ganiza controlul obștesc-muncito- asupra protecției muncii, a tno-

dului în care conducerile tehnico- administrative își îndeplinesc obligațiile ce le revin în acest domeniu. Totuși, spre a da un caracter obligatoriu acestei orientări, propun ca in noua lege a sindicatelor să se prevadă în mod expres obligația organelor......................direct la producție funcțiune asigurate muncii.Se știe normele ei care trebuie însușite temeinic de toți muncitorii. în cadrul instructajelor periodice se manifestă însă mult formalism, foaia de instructaj fiind adesea completată doar spre a sluji Ia un eventual control. în acest context, cred că ar trebui ca responsabilii cu protecția muncii din cadrul grupelor sindicale să aibă împuternicirea de a controla modul în care a fost făcută instruirea de către maiștri, iar în cazul cînd sesizează deficiențe, să poată cere sancționarea acestora.Altă chestiune. în ultimii ani, diferite comisii, Ia diferite niveluri, au fixat secțiile și locurile de muncă cu drept la spor de toxicitate și antidoturi. Dar ce se întîmplă cu o secție, ca aceea unde lucrez eu, unde nu din cauza specificului producției, ci datorită neaplicării măsurilor de protecție a muncii sînt totuși necesare sporuri de toxicitate ? Propun ca, în asemenea cazuri, comitetul sindicatului din întreprindere, împreună cu organele sindicale teritoriale, să acționeze spre a obliga conducerile administrative să suporte, pînă la luarea măsurilor corespunzătoare, sporul de toxicitate din fondurile de producție.
Dumitru BĂLĂȘICA 
muncitor — Uzina de piese auto 
Sibiu

instalații sanitare' și jocuri distractive, construirea unei arene acoperite pentru întreceri sportive, construirea a șase piscine (două la Mamaia, una la Eforie și trei la Mangalia), reamenajarea lacului Sutghiol pentru practicarea sporturilor nautice, . executarea unei piscine pentru delfini, în apropiere de Mamaia, etc. Anul acesta s-au făcut eforturi în plus — pentru pregătirea sezonului — și în domeniul asigurării cadrelor necesare serviciilor turistice. Peste 2 500 de cadre au fost școlarizate prin diversele forme de pregătire existente în sistemul Ministerului rismului, iar aproximativ 200 cătari, cofetari și ospătari au specializați în diferiteAm insistat pînă cîtorva probleme care Centralei „Litoral" și Turismului. Dar, așa spus, pregătirile angajează și din alte ministere și centrale. Un prim rezultat al planului de măsuri, de care aminteam la început, îl constituie faptul că, la ora actuală, Centrala „Litoral" are acoperite -- cantitativ — toate repartițiile necesare aprovizionării în bune condiții în sezon. Există asigurări că și acele sortimente, pentru care nu 'S-au primit încă repartiții, vor fi onorate în totalitate și la timp.

țări.acum asupra aparțin direct Ministerului cum am mai forțe organe

stațiuni — să fie pundă prompt laLitoralul deține tică complexă și . normal ca pregătirea lui pentru sezon să angajeze „ forțe numeroase și, la rîndul lor, complexe. Stadiul actual al pregătirilor ne permite să tragem concluzia că problemele mari, esențiale, stau în atenția factorilor răspunzători și credem că ele își vor găsi rezolvarea în timpul oportun. Sînt însă citeva — le-am nominalizat mai sus — care, dintr-un motiv sau altul, au scăpat pentru moment din sfera preocupărilor. Am ținut neapărat să atragem atenția asupra lor din timp, tocmai pentru a da posibilitate Ministerului Turismului, celorlalte organe ceri- trale. Consiliului popular județean Constanța să le revadă, să le reexamineze și — prin această prismă — să ia măsurile ce se impun. Anul 1971, pentru România, se estimează a fi anul celei mai mari afluențe turistice ; în pregătirea sezonului, sub toate aspectele lui, trebuie să se concentreze toate forjele, astfel ca tradiționala urare ați venit", ce lor, să fie ospitalitate și bună oalitate
„Bine se adresează oaspeți- însotită peste tot de servicii de cea mai j

Constantin PRIESCU

Acum o lună de zile. leoaica Cita de la Grădina zoologică din Tg. Mureș a adus pe lume patru pui. Dar la scurt timp după aceasta, specialiștii de aici au aiuns la concluzia că, din cauza unei boli, ea nu va putea să-i crească. De fapt, în numai citeva zile, doi dintre ei au și murit. Trebuia găsită urgent <3 soluție pentru salvarea celor rămași în viață. La început, au fost hrăniți cu lapte de la o capră din Camerun, pensionară a aceleiași grădini zoologice, care fătase în aceeași zi. Capra nu voia însă să acorde nici un fel de îngrijire celor doi pui. în a- ceastă situație, ei au fost introduși în familia unei... cățele. A- ceasta i-a adoptat imediat și, așa cum îi stă bine unei mame... se arată chiar mîndră de ei. De fapt, nici nu s-ar putea altfel : Ia sinul său cresc doar doi... pui de lei !
Masimita 
din
străinătateTeofil Săuca, barman la Trustul de alimentație publică „Car- pați" gînd. să-șiDar nu unul dintre cele ce; pot fi întîlnite — după cum spunea el prietenilor — „pe toate drumurile". A făcut cunoștință cu un turist străin, care l-a asigurat că. în clipa cînd va avea 2 000 de măre; în buzunar, dorința lui va fi cu siguranță îndeplinită. De atunci. T. S. a recurs la tot felul de acte ilegale pentru a-și procura suma respectivă. în sfîrșit, a sosit și ziua cea mare. Turistul cu care intrase în legătură a trimis în locul său un prieten ; T. S. i-a înminat 2020 de mărci și a început să aștepte. De mașină, nici pomeneală. Fusese tras pe sfoară. Dar lucrurile nu aveau să se oprească numai la această pagubă. Pentru că. o dată descoperite faptele sale. T. S. a fo,st trimis în fața instanței, care I-a condamnat la doi ani închisoare pentru transfer ilegal de valută în străinătate.

din Brașov, și-a pus în încă de acum doi ani. procure un autoturism.

desprinde deosebit de pregnant cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. faptul că sindicatele trebuie să aibă un rol dinamic, cu influență decisivă asupra bunului mers al întregii activități "în nomice. înțelegerea este însă reală, tunci cînd acestea în fapt. Referindu-mă la comitetul sindical din fabrica noastră, pot să susțin cu convingere că în multe privințe activitatea acestuia poate fi perfecționată. Să mă opresc, bunăoară, asupra calificării muncitorilor, în meseria noastră de sticlari se . cere finețe, înclinație, talent — calități care trebuie descoperite din timp și cultivate sub o supraveghere competentă. S-ar cuveni, de a- ceea, ca și comitetul sindical, împreună cu' comitetul de direcție, să acționeze pentru promovarea în meserie a muncitorilor celor mai dotați și dornici de a îmbrățișa meseria de sticlar. Așa am avea muncitori mai buni, ar scădea procentul de rebuturi, încă ridicat, în producția de sticlărie.Ne bucură pe toți faptul că fabrica cunoaște o perioadă de amplă dezvoltare și modernizare a halelor, a întregului proces de producție. Dar aceasta nu poate nicidecum justifica — așa cum din păcate se petrec lucrurile la noi •— defecțiunile în asigurarea unor condiții igienico-sanitare mai bune pentru salariați. Se discută, în toate șe-

dințele sindicale despre necesitatea unei cantine care ar răspunde cerințelor unui mare număr de salariați, știut ‘fiind că atît fabrica cît și satul sînt Ia mare distanță de alte localități, despre construcția băii care se desfășoară anevoios, în loc să se treacă gospodărește la t fapte. Deci, iată obiective a căror bună înfăptuire trebuie s-o urmărească mai îndeaproape sindicatul nostru, să insiste ca termenele stabilite să " respectate, ca obligațiile asumate de conducerea întreprinderii , să șe îndeplinească. Reflectînd la ele, fsînt de părere ca noua lege a sindicatelor să prevadă obligativitatea îndeplinirii tuturor prevederilor din contractul colectiv, iar în caz contrar, cei direct răspunzători să suporte consecințele, să fie sancționați materialicește. Această stipulare propun ~~ fie inclusă și în regulamentele aplicare a salarizării.Sînt de părere, totodată, ca, spiritul profundului democratism orînduirii noastre socialiste, din comitetul de direcție să facă parte mai mulți reprezentanți aleși ai salaria- ților — aș spune chiar ca aceștia să constituie majoritatea pentru ca, în felul acesta, cuvîntul maselor de oameni ai muncii să aibă și mai multă greutate în conducerea activității întreprinderilor.
SZILAGYI Domokos 
tehnician 
Fabrica de sticlă Poiana Codrului

., Fabric^, de ciorapi' din Timișoara, una .din cele' mai vechi și mai mari ' unități /industriale de acest gen din țara noastră, cunoaște un proces continuu de dezvoltare a capacităților de producție și de înnoire a proceselor tehnologice și a sortimentelor. Printre ultimele realizări se numără amenajarea unei secții de producție la Sînnicolau Mare, cu o capacitate anuală de 2 milioane perechi ciorapi, adaptarea mașinilor de tricotat „Ideal" de tip clasic — grație unor inovații originale — pentru producerea de ciorapi buclați, (articol foarte solicitat la export), introducerea în' fabricație a unei colecții de 32 modele noi de ciorapi și șosete etc. Dar realizarea care a solicitat în mod deosebit eforturile întregului colectiv de specialiști și muncitori din fabrică o constituie introducerea în procesul tehnologic a fibrelor chimice românești. în anul 1970, de pildă, au fost realizați 5,7 milioane de perechi de ciorapi și șosete din fire poliamidice supraelastice și din fire poliamidice în amestec cu bumbac. Noua tehnologie de fabricație a impus și utilizarea unor procedee moderne de finisaj, fapt care a determinat o creștere sensibilă a valorii produselor. Ca urmare, ciorapii fabricați la Timișoara sînt tot mai mult solicitați nu numai pe piața internă, ci și la export. Anul acesta, în fabrică vor fi finalizate studiile privind extinderea utilizării poliesterilor și a firelor P.N.A., ceea ce va crea posibilități noi pentru sporirea gamei de ciorapi calitate superioară.

Cronica...
vremiiDorește cineva să evoluția vremii din (sau în oricare alți încoace) ? Laeste pe deplinDatorită fostului i

urmărească anul 1914 ani de a- Tușnad 1 po- canto- zi, de o con- rară,.
tunci faptul sibil. nier Biro Bela. Zi de atunci și pînă acum, cu secvență într-adevăr mia,, Bela-baci consemnează toate fenomenele meteorologice din localitate Cu o precizie remarcabilă, . „cronica" meteorologică întocmită de el cuprinde. în filele a peste 50 de caiete, toate datele esențiale pentru „reconstituirea „condițiilor meteo locale de-a lungul a aproape șase decenii : temperatura, nivelul precipitațiilor, grosimea stratului de zăpadă, trăznete, fulgere, apariția curcubeelor, precum și diferite date agrometeorologice cum ar fi începutul aratului, semănatului și secerișului ș.a.m.d. Desigur, de un loc- aparte se bucură. în cadrul a- cestei cronici unice în felul ei,, numeroasele fenomene și curio- inregistrate în fiecare într-o astfel timp, pare a- îneît... nu se Ceea ce, în-, de ce urmă-
zitățilean. Căci vremea, de desfășurare în tît de capricioasă repetă niciodată ! tr-un fel, explică rirea ei poate deveni o atît de/ statornică pasiune.
Alternativa 
fatală

(Urmare din pag. I)făcut, așa cum s-a prevăzut în adresa nr...“ Deci a fost nevoie de o nouă adresă, la adresa adresei... Și pe urmă o a treia, o a patra adresă la adresa... curățeniei.Au urmat alte răspunsuri și alte adrese. Luna albiturilor, a cadourilor, a preparatelor culinare ș.a.m.d., in loc să scoată toți comercianții din birouri la munca directă de îndrumare și control, în loc să creeze acea efervescență specifică evenimentelor comerciale — dimpotrivă, declanșează o ploaie de adrese, care mai de care mai stupide : „Luați măsuri" — zice direcția ; „Vom lua măsuri" — răspunde organizația comercială, „Ați luat măsuri" ? — Întreabă direcția ; „Am luat măsuri" — sună adresa organizației ; „Ce ș.a.m.d.Curierii nu mai prididesc miterea corespondențelor ; Ie se uzează, mașinile de păie, registratura „asudă". Și cînd te gîndești cit de rapid, de ușor și eficace ar putea fi rezolvate toate problemele, prin control direct. îndrumare concretă, printr-o simplă întîlnjre între oamenii care răspund de destinele comerțului județean 1Cum stau lucrurile la celelalte întreprinderi ' și direcții din cuprinsul județului ? întrucît nu ne-am pro- PUS fnt'pm ci noi un nnis“al etc., teva de legumelor și pulung gricole, în miezul iernii, să întocmească săptămînal, pe baza situațiilor zilnice, dări de seamă statistice privind... recoltarea fructelor și legumelor, cît și situația repartizării zilnice a lucrătorilor pe... tarlale !Este de crezut ca situația recoltă-

rilor — chiar zilnică — să fie în timpul verii necesară. Iarna, însă, te duce gîndul că centrele de producție și valorificare, cit și direcțiile județene agricole ar trebui să se ocupe de alte lucrări. Să ia, de pildă, măsuri pentru asigurarea recoltei -următoare, să acorde asistența tehnică unităților, să vadă cum se desfășoară lucrările în livezi, în grădini, să perfecteze contractele economice necesare, să organizeze piața ș.a.m.d. Doar e la mintea oricui — situația „recoltărilor" din timpul iernii nu e prea strălucită.

populare două dări de seamă ■tic de salariați și fondul de salarii). Singura deosebire între variante este că prima are cifrele orînduite vertical, iar cealaltă — orizontal... De ce se procedează astfel ? Răspunde I. Stancu, șeful. serviciului planificare al consiliului popular din Cîmpu- lung : „Poate pentru că..." Explicațiile — neclare — nu ne-au convins. Ba, dimpotrivă, ne-au întărit convingerea că unele date statistice — devenite inutile — sînt concepute și manipulate doar în virtutea inerției.
măsuri ?•*cu trans- ștampile- scris ră-

un „opis1 circularelor doar cî- CentrulCîm-
să facem și noi tuturor adreselor, inutile, vom cita mai reprezentative.producție și valorificare fructeldt din pretinde cooperativelor a-

ramgagwgEGEg

De aceea și rubricile situațiilor cerute ori Sînt bifate degeaba, ori completate cu răspunsul — tip : Cite., pere ați cules ? „Nu e cazul".Directorul și inginerul șef de la I I.L Cîmpulung afirmă că, de la începutul anului, nu s-au putut dezlipi o clipă de birouri. De ce ? Sînt bombardați cu hirtii din două părți : pe de o partq, de Direcția județeană a industriei locale, iar pe de alta, de consiliul popular al orașului în ultimul, timp, intreprinderii i s-au cerut — firește în scris — cel puțin 20 de modele de planuri s-au dat recomandări referitoare chiar și la... șinilor.Direcția de statistică cerut unor servicii ale
M.T.O. și i pe 6 pagini, gresarea ma-Argeș a consiliilor

variante ale aceleiași (pentru numărul scrip- județene cu care am vor- același lucru. De aceeainstituțiilor bit afirmă am întrebat :— Dar cine — sau ce — vă împiedică să puneți stavilă emiterii hirtiilor inutile ? Cele mai multe hîrtii sînt „fabricate" de instituțiile și unitățile economice din cuprinsul județului, iar adresanții se află de a- semenea aici. Este în puterea consiliului popular județean să nu îngăduie această haotică circulație de... circulare. Și trebuie să subliniem că din partea consiliului popular s-a luat o atitudine fermă împotriva

Ne-am reîntors la T.A.P.-L. L-am întrebat pe directorul coordonator :— Recunoașteți că semnați zilnic hîrtii inutile ?— Firește. Și e păcat. Avem contracte încheiate cu producătorii, a- vem planurile M.T.O. bine stabilite, sarcini clare în toate sectoarele. Pentru îndeplinirea planului și satisfacerea publicului — scopul existentei noastre — n-avem nevoie de nici o hirtie, dar semnăm 7 000. Nu e bine. Din cei 67 funcționari și specialiști pe care îi are trustul, ddar 10 pot controla și îndruma concret activitatea comercială," restul scriu fără întrerupere, rezolvă hîrtii. Dacă ar depinde numai de mine, aș elimina trei sferturi din totalul adreselor.Toți directorii întreprinderilor și

acestor fenomene, concretizată în indicațiile exprese pentru reducerea corespondenței la strictul necesar și în alte măsuri la care ne vom referi.— într-adevăr, nu ne împiedică nimeni — continuă directorul.Desigur, acesta este adevărul. Mai degrabă s-ar putea vorbi despre o practică anacronică a instituțiilor respective, despre un fetiș al hirtiilor. în .momentul cînd începe o acțiune, fiecare se simte obligat șă e- - mită imediat și o hirtie, o adresă, o circulară. Vorba directorului de la T.A.P.L. — „Nu e necesar, sigur așa. ,E nevoie de re" (!?)în definitiv, de ce ar fi mai sigur așa ? Oare după numărul dosarelor încopciate se apreciază ac-
dar e mai „acoperi-hirtiilor și

tivitatea unei întreprinderi, ori după realizarea concretă a sarcinilor de plan ? Doar e simplu și clar ca lumina zilei : hîrtiile nu pot niciodată reda, în toată amploarea, activitatea unei instituții — dimpotrivă, o acoperă, o frinează.Se emit hîrtii și din altă cauză : forurile coordonatoare (în general, direcțiile județene : comercială, agricolă, de statistică, de industrie locală, pentru problemele muncii etc.) în ciuda autonomiei de care beneficiază acum unitățile subordonate lor — sau cu care intră în contact — a gestiunii proprii ș.a.m.d., practică în continuare^ tutela măruntă, lansează mereu de pe propria rampă hîrtii „îndrumătoare" de tipul celor publicate de noi („Faceți curățenie").în încheiere, o ultimă mostră : u- nul dintre directorii T.A.P.L. a conceput, semnat, ștampilat și înregistrat o adresă către propriul lui șofer. O reproducem întocmai : „Vă facem cunoscut că sînteti obligat să treceți zilnic pe la „comercial"... A- dresa ar putea rivaliza cu însăși statuia birocrației.Pentru reducerea traficului actual, al hirtiilor inutile, secretarul consiliului popular al județului Argeș ne-a adus la cunoștință unele măsuri - în curs de aplicare : a) s-a stabilit o regulă generală : direcțiile județene să trimită adrese, circulare etc, numai cu avizul vicepreședinților de resort ; b) în ședințele comitetului executiv, se pune semestrial în discuție și problema corespondenței i- nutile ; c) comisia permanentă pentru administrația locală și problemele juridice și-a propus să analizeze (pe bază de controale efective) canalele prin care mai circulă maculatura inutilă.Nu ne rămîne,altceva de făcut de- cît să așteptăm rezultatele măsurilor preconizate.

într-o după-amiază recentă," două femei aduceau pe brațe la dispensarul din comuna Dă- nești (Gorj) o fetiță în vîrstă de patru ani și jumătate, care, în urma unei căzături, acuza o durere la abdomen Asistentul medical Virgil Ceoplea a consultat-o și i-a dat cițiva „năs- turași" pentru calmare, refuzînd să cheme autosalvarea de la Tg. Jiu pentru internarea ei în spital. A doua zi dimineața, fetita a decedat din cauza unul traumatism abdominal închis, urmat de șoc hemoragie. Incompetență sau indolență din partea asistentului medical în cauză ? Așteptăm ca Direcția sanitară a județului Gorj să e- lucideze această alternativă și — oricare ar fi „diagnosticul" — să ia măsurile corespunzătoare. 
Bun de platăCasier la întreprinderea de construcții — transporturi Craiova, Dumitru Dragu a ridicat de la bancă 50 000 lei pentru a- După efec- mai rămas cițiva mun- în acel mo- D.D. a intrat într-un restau- Craiova. în comuna mai întîlnit încă o cîr- cale Cînd a ajuns însă comuna Calopăr, la bani de unde nu-1. O pe drum. Evident, a- bun de plată. Atît Ia

chitarea salariilor, tuarea plăților i-au 12 000 lei. întrucît citori erau plecați ment de pe șantier, să bea o țuică rant din Podari a ciumă în acasă în mapa cu pierduse cum este casierie, cît și în "fața instanței de judecată !
Rubrică redactată de i 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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AȚELE UNEI MENTALITĂȚI MAȘINI AGRICOLE

ENERATOARE DE PAGUBĂ
CU PERFORMANȚE

SUPERIOAREprodusele necorespunzătoare z ale unei unități economice :ă intr-un singur an la con- ila- sumă de 44 milioane lei tai arde nimănui deorganele de partid, in partea controlului, lor, din minister, glumit, specia- calității intervin •i conducătorii fabricii, fie că 1 nu, fie că se așteaptă sau mie să renunțe la placa auto- formale și să răspundă foarte Iacă pot sau nu să determine entul așteptat și să reintre ul firesc al producției de ca- Este cazul Combinatului tex- Constanța.natul a .iele sale urmă. în irgeau ca ea presei perspectiva producției. Și ce mplat ?n mers în etapa întîi într-o cendentă, pentru ca mai apoi, îtrarea în producție cu incapacitate. să coborîm brusc ciază Vasile Pascaru, directo- nic al combinatului. Apoi ar- ează : „N-avem suficienți oa- alificațip asta-i treaba".să dăm ’crezare că pregătirea r a devenit subit o problemă, s-a mai pus niciodată în at și cineva a descoperit-o reunind-o pe tapetul argumen- biective. Consultînd însă re- •- și materialele de analiză din ecedenți, constatăm : 1968 — ută nivelul profesional scăzut torilor și se hotărăște organi- mui curs de calificare. 1969 — comitetului de direcție din .arie : Chestiunea ridicării ca- este . amplu dezbătută. „A- a mare; număr de refuzuri și ri care influențează negativ a produselor în fabricile de ii beneficiare". 1970 — fabri- confecții fac obiecții de cali- produse valorînd... 44 milioa- și fabrica din Constanța milioane calificare...

intrat în- funcțiune, capacități, cu cinci prima etapă, lucru- pe șnur și directo- declarații optimiste

•Dar, la- urma urmelor, nu tot a- ceiași oameni, nu tot același colectiv a realizat indicatorii planului de producție in anul trecut ? Nu tot același colectiv a început să lucreze în exclusivitate cu materie primă românească, renunțîndu-se la import, fapt care a dus la o importantă economie valutară ? Nu tot același colectiv realizează stofe care, integrate in confecții, sînt mult apreciate pe piața externă ?— Cum explicați returnarea unor stofe de calitate slabă ?Ioana Maceac. țesătoare calificată la școala profesională : „N-avern piese de schimb..."— Nu, recunoaște că ai dat stofă cu defecte vizibile, intervine maistrul.Ioana Băcanu, țesătoare : „Da, am
RETROSPECTIVĂ

ÎN PROBLEMA CALITĂȚII 
LA FABRICA INTEGRATĂ

DE LINĂ DIN CONSTANTA

bonificații de 11 2auza ? Slaba ___________declarația ing. Iuliana Bucur, r viciului creație : „Cînd s-a de la prima etapă la a doua 168—1969), trebuia privită foar- os problema organizării pro- și a școlarizării muncitori- șadar, n-a fost privită serios ? ine, trei ani de discuții sterile Vremea scuzelor a trecut desă continuăm : în ianuarie a.c., atul a primit de la fabricile iare reclamații pentru produ- cârespunzătoare calitativ, în die 1,6 milioane lei. Iar pe Tie, , chiar dacă reclamațiile larilor au scăzut simțitor, nu .te omite faptul că organele ;trol au respins țesături de in valoare de 1,8 milioane lei 1 rectorul tehnic, cît și directo- tieral. ing. Viorel Miheț, au t expres și alte cauze reale, toare de produse de slabă ca- Iată-le, în ordinea expusă : ile prime neconforme, uneori, pțiilor de calitate ; inexisten- elor de schimb pentru utilaje ; e suveici.iza atentă scoate la iveală că se exagerează artificial în na calificării personalului, că : 1) nu aceiași muncitori roduse de calitate discutabilă, fie puse pe seama insuficien- pregătiri, și 2) cauzele retur- nărfii, la rampa de control, in- îotive subiective, care nu țin 'elul de calificare, ci de con-, datoriei. Stofele rambursate !ă rărituri,’ tensionări, pete, i deformate — defecte care pot 
ute cu ochiul liber și de ori-

fost chemată la rampa de control... Ce să vă spun, defecțiuni tehnice"...Marcela Puricei : țesătoare : „Am avut trei mașini defecte..."— Da, însă dumneata ai lucrat la a patra. O mașină bună — o corectează maistrul.De la mulți alții am auzit aceleași „motive" ca justificare a propriilor lor neglijențe. Dar lucrurile sînt limpezi : dacă.mașinile s-ar defecta atit de des, dacă lipsa pieselor de schimb ar fi atît de acută, atît de stînjenitoare, acestea s-ar răsfrînge negativ și asupra ritmului producției și a productivității muncii, nu numai asupra calității producției.Sînt, din fericire, și oameni care apreciază lucid situația. Am întrebat : Dacă ar fi să grupați acum cauzele defectelor la produsele returna- te, în răspunderea cui le-ați trece, în principal : a administrației sau a lucrătorului ?Iuliana Bucur, inginer : „Majoritatea în vina unor lucrători". Gheor- ghița Pîrvu, tehnician, președintele sindicatului : „Defectele constatate țin în principal de omul de la mașină, asta e sigur".Deci, nu condițiile obiective...Să adîncim lucrurile. Dacă țin de om. la ce capitol le treceți pe cele mai multe : la nivel necorespunzător de calificare sau la neglijență ?Dumitru Ghebosu, maistru principal la țesătorie : „Neglijență". Nico- lae Bitlan, maistru, șef de schimb : „De aceeași părere sînt și eu“.Deci, nici calificarea...— In septembrie anul trecut am analizat la acest combinat, împreună cu specialiști din minister, cauzele care au generat țesături de slabă calitate — ne informează ing. Stelian Bărbat, inspectorul șef la Inspectoratul județean de control ăl calității produselor. S-au stabilit atunci măsuri privind organizarea producției și a muncii și s-au inițiat acțiuni pentru întărirea disciplinei în muncă. Ce constatăm acum, după trecerea a două luni din acest ani ? Măsurile stabilite în comun au fost: unele aplicate, altele puse în practică mai timid, iar altele și simplu uitate.In timpul anchetei am pus salariați ai combinatului din stanța și această întrebare : cumpărat, în ultimele luni.

care nu vă satisface calitativ ?“ Nu puțini au reproșat calitatea slabă a unor mărfuri cumpărate, televizoare, mobilă etc. manifestăm gențe față ducție ?Dar poate că acum, după ce a fost aspru criticată in recenta consfătuire cu cadrele de conducere din centralele industriale, pentru bonificațiile din 1970. conducerea combinatului s-a reașezat pe o ■ poziție echitabilă ? Nu, nu putem afirma asta. Pentru că un foarte recent raport al serviciului C.T.C. atestă : ,.20—25 la sută din cantitatea de fire realizată în ianuarie și februarie a.c. a fost introdusă în magazie cu proces verbal aprobat de conducerea combinatului pentru diferite defecte de calitate". Cu alte cuvinte, caruselul continuă. Și continuă, pen- ■ tru că însuși directorul general ' spune :— Situația calității produselor fabricii noastre a fost agravată artificial. Ce reprezintă, pentru dimensiunile combinatului, produsele în discuție ? Un procent de numai 3,33 la sută.Adică : nu înțeleg de ce vă alarmați atîta ? Ce contează un 3,33 la sută ? Ascultîndu-1, îți dai seama că cel mai greu lucru este, pretutindeni și în orice împrejurare, să schimbi mentalitatea „generoșilor", cu mentalitatea economistului, a gospodarului calculat. Ce reprezintă produsele în discuție ? Nu 3,33 la sută, ci 44 de milioane lei pe an !Da, lipsa unor piese de schimb și a unor materiale este reală și organele superioare de resort trebuie să o rețină ca atare și să, o rezolve rapid. Dar pe lingă acestea sînt multe, alte cauze care pot fi iute soluționate, prin efort propriu. Ele vizează. în principal, organizarea mai bună a producției și a muncii : întărirea disciplinei în muncă, gene- ' ralizărea autocontrolului muncitoresc, o mai bună asistență tehnică din partea firăreșelor, reglorilor și maiștrilor, atestarea pe post a fiecărui muncitor din secțiile de bază, respectarea rețetelor tehnologice — acestea și nu altele sînt problemele care generează. în prezent, produsul de slabă calitate la combinatul textil constănțean. Și nimeni altcineva, din minister sau din organele de control al calității mărfurilor, nu te poate soluționa, decit colectivul însuși. Problema calității produselor va fi rezolvată corespunzător numai atunci cînd ea va deveni o cauză a întregului colectiv. înțelegînd prin aceasta activitatea;: practică, concretă a fiecărui, muncitor., maiștrii, inginer, a tuturor celor ce lucrează nemijlocit în producție.De altfel, directorul general conchidea printr-o mărturisire : „Adevărul este că atunci cînd am fost exigenți, calitatea tuturor produselor noastre n-a întîmpinat obiecții". Așadar. o dată constatarea făcută, nu-ți mai cămine decît s-o aplici. Alte concluzii ar fi de prisbs.

Și atunci, de ce să nu aceleași pretenții și exi- de propria noastră pro-
Cu 22 de ani' în urmă, Medgidia și-a înscris numele pe harta industrială a țării. Atunci a luat ființă întreprinderea mecanică de utilaje. Citeva sute de strungari, fierari, lăcătuși etc., munceau în acea vreme în niște hale improvizate, însă munceau cu dîrze- nie, punînd acolo bazele linei unități constructoare de mașini agricole. Azi, vechea întreprindere mai poate fi recunoscută doar din fotografii. în prezent, unitatea dispune de hale impunătoare și de utilaje de concepție modernă, care asigură obținerea unor produse de calitate! superioară. situînd orașul Medgidia pe locul al doilea, pe țară, în fabricația de mașini agricolă. Aici se. realizează trei tipuri de remorci auto fixe, de 3 și de

5 tone, mono-axe, prese de balotat paie, precum și peste 300 tipuri de piese de schimb destinate unor mașini agricole create la alte întreprinderi din țară.Marca fabricii din Medgidia este cunoscută și peste hotare. Tractoarele românești, semănătorile. combinele de cereale, au incorporate în ele numeroase piese de schimb și subansamble livrate de la această întreprindere mecanică de utilaje.An de. an, constructorii de mașini agricole de aici urcă ' treptele afirmării. .Față de 1965, producția întreprinderii s-a dublat. Dar ceea ce este mai semnificativ, este continua ridi - care a performanțelor mașinilor fabricate. Alături de sortimentele tradiționale, 1971 reprezintă un. salt calitativ în diversificarea întregii producții. Tovară-

șui Virgil Oancea, inginer șef al întreprinderii, ne-a spus că pe planșetele proiectanților, cît și în sectoarele de fabricație, se pregătesc noi premiere. In trimestrul II a.c. va începe producția de serie a unei remorci basculante, cu o capacitate de transport de 5 tone, avînd caracteristici superioare de exploatare. Șe mai află intr-un stadiu avansat de asimilare combina de recoltat furaje. Pe aceeași linie, se înscrie asimilarea in producție a transmisiei de curea pentru tractoare, noi tipuri de ambreiaje și- reductoare, o gamă largă de piese de schimb pentru noile mașinitroduse țară și agricole in- în fabricație în altele.
APOSTOLRadu

corespondentul „Scînteii

CONTRASTE
® Curge Trotușul

X.

spre munte ?

industrialce aceste

pri- să și-au func-
vor fi

purunor Con- „Ați ceva

Poziția geografică a județului ■istrița-Năsăud favorizează dez- oltarea creșterii animalelor, în zecial a bovinelor. Obținerea rînzeturilor a constituit o vede îndeletnicire a populației in această zonă, dar realizarea >r pe scară industrială a început bia la finele anului 1967, cînd intrat în funcțiune moderna- ibrică de prelucrare și indus- lializare a laptelui din Bistrița.Utilajele complexe de înaltă ■hni.ci.tate cu care este dotată onferă întreprinderii posibilita- ea de a prelucra zilnic 50 000 tri lapte și 5 000 kg smîntînă. .nual, întreprinderea bistrițeană ■roduce 500 tone unt, 1 000 tone vaițer, 250 tone cașcaval „Da- ia“, 250 tone telemea și 50 tone așcaval „Dobrogea". Din zerul ezultat după obținerea brînze- urilor, se realizează anual 250 one lactoză tehnică și GO tone actoză rafinată, produse ce se itilizează în industria chimică și larmficeutică și care, pînă nu de nult, se importau.Strădania perseverentă a co- ectivului de muncitori,' ingineri

și tehnicieni ai întreprinderii, pe linia utilizării integrale a subproduselor rezultate din procesul de fabricație, s-a materializat in obținerea unui important sortiment realizat din zer — albumi-' na furajeră. Nou la noi în țară, produsul constituie o componentă de mare valoare în hrana a- nimalelor, efectul său fiind o creștere considerabilă a producției de lapte și carne pe cap de animal furajat.O serie de produse ca șvaițerul, cașcavalul „Dalia", smîntînă și altele, sînt prezentate consumatorilor în cantități de'la 200 gr pînă la mai multe kilograme. De curind, întreprinderea a lansat un produs pe bază de lapte și cacao — „Fructola". Prin calitatea produselor sale, fabrica de prelucrare și industrializare a laptelui din Bistrița și-a cîștigat, in scurta sa existență, un bine meritat prestigiu.
Mihai BÂZU
corespondentul „Scînteii'

Extinderea Combinatului 
de îngrășăminte chimice 

„Azomureș"TG. MUREȘ (Corespondentul „Scînteii", Deâki Lorand). Combinatul de îngrășăminte chimice „Azomureș" din Tg. Mureș, apărut pe hartă economică a jude'țuiui Mureș în perioada cincinalului trecut, continuă să-și lărgească potențialul. Aici se construiesc noi capaci-

tăți de producție care vor asigura un spor anual de 300 000 tone azotat de amoniu și 300 000 tone' uree Pe cealaltă mare plat- la noivorSiformă chimică din județ. Tîrnăveni.. se conturează instalații tehnologice, care produce 85 000 tone carbid 6 800 tone săruri din barium.
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Stefan ZIDĂRIȚĂ

Întreprinderea mecanica de utilaje din Medgidia

A

INSĂMINȚAREA PORUMBULUI

'"/y '

„Mai bine să sosească, decît n-ajungă". Așa spus, probabil, ționarii de la serviciulde aprovizionare al Grupului industrial de petrochimie din Bor- zești, la începutul anului, cînd au depozitat în .magazia celor trei uzine subordonate cantități enorme de materii prime și materiale. Obicei de hîr- ciog. Așa s-au pomenit „gospodarii" cu un surplus de mărfuri (în termeni obișnuiți, stoc supranormativ) în valoare de circa 15 milioane lei. Multe din a- ceste mărfuri informează i dentul Baltă — au din import peșin. Mai 5 milioane imobilizați riale pentru fabricarea polistirenului A. S.. materiale despre care se știa, încă

— ne corespon- nostru, Gh. fost aduse cu bani mult de lei sînt în mate-
înainte de

a sosi, că nu vor mal fi folosite. Acum se pune problema să fie transferate altor întreprinderi sau chiar reexportate. Alte 3 milioane lei s-au plătit pentru niște emulga- tori care nu consumați in producție in adus, peste tone grafit, tuburi nice, curele dale, <" precum pentru laboratoare. Și în vreme valori stau imobilizate. grupul plătește penalizări și dă anunțuri în presă, că este dispus să vîn- dă materiale din stoc. Cu alte cuvinte, cumpără scump și vinde ieftin I Cine spune că asta este negustorie sau spirit gospodăresc, trebuie să și Trotușul vers, către

acești ani. S-au de asemenea, necesar, 58 de de electrozi de electro- trapezoi- diverși reactivi, , și sticlărie

admită că curge in- munte.

'k

(Urmare din pag. I)impune ca în fiecare unitate agricolă unde nu s-au luat pînă acum măsurile corespunzătoare să se re- analizeze amplasarea porumbului pentru a fi cultivat pe cele mai potrivite terenuri.Calitatea superioară a lucrărilor de pregătire a terenului este hotă- rîtoare pentru nivelul producției. Ele trebuie executate începînd din aceste. zile. Datorită precipitațiilor care au căzut, sub formă de zăpadă sau ploaie, solul dispune de o rezervă suficientă ’ ." "tru . păstrarea acestei rezerve, deosebit de prețioase, sare, pe terenurile destinate culturii porumbului, lucrări specifice repetate care să împiedice evaporarea apei din sol. Cantitățile de apă acumulate in sol s-ar putea pierde prii) evaporare, datorită creșterii temperaturilor și intensificării vîntului. A- ceste condiții agrometeorologice impun efectuarea lucrărilor agricole de primăvară in perioade scurte pentru a putea fi valorificată din plin umiditatea stratului arabil.Un alt element hotărîtor pentru sporirea producției îl constituie a- plicarea rațională a îngrășămintelor. Sînt exemple numeroase care' atestă eficiența ridicată a îngrășămintelor chimice la cultura porumbului și în mod deosebit în regim irigat. Este foarte important pentru anul acesta, ca pe terenurile nefertilizate din toamnă cu îngrășăminte fosfatice și azotoase să se încheie acum această acțiune. Se cere ca, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Apelor să stabilească precis atît cantitatea de îngrășăminte chimice, cît și sortimentele ce trebuie livrate unităților agricole, cu perioade de predare care să permită administrarea lor în condiții eficiente.Faptul că, în ultimii ani producția medie de porumb la hectar a crescut simțitor se datorește introducerii și generalizării hibrizilor. Producția dispune de numeroși hibrizi dubli și simpli, creați de cercetarea științifică agricolă din țara noastră, cu o perioadă de vegetație cuprinsă între 117 și 140 de zile, corespunzători condițiilor din diferite zone geografice „Faptul că am obținut 5 300 kg porumb la hectar de pe 1 000 de hectare — arăta tov. Elena Firescu. ing. șef la cooperativa agricolă Bîrza. județul Dolj, — se datorește în primul rînd folosirii hibrizilor dubli din grupa 208,

de apă. Pen-sînt nece- mai pe se

311 și 405, cei mai potriviți condițiilor de la noi, care datorită precocității diferite ne permit eliberarea timpurie a terenului, eșalonarea lucrărilor și utilizarea judicioasă a forței de muncă". Numai că, în alte cooperative agricole nu s-a. stabilit o structură optimă a hibrizilor de porumb, cultivîndu-se hibrizi care fie că nu au ajuns la maturitate in condițiile pedoclimatice locale, fie că au dat producții sub nivelul hibrizilor corespunzători zonei respective. Pentru anul acesta s-a stabilit ca in fiecare unitate agricolă să se organizeze loturi demonstrative, pe care să se cultive mulți hibrizi de porumb, și baza rezultatelor obținute, săaleagă 2—3 hibrizi de bază care -să se diferențieze prin precocitate și capacitatea de valorificare a fertilității solului și îngrășămintelor aplicate. Este un prim pas pentru zonarea hibrizilor de porumb conform condițiilor clin fiecare unitate.Sămînța fiind unul din elementele de bază ale sporirii recoltei, este necesar ca pentru viitor să fie creați hibrizi de porumb cu o capacitate mult mai mare de producție. In ultimii ani, în stațiunile experimenr tale s-au creat noi hibrizi de porumb. Unii dintre ei ca HD 310. HD 220. HS 400 etc., citate productivă așa cum a reieșit din dezbateri, se impune ameliorarea unor hibrizi care nu mai corespund condițiilor de mecanizare, chimizare și irigare, întrucît dau producții sub nivelul agrotehnicii aplicate. De asemenea, în procesul. de producere a seminței hibride, din cauza nerespectării a- grotehnicii specifice, o serie de hibrizi s-au depreciat biologic și trebuie înlocuiți. De asemenea, deși s-au creat unii hibrizi simpli și sortoliniari cu însușiri productive superioare, nu s-a produs încă să- mînță suficientă pentru extinderea lor în cultură pe scară largă. în , consfătuire s-a subliniat necesitatea ca cercetarea științifică să-și intensifice eforturile, să asigure o gamă mai mare de hibrizi care să valorifice condițiile de irigare, hibrizi de mare productivitate care să dea pește 10 000 kg boabe la hectar.Insă problema nea zilei este ca se aprovizioneze mînță din timp, ale^ind hibrizii cei mai indicați pentru zona respectivă.în condiții de irigare, porumbul întrunește cele mai favorabile elemente de dezvoltare, asigurînd sporuri de producție de 4—5 000 kg la

au o capa- mare. Totuși,

principală la ordi- unitățile agricole să cu porumb de să-

hectar față de cel neirigat. Este■ semnificativă experiența unor cooperative agricole care au obținut producții mari la irigat : Romanu, județul Brăila — 7 000 kg la hectar, Mircea. Vodă, județul Constanța — 6150 kg la hectar și altele din județul Constanța — peste kg la hectar; Dar în ce vește irigarea s-au manifestat ficiențd multiple ceea ce a dus la obținerea unor producții mici, cu mult sub nivelul planificat. în principal, cauzele sînt cunoscute : neaplicarea unei agrotehnici -diferențiate, nerea- lizarea densității optime, îmburuiet- narea culturii, folosirea unor cantități insuficiente de îngrășăminte chimice, cultivarea unor hibrizi nepotriviți și, în ultimă instanță, cerea necorespunzătoare și tuoasă. a udărilor. Bunăoară, rativele agricole Perișoru și rei din județul Ialomița au producții la irigat cu 130 și tiv 679 kg la hectar mai puțin decît în cultura obișnuită. Și exemple de acest fel am putea da încă destule. Participanții Ia consfătuire au ridicat eîteva probleme ce se cer grabnic soluționate : repararea, întreținerea și exploatarea agregatelor și utilajelor de pompare, instruirea .atît a specialiștilor, motopompistilor, cît și a udătorilor, aprovizionarea cu îngrășăminte chimice. De asemenea, s-a subliniat necesitatea respectării întocmai a tehnologiei cultivării porumbului irigat, astfel încît să se obțină Zcel puțin 8 000 kg la hectar.Ne găsim într-o perioadă în care lucrările agricole se aglomerează cu fiecare zi. întrucît acum se însămîn- țează culturile din prima epocă și se face pregătirea terenurilor destinate porumbului și altor culturi, se cere ca, în fiecare unitate agricolă, mijloacele mecanice și forța de muncă să fie folosite din plin. Ținîndu-se seama de importanța deosebită pe care o prezintă porumbul pentru economia țării, este necesar ca toate verigile tehnologiei acestei culturi de care depinde nivelul recoltei — pregătirea terenului, folosirea unor hibrizi de mare productivitate, semănatul în limitele timpului optim și apoi lucrările de întreținere — să fie respectate întocmai. Folosind cadrul organizatoric creat prin introducerea noilor forme de organizare și retribuire a muncii, consiliile de conducere. sprijinite de organizațiile de partid, să antreneze pe cooperatori și pe mecanizatori la executarea exemplară a lucrărilor pentru a obține recolte sporite de porumb.

5 000pri- de-

condu- defec- coope- Țăndă- obținut respec-

® A încremenit

și minunea!
Ceea ce teniția care intră în secția finisaj a noii Fabrici _de confecții din cuiesc — ne respondentul N. Mocanu păienjenișul stalații de plexitate. instalația — un suspendat incinta privirile, - stă încremenită. „De cînd a fost urmă cu jumătate, nu a funcționat măcar un ceas ca lumea", spun muncitorii secției. De Ia directorul întreprinderii aflăm că această instalație, concepută Ia „nivelul tehnicii mondiale, are greșeli de concepție, structurale care, cu . toțate eforturile. nu au putut fi

atrage a- vizitatoruluiTg. Se- scrie co- nostru — este unei in- mare com- Numai că respectivă transportor — oricît armontată, în un an și

• Toanele

armături
ani, specialiștii pledează in- pentru expri- producției fide radiatoare în

eliminate. La Întrebă- irile repetate ale con- ,ducerii fabricii, pro- .lectantul — Institutul de proiectări al industriei ușoare din Capi- *tală — și executantul <(Uzina „Metalul roșu" <din Cluj) dau același 1răspuns : „Ce vreți, țeste prototip. Nu dis- ,perați, pînă la urmă tot trebuie să pornească". Și a pornit. O 'dată, de două ori... 1într-o dungă sau, alt- Ifel spus, aiurea. Ce-I (de făcut ? Sau vin la (fața locului proiectan- <tul și constructorul s-o pună la punct — sau merg alții la proiectant ‘ și la constructor, să-l pună pe aceștia la punct. Deși, la drept vorbind, sînt necesare ambele soluții. Altfel, rămîne minunea încremenită I
tonajelordar considerabil mal ușor. Prin reducerea consumului de metal, s-ar asigura — potrivit estimărilor făcute — o economie anuală certă de un milion de lei. După ce s-a experimentat anul trecut una din soluțiile propuse de uzină, rezultatele fiind elocvente, în acest an, organele de resort din minister și din Comitetul de Stat al Planificării au comunicat nivelul producției exprimat din nou exclusiv in tone. Deci după cite se pare, despre reducerea cheltuielilor materiale de producție, ca una din sarcinile centrale ale întreprinderilor se pare că nu s-a auzit. Deși importanța subliniată mente — cu tona 1

Faptele, relatate de economistul Paul Chi- riță, în adunarea generală a reprezentanților salariaților de la Uzina de radiatoare, echipamente metalice, obiecte șisanitare din Capitală, par de neînțeles. De cîțiva uzinei sistent marea ziceorice altă unitate de măsură — valoric, număr de elemenți, me- i — decît în tone, cum se planifică în prezent. Adoptarea unei noi unități de măsură a producției planificate ar permite introducerea în fabricație a unui nou tip de radiator, cu nimic inferior celui actual,

1 mar ue euS tri pătrați
tnno mim
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ei a fost prin argu- într-adevăr
• S-a evaporat

Aparent, comisia de revizie a cooperativei agricole din Butima- nu. județul Ilfov, iși îndeplinește atribuțiile încredințate de adunarea generală. Din procesele verbale întocmite se fac cu regularitate verificarea și a calității lucrărilor, inventarieri și sondaje inopinate. Numai că la verificarea e- fectuată cu doi ani în urmă privind consumul de carburanți la autocamioane a rezultat o lipsă de 2 990 1 benzină. Cum e și firesc, șoferilor Gh. Tă- nase, Gh. Grecu și Gh. Manolache, care nu au putut justifica benzina „evaporată" le-a fost imputată contravaloarea. Să fi fost

rezultă căgestiunii

1

nevoie chiar de doi ani ca să se descopere dispariția a 3 000 de litri de benzină 1 Un alt caz. La un sondaj inopinat s-a constatat că Nicolae Ene. care transporta grîu la baza Ciocănești, avea mai puțin de 320 decît incărcase la operativă. Și lui i imputat cantitatea grîu lipsă. Totodată, s-a -hotărît să 1 se ia și atelajul care i-a fost dat în primire Dar, cu această ocazie s-a văzut , că avea lipsă și un cal. Oare nimeni nu a observat pînă a- tunci că avea un cal mai puțin la căruță ? Probabil, dacă mai era lăsat un timp pe atelaj rămînea doar cu biciul. Acesta se evaporă mai greu...
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în strînsă legătură cu indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru cu cadrele din economie, din septembrie 1970, a fost elaborat un nou program de perfecționare a învățămintului economic din țara noastră, care urmează să intre în aplicare începînd cu anul universitar 1971—1972. Pentru a cunoaște obiectivele și structura organizatorică a noului program, am solicitat interviul de mai jos.— Mai întîi, vă rugăm, tovarășe rector, să vă spuneți părerea asupra ariei de cuprindere a noului program de perfecționare a învățămintului conomic,— Acțiunea de perfecționare învățămintului economic trebuie ■■ aibă un caracter radical, adică __ducă la schimbări esențiale în structura, conținutul și metodele de muncă din cuprinsul învățămintului superior economic. Ca atare, noul program de perfecționare a învățămîn- tului economic trebuie să fie o extindere, în noile condiții de pregătire a cadrelor în țara noastră, a procesului de reorganizare inițiat în 1967 din recomandările și sub conducerea partidului. De pildă, în anul 1967, acțiunea de perfecționare nu putea cu- ■ prinde, nici pe verticală și nici pe orizontală toate secțiile din academie. De aceea, prioritatea a fost a- cordată Facultății de cibernetică e- conomică. pentru, ca pe baza experienței dobindite aici și a perfecționării cadrelor didactice să poată avea loc în anii următori o extindere a perfecționării și la celelalte facultăți. O asemenea extindere are1 loc în prezent pe dimensiuni foarte largi. Amintesc? bunăoară. introducerea treptelor în desfășurarea învățămîn- tului economic, elaborarea planurilor de învățămînt pentru fiecare serie de studenți și într-o mai strînsă legătură cu cerințele beneficiarilor, corelarea planurilor cu cunoștințele primite de studenți în liceu, comasarea unor specialități și secții, pentru a corespunde mai bine necesităților de formare a economiștilor, introducerea disciplinelor de specialitate încă din primul an de studiu, înlăturarea disciplinelor mărunte prin comasarea cursurilor cu conținut apropiat, introducerea — în a- fara instruirii din perioada școlarității — a unei perioade compacte de practică la sfîrșitul treptelor în desfășurarea învățămintului economic.Alte propuneri au în vedere introducerea și extinderea unor discipline tehnice in învățămîntul superior e- conomic și a unor discipline economice în cel tehnic, pentru ca și pe aceste căi să se asigure 'noi posibilități de colaborare mai strînsă, îri procesul muncii. între economiști și ingineri. Așadar, dacă din punct de vedere strict organizatoric (număr de facultăți, structura acestora, durata studiilor) situația rămîne relativ apropiată de cea de pînă acum, în schimb se va realiza, pe un fond larg de cultură economică generală, o specializare mult accentuată în

Convorbire cu prof, urn'v. dr. 
docent Măriri LUPU 

rectorul Academiei de studii 
economice

e-
să să

pregătirea studenților. In noua sa înfățișare învățămîntul superior e- conomic își propune ca absolvenții săi să poată rezolva cu competentă problemele locului de muncă la nivelul cerințelor moderne. îndeosebi . să aibă capacitatea de a se informa și a lua decizii optime, să prospecteze cu metode științifice și să pre- vizioneze, pe această bază, dezvoltarea ulterioară a activității tehnico- economice.— Ați amintit de introducerea mai multor trepte în învățămîntul economic ; care sint acestea și ce sarcini specifice le revin în domeniul formării specialiștilor ?_— Față de situația de pînă acum, cînd durata cursurilor tuturor secțiilor era de 4, 4 1/2 sau 5 ani, în noua formulă de organizare preconizată, învățămîntul superior e- conomic ar urma să se desfășoare pe mai multe trepte. Prima treaptă prevede să aibă o durată de 3 ani, urmind să-i cuprindă pe toți studenții. La sfîrșitul acestei etape, pe baza unor probe, cea mai mare parte a absolvenților vor fi repartizați în producție ca economiști iar restul vor urma cursurile celei de-a doua trepte, cu durata de 1 an. în programul acestei trepte sint introduse discipline pentru lărgirea și aprofundarea cunoștințelor de specialitate viitorului absolvent — economist plomat — care. în felul acesta, trebui să acționeze în producție ... un specialist de concepție. în sfîr- șit. un număr restrîns dintre cei mai buni studenți vor urma cursurile cu durata d,e 1 an ale treptei a treia, după absolvirea cărora vor putea lucra îndeosebi în învățămînt, în cerce- . tarea științifică și în organele de sinteză. Aplicarea acestei formule este mult mai economică decit cea actuală, . deoarece procentul studenților repartizați pe aceste trei trepte va fi astfel calculat îneît media numărului total de studenți să nu depășească o durată de școlarizare de 4 ani. în plus, introducerea treptelor de studiu rezolvă, concomitent, cel puțin două probleme importante și anume : pregătirea cadrelor corespunzătoare subînginerilor din învățămîntul tehnic, a căror lipsă este acut resimțită. de economie, precum .și o selecționare mai bună a cadrelor economice care se vor consacra cercetării științifice.— In mod concret, cum a fost rezolvată, țn cuprinsul planurilor de învățămînt, problema raportului dintre diversificarea specializărilor și lărgirea profilului absolvenților ?

LIMBA Șl LITERATURA
(Urmare din pag. I)partidul nostru a a- preciat în mod judicios necesitatea de a respecta unitatea firească dintre conținut și formă, ca o condiție fundamentală a afirmării personalității și conștiinței creatorului de valori artistice. Și a- ceasta cu atît mai mult cu cit opera de artă întruchipează concomitent și o serie de trăsături specific naționale esențiale. Succesele certe realizate în anii din urmă de literatura naționalităților conlocuitoare noastră tocmai care — cepției marxist-leninis- te a Partidului Comunist Român în problema națională — a fost realizat acest proces dialectic. Operele de valoare ale literaturii naționalităților conlocuitoare corespund, prin structura lor artistică, prin responsabilitatea istorică și civică cu care au fost e- laborate, cerințelor spirituale ale omului societății noastre socialiste, exprimă, în contextul culturii noastre socialiste unitare alături de trăsăturile specifice literaturii române afirmate în operele reprezentative ale colegilor noștri de breaslă, pe cele ale literaturii maghiare sau germane din România, cu tradițiile, cu istoria și personalitățile lor, ca expresie spirituală a unui grup social care se integrează organic în viața statului român.Deși poartă o serie de trăsături specifice, prin realitatea afir-

sale în istorie de cultura po- român, lite- sau

din patria se datoresc modului în conform con-

mării alături porului ratura maghiară germană din România aparțin organic culturii socialiste unitare din patria dueîndu-și proprie la tezaurului museți.Adîncirea și lărgirea democrației socialiste, trăsătură atît de caracteristică pentru politica partidului și statului nostru, care se reflectă elocvent și în rezolvarea problemei naționale, în susținerea și perfecționarea egalității în drepturi, fără diferență de naționalitate, asigură, ia nivelul de azi al dezvoltării societății noastre, coeziunea patriotică a tuturor cetățenilor, în interesul înfăptuirii unei societăți socialiste multilateral dezvoltate. In planul activității literare, s-au creat astfel condițiile favorabile, climatul propice în care literatura naționalităților conlocuitoare din patria noastră o ca- cu

noastră, a- contribuția îmbogățirea ei de fru-

a putut cunoaște înaltă dezvoltare litativă. o dată cea a literaturii române de astăzi, ajungîn- du-se la o reală unitate spirituală, morală, patriotică și de universalitate pe scara operelor majore, alcătuind o unitate a diverselor categorii investite cu trăsături proprii, dar și cu o serie de caracteristici comune — literatura României socialiste. Operele cele mai semnificative ale autorilor aparținînd naționalităților conlocuitoare, iz- vorînd din realitatea

socială și spirituală a ținuturilor lor natale, vorbesc tot atît de e- locvent despre realitatea României de azi sau de ieri ca și cele ale scriitorilor români, cu toate că ei se exprimă în limba lor maternă, cu toate că vin de cele mai multe ori cu o viziune și cu o realizare artistică personale, de fapt pecetea originalității lor. Operele, lor țintesc în fond către acee.ași finalitate istorică și estetică, reflectă aceeași realitate socială umană, aceleași dealuri de viață animă pe toți țenii patriei tre. Din această pectivă sint de însemnătate ideile exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn-tarea rostită la recenta plenară a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară ; ,,:naționalități vor tinua să aibă un si un rol clar, definit, își vor păstra multă vreme o anumită identitate proprie, ca și națiunile", în acest sens, dind glas, în limbajul artei, unor gînduri și sentimente adine umane, literatura naționalităților conlocuitoare din patria noastră se înscrie în mod armonios în ocupărilor majore literaturii contemporane, buie spirituală a omului zilelor noastre, constructor al societății socialiste, al viitorului luminos ce se deschide In fața tuturor celor ce trăiesc pe meleagurile României.
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O carte de proză viu romanul „PASĂRILE" al— Prin punerea unui accent mult mai mare pe disciplinele de profil, legate strîns de generalizarea științei de conducere a economiei — obiectiv căruia partidul îi acordă, așa cum se știe, o excepțională atenție. Este vorba de un accent pus in mod deosebit pe introducerea și extinderea disciplinelor noi, moderne ca, de pildă, informatica economică, conducerea economiei, cibernetică economică.rea calculatoarelor electronice, analiza prospectivă, teoria deciziei și altele ; toate acestea predate pe un fond sporit de cunoștințe matematice și cu aportul mai intens al metodei aplicării la obiect, folosindu-se în acest scop și temeinice cunoștințe de economie politică. Totodată, a fost îmbunătățit raportul dintre prelegeri și activitățile aplicative, a.iun- gîndu-se în medie la circa .55 la sută în favoarea celor din urmă, s-a extins studiul limbilor străine, al disciplinelor iriatematice legate de cerințele economice, al folosirii mașinilor de calcul și al disciplinelor tehnologice. Printr-o mai judicioasă stabilire a disciplinelor care dau profilul fiecărei secții și prin introducerea unui număr sporit de discipline la alegere sau facultative, studenții au acum mai multe posibilități să-și diversifice pregătirea de bază, inclusiv pe calea celei de-a doua specializări. în felul acesta, studenții Facultății de economia industriei — spre a mă rezuma la cîteva exemple — pot a- cum să se specializeze și în problemele industriei construcțiilor sau transporturilor, iar cei ai Facultății de comerț pot. pe calea disciplinelor la alegere, să se specializeze și în , problemele cooperației de consum. Aș vrea să completez cele spuse cu aceea că noile planuri de învățămînt și programele tematice sint astfel concepute incit să formeze un economist care după absolvire să nu aibă nevoie de reciclare un anume număr de ani.— Ce configurație va putea do- bîndi practica studențească în noul program ?— în mod necesar, programul studențesc de practică se preconizează să fie adaptat noii situații a învăță- mîntului organizat pe trepte. Astfel, la sfîrșitul anilor I și II. studenții ar trebui să efectueze cite o lună de activitate practică, urmînd ca după parcurgerea primei trepte de învăță- mînt să mai efectueze o practică compactă de 4—6 luni. Cei care trec în treapta a doua, ar urma să efectueze o asemenea perioadă practică la sfîrșitul acestei etape. Cum însă organizarea și. îndeosebi, eficienta practicii sint strîns legate de aplicarea sistemului prerepartizării, pe cit posibil, pe întreprinderi, ar fi bine ca practica finală să fie efectuată întreprinderea in care absolventul fi repartizat. Se are în vedere, de semenea, ca elaborarea lucrărilor diplomă și a tezelor de doctorat aibă loc, pe cit posibil, pe teme comandate sau contractate de producție.După cum se vede — ne-a declarat în încheiere interlocutorul nostru — actualul program de perfecționări vizează problemele de bază ale învă- țămintului economic, structura și conținutul acestuia; avînd drept o- biectiv final formarea unor specialiști cu o înaltă competență profesională. capabili pe deplin să răspundă sarcinilor complexe pe care le ridică dezvoltarea economiei naționale. în plină ascensiune și modernizare.' Tocmai de aceea, din noile prevederi nu lipsesc nici cele referitoare la perfecționarea, printr-un program amplu și riguros de reciclare, așa cum se fundamentează în noile reglementări, a pregătirii științifice și a măiestriei didactice a întregului corp profesoral.

Orchestra Radioteleviziunii 
făcut in concertul de joi incă 
o dată dovada calităților deose
bite, a nivelului de pregătire și 
omogenitate dobindite printr-o 
muncă asiduă.

Concertul, dirijat de losif 
Conta — care ne-a revelat cali
tățile cunoscutului șef de or
chestră — a prilejuit o nouă a- 
testare a virtuozității ansamblu
lui orchestral.

Selecția repertorială, apelul 
la partituri celebre — „Serbările romane" de Respighi, Poemul 
lui Dukas „Ucenicul vrăjitor" 
și „Till Eulenspiegel" de Ri
chard Strauss — a dovedit că, 
în interpretări de ținută, pagi
nile de mare popularitate întru
nesc întotdeauna adeziunea una
nimă a publicului.

Ion Voicu, în Concertul nr. pentru vioară și orchestră 
Paganini, ne-a reconfirmat înal
ta virtuozitate și sensibilitate, 
fidelitatea față de marile opere 
îndrăgite de public, de acel pu
blic care le dorește, le caută pe 
afișele concertelor simfonice.

Paganini spunea că-ți trebuie 
o mare sensibilitate pentru a 
putea comunica mesajul artis
tic. Ion Voicu — distinsă per
sonalitate artistică — a descifrat 
cu o asemenea sensibilitate, cu 
remarcabilă intuiție și finețe 
celebrul concert al lui Paganini, 
interpretînd cele mai dificile 
pagini cu măiestria, firescul și 
simplitatea marilor artiști. Ion 
Voicu ne-a oferit, în concertul 
de joi seară, bucuria intîlnirii 
cu arta de zile mari.

Concertul a fost, fără îndoială, 
o izbîndă a artei veritabile, un 
act de aleasă redare a unor 
strălucite opere ale muzicii 
niversale.

C. STEFAN
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(Urmare din pag. I)— în clipa aceea — își rememorează acum Aurelian — deși nu-1 văzusem incă la față pe noul meu tovarăș de echipă, m-am gîndit la el cu simpatie. Mi-1 închipuiam ca pe un tînăr teribilist, dar în fond băiat bun. O materie umană încă nefinisată. Așa sint cei mai mulți dintre acești tineri. Mă gîndeam cu plăcere la clipa cînd voi constata că din sîm- burele său bun a crescut un om integru, de nădejde. Uite de-asta, încă înainte de a-1 cunoaște, îl simpatizam' >—Nu v-ați grăbit ?— Cind l-am cunoscut am avut și eu imp.resia că m-am cam grăbit. Nici meseria nu și-o cunoștea și nici pentru munca noastră n-avea respect ; era un ghem de superficiali- - tate și de păreri cu totul greșite despre viață. Se burzuluia față de toată lumea. O vreme nici nu m-am putut apropia de el... Mă îngrijora și faptul că avea să fie, poate, prima mea sarcină de partid pe care n-aș fi dus-o cu bine ia capăt. într-o zi, de altfel, i-am spus-o pe șleau băiatului : „Să știi că te las de capul tău și-atunci să vedem cum ai să te descurci !“. Mi-a trîntit un răspuns pe cit „just" pe atît de obraznic : „Nu — zice — dumneavoastră aveți toria să vă ocupați de mine“. rămas o clipă descumpănit. „Da,
de cred da- Am măi
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0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristeseu. Soliști : Cristopli Es- 
chenbach (R. F. a Germaniei) și 
Martha Kessler — 20.
0 Opera Română : Lucja di Lam- 
mermoor — 19,30.
0 Teatrul de operetă : Logodnicul 
din Lună — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : Tra
vesti — 20.
0 Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
clra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit dorință
— 20; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Sus 
pe acoperiș... în sac — 20.
o Teatrul Giuleștl : Nunta Iul Fi
garo — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17; Nocturn III — 21,30; (sala 
din str. Academiei) : Amnarul

discutată lui Al. ~ 
siuc. Comentariile au depășit, era și firesc, observațiile strictă tehnică scriitoricească tru a se dedica unor teri cu implicații multiple — sociale, . etice, filozofice, estetice. Al. Ivasiuc are vocația ideii și puterea de a o desprinde, printr-un tensionat spirit analitic, din tiparele abstracte, investind-o cu dreptul la o existență reală. El propune întotdeauna o me
ditație activă asupra vieții, a relațiilor dintre oameni. Personajele sale prezintă — cel mai adesea — interes atita vreme cit sint purtătoarele u- nor atitudini cu valoare etică. Principala teză, așa cum se desprinde din cărțile de pînă acum, izvorăște din convingerea că individul nu poate exista decit implicat în social, intr-un angrenaj relațional constituit independent de voința sa, dar nu și in afara conștiinței sale. Omul nu poate fi gindit — potrivit acestui scriitor preocupat vizibil de definirea individului din- perspectiva filozofiei istoriei — decit în raport cu timpul în care trăiește, cu normele existenței sociale. Conflictul se naște, în genere, în cărțile lui Al. Ivasiuc din incapacitatea unor personaje de a-și sincroniza propria devenire cu dinamicele tiansformări sociale ; ele nu înțeleg adevăratele exigențe ale timpului, plătesc tribut spiritual anchilozării în tiparele propriei rutine, sint realmente depășite de timp, iar prin imobilism și fetișizarea existenței, prin acceptarea unor prejudecăți drept norme de conduită se abstrag .. eticii noastre, se situează în conflict cu evoluția normală a vieții. în a- ceastă situație, se va produce inevitabil momentul de criză, momentul care, în cărțile de pînă la „Păsările", devenea pretextul unor retrospective analitice.Disponibilitățile eseistice, capacita
tea de a materializa ideile, de a conferi viață noțiunilor abstracte, de a Imagina personaje purtătoare ale unor dileme și concepții contradictorii, au configurat o personalitate distinctă autorului. El și-a alcătuit prin „Vestibul" și „Interpol", dar mai ales prin „Cunoaș
terea de noapte" un profil scriitoricesc aparte. Cu toate că în multe din paginile acestor cărți personajele par a se retrage undeva intr-un plan secundar — lăsînd locul liber, nu atit pentru procesul impus de atitudinile lor în anume împrejurări cit, mai degrabă, pentru descoperirea mobilurilor, cauzelor mai greu controlabile ale acestor atitudini, — interesul lecturii nu se diminuează.Nimic nu e de prisos într-o demonstrație, după cum nimic nu este de neexplicat, de nejustificat tn faptele cuiva, pare a fi convingerea autorului care se dovedește a fi un 
moralist disimulat.Noul său roman „PĂSĂRILE" are— față de lucrările precedente — calitatea de a fi adus perfecționări modalităților artistice, de a-i fi structurat mai exact universul epic. Autorul a gîndit mult mai în concret existența personajelor. Fără a-și estompa total prezența, el le lasă mai multă libertate de acțiune, este preocupat de autenticitatea cu care acestea reacționează și raționează în raport de situațiile create, de convingerile proprii. Narațiunea se desfășoară acum mai firesc : substanța epică este mai bogată. Viața pătrunde, în paginile acestei cărți mai puternic ca în precedentele, problematica este mai complexă, iar atitudinea autorului impune prin capacitatea unei interpretări mai nuanțate. Arhitectul acestui edificiu epic și-a desă- virșit lucrarea cu mai multă discreție, lăsînd impresia că fiecare dintre coloanele de susținere — personajele— s-au înălțat, cel mai adesea, prin voință proprie. întilnim numeroase pagini de elevată condiție eseistică, de suplă si inteligentă desfășurare a ideilor. Și aceasta ni se pare

definitorie chiar dacă uneori predispozițiile eseistice nu sint riguros controlate, iar unele capitole ale cărții ar fi îngăduit o utilă concentrare, chiar dacă uneori stilul este prea căutat, estompînd, pe alocuri, unele din momentele dramatice ale narațiunii.Simplificată, narațiunea s-ar putea rezuma astfel : Vinea, directorul general al unei mari uzine, a- junge atît de mult sclavul propriei rutine, propriilor erori despre modalitățile de exercitare a funcției incit nu' mai este capabil să înțeleagă exact ce se întîmplă în jur. Pentru Vinea, funcția se contopise cu el „ca o piele", „nu mai era cir
cumstanță biografică", „tot ce fătea 
el (...) purta pecetea puterii". Tn atî- ția ani în care și-a consolidat reputația, autoritatea personajului s-a integrat unui sistem de relații din care absența lui nu este ușor de conceput. El are, în uzină, oameni care-1 susțin și cred în el — fie pentru că nu-și concep pe moment existența, chiar și sentimentală, fără sprijinul lui (Victorița), fie pentru că nu-și recunosc aptitudinea de a conduce și au nevoie de o protecție ierarhică ca șă-și exercite, nu fără o doză de aristocratism, autoritatea profesională (inginerul Ma- teescu). îndepărtarea de problemele concrete, neputința de a
Cronica literară

dintre oameni etc. Al. Ivasiuc știința că noua optică socială modificată, a structurat du criterii existențele, a gen reacții și atitudini in fața rilor vieții. y'O mal insistentă reliefai titudinii colectivității, căreia se confruntă persona; ții, ar fi .putut duce la o mai completă asupra realită vestigate, conferind romanu mai amplă deschidere. Cei cărora se răsfrîng erorile une constrîngătoare privind mo conducere, muncitorii uzinei putut alcătui intr-un person mai pregnantă vigoare, reali astfel o și mai accentuată danță cu spiritul realității.„Păsările" este o carte cu deschis. Un conflict, o cor s-au încheiat pentru a încep Soluția propusă în final nu decit temporară. Aducerea plan a două dintre personaj: cate de grave tare morale teescu și Victorița, (persona; ror edificare artistică nu 1: un dubiu în ce privește at critică a autorului față de un caracter strict episodic, cititorul atent al cărții că spiritul nou se va eficiență.în cuprinsul cărții se al doilea roman, aparent ui de dragoste, care se consul Liviu Dunca și soția lui Vini garetâ. Liviu Dunca este, în autorului, o replică, în alt pl lui Vinea. Asemeni unui sartrian, acesta caută „libert 
solută. vrea să se situeze în c 
cesității". De altfel, eșecul ei datorează aspirației artificia 
trăi în absolut, de a se refug mea speculației pure, igno; neincrezindu-se în concretul Pentru Dunca faptele par a suma înainte de a se prod neîncrederea în ele trădea: pacitatea de a-și verifica în ideile (aici se află și explicați: cității personajului de ă sp de a opta activ, construct) lupta pentru izbînda propri: sau împlinirea propriilor st te). Eroarea lui Dunca este trai opusă celei pe care c șește Vinea, care nu intuieș: vreme adevărata față a lucr adevărul faptelor datorită ■ zării practicii, concretului in detrimentul justificării lor teoretic.1 întreaga existență a ca se va dovedi, plătind trib capitale — aceea de a se re țiunii, de a se limita la exis planul abstract al teoretizări finalitate — un lamentabil eț sumat în explicații sentimei incapacitatea de a depăși ■ riență trecută. Dar cartea pri o mult mai complexă analiî portului dintre necesitate și 1 autorul demonstrînd precarit: tragerii de sub acțiunea leg: lecticii sociale. O variantă e zată a unei trăiri în vid, înti zoriu vis, este Margareta (e: sugera, alături de alte perso minine, ideea inaccesibilității lui erotic, adîncind sensul I unor existențe ce trec grăb paginile romanului). Consit o . existență parcă in afar a t abăhdonîndu-sa întîmplărni, bilă de acțiune. Margareta v în iluzia unei recuperări senti trăind „sub semnul oglinzii fruntarea cu realitatea, în ca2 tei eroine, nu mai este posi devenind incapabilă lare — de a-i mai contururile. Aventura lă îngăduită ca o

în i

este exei

sesiza starea de spirit nouă, eroarea de a judeca realitățile uzinei cu ochii celui ce le cunoscuse cîndva bine, dar nu accepta ca ele să se fi schimbat, pregătesc momentul de criză, de dezvăluire a fragilității unei autorități osificate. Lipsa de receptivitate la sugestiile celor din jur, limitarea doar la părerea citorva oameni, care din incompetență sau oportunism îi ascund realitatea uzinei, fac ca în- tr-una din secțiile ei să se întîmple un accident grav, o explozie cu adinei consecințe. într-o atare situație, Vinea încalcă regulile, false desigur, ale unei autorități confecționate și, contrar așteptărilor, se recunoaște răspunzător. Ar fi aviit posibilitatea — sugerează autorul — să se apere, să-și speculeze autoritatea. N-o va face. Intensa luptă pe care Vinea o duce cu el însuși, refuzul de a mai apăra o cauză potrivnică progresului, spiritului nou al abordării problemelor sociale prilejuiesc pagini de remarcabilă forță analitică. Personajul reușește să biruie ezitările, să depășească ipostaza dezumanizan- tă a confundării personalității umane cu „fotoliul" ocupat în ierarhia unei colectivități. Evidențierea existenței unui mediu ambiant, datorat socialismului care face posibilă, în timp, recuperarea omului, depășirea momentelor de criză este, ni Se pare, un merit deosebit al autorului, care ă- testă însăși viziunea sa asupra realităților, dinamicii lor.Un personaj deosebit al romanului este inginerul Domide, noul secretar de partid al uzinei, preocupat „să scoată adevărul la lumină", ho- tărît să înfrunte cu tenacitate, pe oricine s-ar situa pe poziția perpetuării unor idei învechite, incompatibile cu imperativele vieții, cu spiritul democratic caracteristic societății noastre. Semnificația prezenței lui, implicării lui energice în lupta pentru denunțarea stilului vetust de a conduce treburile uzinei are darul de a direc- ționa pozitiv evoluția faptelor. însăși alegerea lui ca secretar, în pofida mașinațiunilor de culise ale'elementelor rutiniere, semnifică 'afirpiarea unui nou climat, a unor noi ndrme de conduită în viața socială. Romanul sugerează existența conștientă a forței colective, a organizației de partid. Domide se remarcă, cu toate explicabilele lui ezitări datorate lipsei de experiență, ca un energic purtător al spiritului nou, un personaj care — departe de a fi linear — se constituie pozitiv în memoria cititorului. Ales secretar de partid, tî- ■ nărui Domide este conștient de necesitatea unei abordări noi a realităților uzinei, înlăturării modului birocratic, rigid de a înțelege exercitarea prerogativelor puterii. Confruntarea se va produce, așadar, in numele unor principii etice sensibil diferite, iar personajele vor deveni ele însele variante materializate ale modului diferit de a gindi existența și datoria, natura relațiilor

- pi estim sen' salv va consuma, în pofida ten livrești cu care și-o învăluie contradicție tragică. Omul încearcă ieșirea din impas Dunca, trăiește el însuși sub eșecului, al incapacității de Practic, autorul tragic al eroineiCarte incitantă zînd conflicte ale romanul „Păsările", reușită a ultimului an editor primă convingător opțiunea a său pentru o literatură social cuparea pentru abordarea ur blematici umane și filozofice : lității, preocupare pe care — nată de luciditate, de o atitud lectică în fața realității în < transformare, aducînd tot n te.rnic semnele afirmării noul așteptăm materializată în no:

moral al 1 este Liviu la lectură, i contempora indisct
Ne- pen-băiatule, așa este, am datoria asta... Și-am să mă țin de ea, ai să vezi tu !“ )— V-a ambiționat replica lui ?— Poate și asta. Dar mi-am amintit cum, în urmă cu vreo treizeci de ani, și alții, la rîndul lor, s-au ocupat de mine...— Erați tot așa ca el ?— Nici eu nu eram ușă de biserică. Numai eu știu cite necazuri au avut cu mine cei care au trebuit să mă formeze ca muncitor.. De multe ori îi privim pe tineri cu ochii noștri de acum. Și asta ne dă o anumită rigiditate în relațiile cu ei. Mi-am spus : am să mă ocup de acest băiat, pină la sfirșit. Nu se poate să nu găsesc un drum spre inima lui... L-am chestionat amănunțit despre viața și problemele lui din familie. Așa am aflat că avea mari necazuri pe care, din- tr-un orgoliu de adolescent, nu le dezvăluia. Mama și o soră de a lui erau bolnave. La București, stătea în La ca rțu coperit _____ „____ „____ r,„cheia". încet, încet, l-am făcut să înțeleagă că singura cale pentru a ieși din impas este munca serioasă. L-am ținut tot timpul lîngă mine, uneori nu numai în uzină ci și cind plecam din fabrică. L-am pus să muncească, să învețe, anevoios. .încă pot considera sarcina.— în ce fel 1— De curînd băiatul a trecut examenul unei noi categorii de calificare. Am convingerea că va fi unul dintre muncitorii noștri cei mai buni. Depinde mult și de cei ce se vor o- cupa de el mai departe Deocamdată mai este Ia mine și n-am de gînd să-I las pe alte mîini. Acum știe și vrea să lucreze.în timp ce bătrînul Gheorghe Aurelian îmi povestea toate acestea, îl priveam de departe pe Miluș Bănă- țeanu, eroul istorisirii. Lucra în liniște la mașina lui. cu atenție, cu seriozitate, ca ieri, ca mîine, 'ca (probabil) mereu de acum încolo. Avea aerul unui om care și-a găsit în muncă sensul. echilibrul întregii vieți. Peste ani va outea și el să se ocupe de alții, cu autoritatea experienței. cu învestitura răspunderilor ce-1 așteaptă. își va aminti oare că pentru ceea ce a devenit a trebuit ca, intr-o zi, un comunist, să pri-

gazdă și avea și acolo necazuri, uzină afișa o atitudine teribilistă să aibă, măcar aici, impresia că e apăsat de viață... Cînd am des- toate astea am găsit și

cinema

0 Mlhal Viteazul : PATRIA — 9; 
16; 20, LUCEAFĂRUL — 8; 12; 16; 
20, BUCUREȘTI — 8,15; 12; 16; 
20, FAVORIT — 8,45; 12,30; 16,15: 
20.
0 Los Tarantos : VICTORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
0 Prețul puterii : FESTIVAL — 
7,45; 10; 12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 22.
0 Secretul de la Santa Vittoria i 
CAPITOL — 8; 10,45; 13,15; 16:
18,45; 21,30.
e Eliberarea : LUMINA — 9; 12,30: 
16; 19,30.
0 Clanul sicilienilor : BUCEGI — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45: 18,15;
20,30, MIORIȚA — 10; 12.30; 15: 
17,30; 20.
0 Romeo șl Julieta : CENTRAL
— 8,30; 11,30; 14.30; 17,30; 20,30,
GRIVIȚA — 9; 12; 16; 19,30, AU
RORA — 9,30; 12,30; 16; 19.
0 Valea vulturilor — 9, Curg a- 
pele tulburi — 10,30; 12,30: 14,30, 
Trenul fantomă — 16,30; 18.45, Că
lătorie în Italia — 21 • CINEMA
TECA (sala Union).
0 Zorba Grecul : GLORIA - 9,15: 
12; 15; 17.45; 20.30.

• Frumoasa Varvara : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,45 in continuare.
0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,45; 20,45.
• Mexic ’70 : FEROVIAR — 9— 
20,30 în continuare.
e Trandafiri roșii pentru Ange
lica : EXCELSIOR — 8,45; 11;
13,30; 16: 18,30; 21, MELODIA — 9;

11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9: 11,15; 13,30; 16;
20,30, FLAMURA — 9; 11,15
16; 18,15; 20,30.
Îl îngerii negri : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 16: 20, FLO- 

REASCA — 15,30; 19.
0 Femeia să se teamă de bărbat : 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
O începutul : BUZEȘTI — 20,15.
0 Băieți buni, băieți răi : DACIA 

8,45—20.30. GIULEȘTI

18; 20,15, ARTA — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 18: 20,15.
• Z : UNIREA — 15,30; 18; 20,30. 
a Bănuit e mortul : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
o Ultimul samurai : DRUMUL
SĂRII — 15,30; 18, 20,15.
0 B. D. intră în acțiune : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18: 20,15.
e Străinii : FERENTARI' — 15,30- 
17,45; 20.
0 Strada lăturalnică : PACEA 
15,45; 18; 20.
0 Blow-up : VIITORUL
18.
0 Lolds : VIITORUL -

15;
18;
•
16;
0 Vagabondul : COSMOS
12,15; 15,30; 19.30.
0 Un italian în America : TOMTS 
— 9—ÎS în continuare ; 18,15; 20.30 
0 Genoveva de Brabant : FLACĂ
RA — 15,30; 18: 20,15.
• Tn umbra coltului : VITAN 
15.30; 18.
0 Incineratorul : VITAN

Cîntecele mărji : MOȘILOR 
17; 19; 21. PROGRESUL - 15,30; 
20.15.
Tripla verificare : MUNCA 
18; 20.

nucă A fost un drum s-a isprăvit, deși mi-am îndeplinit

mească o sarcină de partid ? greșit. Ce semnificație vor avea tru el aceste trei cuvinte : sarcină de partid ? concretă, veniri ca litățile șiFlorea Dan, un alt comunist vîrst- nic. pe care organizația de partid l-a desemnat să se ocupe de formarea unui tînăr (tînărul respectiv este a- cum un muncitor cu o înaltă pregătire profesională și a fost ales de curînd secretar al organizației U.T.C. din secție, după ce cu puțin timp înainte a fost primit în partid) îmi spune acum, cînd își socotește sarcina de partid îndeplinită :— Un băiat foarte bun, care a crescut aici, între noi. fără să pună probleme deosebite. Firește, nu orice tînăr este „dificil", dar trebuie să a- vem grijă de fiecare pentru a-i transmite cit mai repede și mai bine experiența de viață și de muncă a celor mai vîrstnici. De ce ? Pentru a-i scuti să se lovească fără rost de pragul de sus. pentru a nu-și irosi zadarnic energiile unei vîrste atît de frumoase. Acum, la 20 de ani, iată-1 între cei mai buni oameni ai colectivului nostru, un tînăr cu o gîndire limpede, cu însușiri de comunist. Vedeți, sarcina mea de partid — de care m-am simtit mîndru — a fost să mă ocup nu doar de formarea lui profesională ci de întreaga lui evoluție M-am străduit să-i fac o educație politică solidă, pentru ca să-și poată forma o viziune matură asupra vieții. asupra îndatoririlor pe care le are fată de societate.Gindurile sint pe măsura faptelor. Primind sarcina de partid de a se ocupa de un om. muncitorul Florea Dan. vechi comunist, a înțeles să-și îndenlinească această sarcină așa cum o cere partidul : cu înaltă răspundere și exigentă, cu perseverența pe cu schimbul

între altele, semnificația directă, a propriei sale de- muncitor conștient de ca- răspunderile sale.
Ni'olae DRA

A

In curînd pe ecrane

„HAIDUCII

LUI ȘAPTECAI'

om.care ți-o dă încrederea în simțul datoriei de a forma de mîine.Organizația de partid își _____forța de acțiune din solul fertil al îndeplinirii și depășirii sarcinilor încredințate. Forța aceasta, văzută la scara unui Duternic colectiv muncitoresc de felul unei uzine de vechi tradiții ca ..Timpuri noi", este, de fapt, cumulul îndeplinirii a sute și mii de sarcini individuale pe care membrii / organizației le primesc nominal sau și le asumă din sarcinile generale ale partidului, cu conștiința că astfel acționează la înălțimea titlului de comunist.

extrage
Scenariul : Eugen Barbu, Mircea Opriș. Regia : Dinu Cocea. Cu : I 
rin Piersic, Marga Barbu, Colea Răutu, Toma Caragiu, Florin Sc 
lătescu, Aimee lacobescu, Nucu Păunescu, Ileana Buhoci-Gurgulei 
Constantin Codrescu, Nicolae Gârdescu, Carmen-Mâria Struja, C 
stantin Guriță, Jean Constantin, Mariella Petrescu. Imaginea : Geo 
Voicu. Muzica : Mircea Jsfrate. Decoruri : Ștefan Marifan. Montai 
Adina Codrescu. Costume : Hortensia Georgescu. Sunetul : ing.

viu Camil
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Plecarea tovarășului Mihai Gere 
la Congresul Partidului Socialist Italian

al Unității Proletare>Vineri dimineață a plecat la Roma tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., pentru a participa la lucrările celui de-al III-Iea Congres al Partidului Socialist Italian. al Unității Proletare.
Cronica zilei

GALĂ DE FILME
LA AMBASADA R. P. CHINEZEVineri seara, ambasadorul R.P. Chineze la București. Cian Hai-fun, a organizat, în saloanele Ambasadei, o gală de filme.Au participat Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Popa Pretor, adjunct al ministrului comerțului exterior, Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din unele ministere economice, oameni de cultură, ziariști.Cu acest prilej, ambasadorul R.P. Chineze la București a oferit o recepție.
SEARA CULTURALA DEDICATĂ 

APROPIATEI ANIVERSARI 
A ZILEI NAȚIONALE 

A PAKISTANULUIInstitutul român pentru relațiile ț culturale cu străinătatea a organizat, vineri seara, la Casa de cultură a institutului, o seară culturală dedi
Admiterea în licee cu predare in limbi străineMinisterul învățămîntului va înființa, cu începere din viitorul an școlar, primele licee speciale cu predare in limbile moderne de largă circulație : engleză, franceză, germană, rusă și spaniolă.Admiterea în primul an al noilor licee se va face pe baza unui' concurs alcătuit din probe scrise și orale, asemănătoare, ca structură și tematică, celor existente în prezent la

PROGRAMUL 1 PROGRAMUL 2

Telejurnalul de noapte.
Box : România—Danemarca, 
înregistrare de la sala spor
turilor Floreasca.
închiderea emisiunii progra
mului 1.

17,00 Deschiderea emisiunii, 
siune în limba germană.

18.10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete I Bună sea

ra, băieți !
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de evocări. 

Anul 1926.
20.10 Tele-enciclopedla.
21,00 Interpretul preferat: Mihaela 

Mihal.
21.15 Film serial : „Incoruptibilii". 

Episodul „Gustul ananasului".
22,05 Romanțe și cîntece de petre

cere.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass și Nicolae Guină, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid. (Agerpres) 

cată apropiatei sărbători naționale a Republicii Islamice Pakistan.Printre cei prezenți la manifestare se aflau Mihnea Gheorghiu, prim- vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oameni de cultură și artă, ziariști, un numeros public.Au fost de față Raziur Rahman Noore, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, Radu Vasiliu, re- dactor-șef adjunct la redacția publicațiilor pentru străinătate, a împărtășit impresii de călătorie din Pakistan.în încheiere au fost prezentate filme documentare pakistaneze.
★Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor a pus în circulație o emisiune filatelică dedicată aniversării a o sută de ani de la înființarea Comunei din Paris. Marca poștală, avînd înscris anul memorabilului eveniment, reprezintă o scenă din lupta proletariatului francez împotriva burgheziei.(Agerpres)

concursurile respective pentru învă- țămîntul de cultură generală. în plus, viitorii candidați vor susține teste de aptitudini lingvistice, cu caracter eliminatoriu. în ceea ce privește predarea în liceele de limbi străine, ea se va face corespunzător planurilor și programelor de învăță- rnînt folosite în anii I—IV ai liceelor de cultură generală, dar adaptate specificului acestor licee. (Agerpres)

La îîntîna dorului. Emisiune 
de folclor.
Itinerar plastic ieșean.
Seara melomanului. Mic. ghid 
al simfoniei (I). Pagini cele- ■ 
bre din simfonii de Vivaldi, 
Haydn, Mozart.
Buletin de știri 0 Sport. 
Recital Violetta Villas. Pro
gram muzical-coregrafic rea
lizat de televiziunea polo
neză.
Publicitate.
Reportaj pe glob.
Film serial : „Aghiotantul 
excelenței sale" (VII).

23,15 închiderea emisiunii progra
mului 2.

I Ț

A

Semnarea unui plan 
de colaborare științifică 

româno-sovieticVineri a fost semnat la București planul de colaborare științifică între Academia Republicii Socialiste România, Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România și Academia de Științe a Uniunii Sovietice pe perioada 1971- 1973,Planul prevede, printre altele, e- fectuarea de cercetări în comun în domeniul informaticii, fizicii, filozofiei, istoriei, geografiei, geologiei, lingvisticii etc., organizarea unor simpozioane și consfătuiri științifice, precum și schimburi de cercetători în vederea specializării și documentării.Documentul a fost semnat din partea română de acad. Ștefan Milcu,
CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI ROMÂNE 

DE MARKETING (AROMAR)La Ministerul Comerțului Exterior a avut loc, vineri după-amiază. adunarea generală de constituire a Asociației Române de Marketing (AROMAR). Această instituție are ca scop, orientarea producătorilor de bunuri materiale in direcția folosirii metodelor modeme de organizare a , activității de producție și de comercializare, atit pe piața internă, cit și pe cea externă, popularizarea experienței pozitive în domeniul marketingului, inițierea de conlucrări, schimb de păreri și informații cu a- sociații naționale din alte țări, sprijinirea procesului de formare și perfecționare a cadrelor de , specialiști, editarea de publicații de specialitate, de materiale" documentare etc.La adunare au luat parte membri ai conducerii unor ministere econo
Vernisajul expoziției 

„Bartok Bela - viața și opera"La magazinul „Muzica" din Capitală s-a deschis vineri expoziția „Bartok Bela — viața și opera". Organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Compozitorilor din Republica Socialistă Ror mânia, în colaborare cu Institutul maghiar pentru relațiile cu străinătatea din Budapesta, expoziția se încadrează în seria manifestărilor organizate cu prilejul împlinirii u- nui sfert de veac de la moartea compozitorului. Alte manifestări, care vor avea loc săptămina viitoare la Sinnicolaul Mare, orașul natal al compozitorului, vor marca și cea de-a 90-a aniversare a nașterii lui.Panourile expoziției prezintă momente din viata lui Bartok Băla, din activitatea sa, fotocopii după manuscrise și partituri, după programe ale concertelor simfonice în care au fost executate creațiile sale, iar ini cîteva
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 martie a.c. în țară : Vremea 
se menține călduroasă, cu cer variabil, 
mai mult noros în jumătatea de ndrd- 
vest a țării, unde vor cădea ploi locale, 
în rest, ploi izolate. Vîntul va sufla 

vicepreședinte al Academiei, și prof, univi Roman Moldovan, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, iar din partea sovietică de V. A. Kotelnikov, vicepreședinte al Academiei de Științe a U.R.S.S.La solemnitate au asistat acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, prof. univ. Ion Ceterchi, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, reprezentanți ai Ministerului învățămîntului și Consiliului Național al Cercetării Științifice, oameni de știință.Au fost prezenți I, S. Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

mice, ai Camerei de Comerț, conducători ai unor institute economice și de cercetări, ai unor centrale și combinate industriale, întreprinderi de comerț exterior, cadre din învăță- mîntul superior de specialitate.Adunarea generală a adoptat statutul de funcționare al asociației și planul de activitate pe anul în curs.în continuare, participants au procedat la alegerea organelor de conducere ale asociației : consiliul și biroul executiv. Președinte al consiliului a fost ales Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior.în încheiere, adunarea generală a hotărît afilierea Asociației Române de Marketing Ia Federația Internațională de Marketing. (Agerpres)

vitrine sînt expuse lucrări ale lui Bartok despre muzica românească, diverse studii dedicate compozitorului, apărute în țara noastră și în R.P. Ungară, fotocopii după corespondența lui Bartok cu folcloriști români etc.în cadrul festivității de deschidere a expoziției âu luat cuvintul compozitorul Zeno Vancea, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor, și muzicologul Falvy Zoltân, din R.P. Ungară.Au participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al C.S.C.A., reprezentanți ai Uniunii Compozitorilor, funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură.Au fost, de asemenea, prezenți Ferenc Martin, ambasadorul R.P. Ungare la București, membri ai ambasadei, alți membri ai corpului diplomatic, precum și Bartok ..Bela-junior, fiul compozitorului.
slab, pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, iar maximele între 10 și 20, 
izolat mai ridicate în sud-estul țării, la 
începutul intervalului. Ceață slabă lo
cală. în București : Vremea va fi căl
duroasă și în general frumoasă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, cu îrinorări mai pronunțate 
în a doua parte a intervalului, cînd e 
posibil să plouă. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura se menține ridicată. 
Ceață slabă.

CONFERINȚA CONSILIULUI MUNICIPAL 
BUCUREȘTI PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTVineri s-au desfășurat în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România lucrările Conferinței Consiliului București pentru educație fizică și sport.La lucrările conferinței au fost prezenți tovarășii Dumitru Popa, prirn- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Marin Rădoi, secretar al Comitetului municipal București P.C.R., Anghel Alexe, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Ion Borca, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Gheorghe Borș, președintele Consiliului municipal al sindicatelor București.La lucrări au luat parte, de asemenea, secretari ai comitetelor de partid ale sectoarelor municipiului București, reprezentanți ai Comitetului municipal U.T.C. și ai Consiliului municipal al Organizației pionierilor, activiști ai C.N.E.F.S., .președinți ai cluburilor sportive din Capitală, antrenori, profesori de educa-

BOX: ASTĂ-SEARĂROMÂNIA - DANEMARCADupă cum am mai anunțat. astă- seară va avea loc în sala Floreasca din Capitală, cu începere de la ora 18,30, întîlnirea amicală de box dintre echipele României și Danemarcei. Inițial urmau să se dispute 11 meciuri, la toate categoriile de greutate. Cum însă oaspeții nu vor prezenta boxer la „semimuscă". în ring vor urca doar zece perechi, la celelalte categorii. Din program se desprind, ca fiind mai echilibrate și opunind bo
PENTRU AMATORII

DE PRONOSTICURI SPORTIVE
® Primele trei echipe din clasament, Dinamo, Rapid, 
Steagul Roșu, vor juca în aceleași formații @ Vești din 

Italia : Dbmenghini și-a ispășit suspendareaPentru amatorii de pronosticuri sportive, transcriem în cele ce urmează cîteva date despre meciurile cuprinse în programul pronosport nr. 12, inclusiv ultimele știri ce ne-au sosit din Italia :I. „U“ Cluj — Steaua. La clujeni nici o schimbare față de meciul trecut, în schimb, Steaua va avea de la început pe Iordănescu in atac. „U“ se poate distanța în prima repriză, după pauză forța ei de joc scade. în meci- tur, 1—3. Pronostic: 1,X.II. Progresul — U.T.A. Din cele șapte meciuri disputate pe terenuri străine, U.T.A. a cîștigat unul singur, altul terminîndu-1 Ia egalitate. Dintre arădani va lipsi Broșowski, suspendat. Axente va juca mijlocaș. Bucu- reștenii au pierdut jumătate din punctele puse în joc „acasă". în meci- tur, 0—2. Pronostic : X, 1. 2.III. Farul — Steagul Roșu. Con- stănțenii sint neînvinși pe terenul propriu. Reintră Mareș, ca fundaș central. Steagul Roșu menține neschimbată formația. în meci-tur, 0—2. Pronostic : 1. 

ție fizică, medici sportivi și sportivi fruntași. ■Darea de seamă privind activitatea Consiliului municipal București pentru educație fizică și sport pe perioada 1967—1971 a fost prezentată de tov. Vasile Tudor, președinte al consiliului.A luat apoi cuvintul tovarășul Dumitru Popa, care a adus conferinței salutul Comitetului municipal București al P.C.R. și al Consiliului popular al municipiului București, și s-a referit, pe larg, la succesele obținute de mișcarea sportivă bucureșteană, la mijloacele care trebuie folosite, în viitor, în ■ scopul dezvoltării și mai impetuoase a sportului de masă și de performanță.în încheierea lucrărilor au fost desemnate organele de conducere ale consiliului, biroului și comisiilor pe ramură de sport. în consiliul municipal București pentru educație fizică și sport au fost aleși un număr de 97 de membri. Biroul consiliului este format din 17 membri.(Agerpres)
LA FLOREASCA

xeri redutabili, următoarele partide : Ralf Jansen-Ion Monea (semigrea), Jens Groth-C.. Gruiesc (muscă), Sive- baek-C. Cuțov (ușoară), Thomassen-I. Gyorfi (mijlocie mică), Andersen- I. Alexe (grea).Am fost informați că stațiile noastre de radio vor transmite (pe programul I), în cadrul emisiunii „Orele scrii", aspecte de la această gală. Transmisiile se vor face în jurul orelor 18,50 și 19,40.

IV. C.F.R. Timișoara — Politehnica. La ceferiști,, Korek va apărea în locul lui Gaboraș, la ieșeni nici o modificare. în meci-tur, 0—1. Pronostic : 1.V. Petrolul — S.C. Bacău. Ploieș- tenii sînt neînvinși acasă, băcăuanii n-au cîștigat nici un punct pe terenuri străine. în meci-tur. 0—5 ! Pronostic : 1.VI. F.C. Argeș — „U" Craiova. La pite.șteni. fundaș stingă va juca Ivan II, Craipvenii joacă destul de eficace pe ter-ShUri . străine, totuși, echipa Io? nu pare încă în' formă. în meci-tur, 0—1. Pronostic : 1,X.VII. Dinamo — C.F.R. Cluj. Ambele formații rămîn neschimbate. în meci-tur, 1—0. Pronostic : 1.VIII. Jiul — Rapid. La mineri, reintră Mihai, care și-a ispășit suspendarea, va juca și Dodu, pedepsit doar cu mustrare publică. în meci-tur. 0—1. Pronostic : l.X.IX. Inter — Napoli. Formațiile de bază rămîn aceleași, cu excepția titularizării lui Abbondanza pe aripa

În cîteva rînduriPOLO. — Ieri, la bazinul acoperit Floreasca echipa de polo pe apă Rapid București a învins cu scorul de5— 2 reprezentativa Cehoslovaciei.TIR. — La Mezibori au continuat vineri campionatele europene de tir pentru arme cu aer comprimat. Proba de pistol a revenit lui Stolpîn (U.R.S.S.) cu 387 puncte. I. Pieptea (România) a ocupat locul 6. Selec- . ționata României s-a clasat pe locul 3 cu 1 509 puncte (nou record național). ■HOCHEI. — Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa A) a început ieri la Berna cu desfășurarea meciului U.R.S.S. — R. F. a Germaniei. Hocheiștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 11—2 (2—2, 3—0,6— 0).CICLISM. — Disputată pe traseul El Asnam-Tiaret (165 km), cea de-a treia etapă a Turului ciclist al Algeriei a fost cîștigată de suedezul T. Nilsson, cronometrat cu timpul de 4h 57’47’’. La interval de 46 de secunde au sosit ooncurenții sovietici Gusiatnikpv și Sokolov, în timp ce grosul plutonului, în care se aflau și cicliștii români, a avut o întîrziere de 2’04”. Vasile Selejan a fost clasat pe locul 9 în această etapă. Noul lider al clasamentului general individual este Nilsson, urmat de Guisiatnikov (U.R.S.S.) — la 46”. Dintre români, mai bine clasat este N. Ciumeti (locul 10, la 2’25” de lider).TENIS. — în turul inaugural al turneului internațional de tenis de la Caracas (primul din „Circuitul Caraibilor"), cehoslovacul Milan Holecek l-a învins cu 6—0, 6—4 pe australianul Martin Mulligan, iar brazilianul Thomas Koch a dispus cu 6—1, 6—2 de iugoslavul Nikola Spear.
stingă napolitană. în meci-tur, 1—2. Pronostic : 1.X. Juventus — Torino. în cel de-al 153-lea derbi torinez, Juventus va juca fără Haller. Nu se anunță,schimbări la A. C. Torino. Ia meci-tur, 1—2. Pronostic : 1,X.XI. Lanerossi — Milan. La gazde, nici o modificare în formație, la A.C. Milan este foarte posibilă prezența lui Combin în centrul liniei de atac, în meci-tur, 1—3. Pronostic : 2,X.XII. Sampdoria — Bologna. La ge- novezi, va juca atacant Fodia, la bo- lognezi reintră fundașul Roversi. în meci-ttir, 1—1. Pronostic : X.XIII. Fiorentina — Cagliari. Noutatea importantă e constituită de reintrarea lui Domenghini (Cagliari) care și-a isprăvit suspendarea. în meci-tur, 0—2. Pronostic : 1.

L O T ONumerele extrase' la tragerea din 19 martie 1971.Fond general de premii : 1 720 897 lei dîn care 199 136 Iei report.EXTRAGEREA I : 57 74 28 60 9 55 68 78 20Fond de premii : 954 347 lei din care 199 136 lei report cat. I.>. EXTRAGEREA a Il-a : 35 66 25 65 30 14 84Fond de premii : 766 550 lei.
Știrile sosite în ultimul timp din Polonia frățească înfățișează multiple aspecte ale dezvoltării vieții sociale, relatează despre acțiunile ce se desfășoară pe linia dezbaterii ample cu oamenii muncii a unui șir de măsuri economice și politice, pentru soluționarea unor probleme stringenta ale mersului înainte al societății. A- ceastă activitate se desfășoară sub semnul eforturilor pentru lichidarea cauzelor care au generat problemele grave și fenomenele de criză politică ce au avut loc la sfîr- șitul anului trecut. După cum se știe, ca urmare a .evenimentelor petrecute, au fost efectuate importante înlocuiri în conducerea partidului și statului : noua conducere a luat o serie de măsuri cu caracter imediat, enunțînd totodată pregătirea altora, de perspectivă, pentru soluționarea problemelor care au provocat nemulțumiri în rîndurile muncitorimii și altor mase de oameni ai muncii.Totodată, au fost inițiate o serie de acțiuni îndreptate spre întărirea legăturilor dintre partid și popor, creșterea încrederii clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului popor față de partid, dezvoltarea rolului conducător al partidului, ca factor de însemnătate esențială pentru înaintarea pe calea socialismului.Așa cum reiese și din cuvîntările conducătorilor de partid și de stat, din documentele de partid, din materialele apărute în presa poloneză, dezvoltarea acestor relații de încredere este strins legată de modul în care au fost abordate fenomenele sociale manifestate la sfîrșitul anului trecut. Procedînd la o analiză în spirit comunist a acestor fenomene și a cauzelor care le-au declanșat, conducerea poloneză le-a dat o interpretare realistă, arătind că ele au fost rezultatul ruperii de mase a fostei conduceri a partidului și înscăunării unor practici birocratice de conducere, nesocotirii părerilor oamenilor muncii, încălcării unor interese fundamentale ale maselor, în acest sens, în cuvîntarea rostită la Plenara a 8-a a C.C. al P.M.U.P., tovarășul E. Gierek a ară- tat că, în ultimul timp, în R.P. Polonă s-au manifestat „lipsa unei concepții social-economice de perspectivă în conducerea țării, un stil defectuos și metode nejuste de conducere, deformări considerabile in studierea profundă a legilor de dezvoltare", că „pierzînd legătura cu partidul, neape- lînd Ia rezervele uriașe ale forțelor sale politice, conducerea impunea partidului metode administrative de activitate". Sintetizind dezbaterile plenarei, Hotărîrea adoptată cu acel prilej sublinia : „în ultimii ani, în conducerea partidului au avut Ioc greșeli serioase, care au dus la slăbirea legăturii acestuia cu poporul. Ia acumularea de deformări în dezvoltarea eeonomiei naționale și, în sfir- șit, 1st o criză politică deschisă și Ia metode injuste folosite pe parcursul acestei crize...".Prezentînd cauzele profunde ale 

situației create, conducătorii polonezi au criticat netemeinicia a- precierii sumare, simpliste și e- ronate, susținute de fosta conducere, că aceste evenimente ar fi avut un „caracter contrarevoluționar". în legătură cu aceasta, tovarășul E. Gierek sublinia că fosta conducere „a căutat cauza încordării numai și exclusiv în activitatea elementelor antisociale, iar în condițiile situației create s-a avansat chiar părerea că aceste evenimente au un caracter contrarevoluționar. O asemenea apreciere ar fi fost nu numai greșită, ci chiar catastrofală prin consecințele sale".Această analiză, ca și concluziile pe care le-a cristalizat, își au o incontestabilă' bază faptică. Este cunoscut că la evenimentele amintite au participat muncitorii din principalele întreprinderi industriale ale orașelor poloneze baltice — iar clasa muncitoare nu poate fi asimilată cu reacțiunea, nu poate fi prezentată ca purtătoare a contrarevoluției, ca instrument al acțiunilor imperialismului ! Dimpotrivă, așa cum arată întreaga experiență istorică, cum demonstrează realitățile socialismului, inclusiv cele din Polonia populară, clasa muncitoare își dovedește înalta conștiință acționînd ca forța socială de avangardă, clasa cea mai înaintată și mai progresistă a societății, clasa care pășește cu fermitate în fruntea întregului popor și militează cu consecvență pentru înfăptuirea idealurilor socialismului. Desigur, atunci cind se nesocotesc interesele oamenilor muncii, cînd nu se creează condițiile necesare pentru ca muncitorii, masele oamenilor muncii să-și poată spune cuvintul asupra principalelor măsuri economice și so- cial-politice, asupra problemelor ca- re-i interesează în mod direct, intr-un cuvînt să participe efectiv la conducerea societății, se poate ajunge la situații de încordare socială, muncitorii recurgi nd la forme de acțiune cu caracter excepțional.Firește, așa cum au arătat tovarășii polonezi, în tumultul acestor acțiuni s-au manifestat și elemente antisociale, străine clasei muncitoare, care au vrut să denatureze și să altereze revendicările muncitorilor, să profite de conjunctura creată spre a se deda la acte cu caracter ostil. Dar acestea nu au avut un rol esențial și nu puteau prezenta un ■ pericol real pentru orînduirea socialistă ; în esență, subliniază conducătorii de partid și de stat din Polonia, manifestanții și-au exprimat revendicările fără să pună cîtuși de puțin în feauză regimul socialist — mai mult, ei s-au pronunțat pentru îndepărtarea unor practici si metode străine naturii socialismului, care frînau afirmarea largă a superiorității modului de organizare socialistă a societății. Este semnificativ în acest sens că in scrisoarea trimisă la 24 ianuarie a.c. de muncitorii din Szczecin lui E. Gierek se spunea : „Colectivul de muncitori ai șantierelor navale din Szczecin a fost șî este pentru socialism și împotriva dușmanilor. Sintem, de asemenea. 

pentru înnoirea vieții politice, sociale și economice pe care o aplică consecvent in practică iov. E. Gierek și tov. P. Jaroszewicz și ic acordăm sprijin deplin".ReMitățile, viata însăși arată că edificarea noii orînduiri ridică probleme de o mare complexitate ; în procesul de dezvoltare a societății, care se- realizează printr-o luptă între vechi și nou, apar contradicții care, dacă nu sînt sesizate la timp și soluționate corespunzător, pot lua un caracter antagonist și genera serioase consecințe negative. Firește că tendințele de a explica contradicțiile nesoluționate, precum și fenomenele negative decurgînd din ele, nu prin iauzele lor reale, nu prin greșeli de conducere, prin ignorarea unor necesități obiective și a unor cerințe în
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dreptățite ale maselor, ci prin interpretări simplificatoare, anacronice, prin prezentarea lor ca acțiuni ale imperialismului, ale forțelor contrarevoluției nu pot decit să împiedice o a- preciere obiectivă a realităților, să frî- neze elaborarea unor soluții judicioase, de natură să ducă la înlăturarea efectivă a contradicțiilor apărute — și, prin aceasta, să aducă daune grave procesului de dezvoltare a societății socialiste, expansiunii forțelor de producție și consolidării noilor relații sociale, mersului sigur înainte spre socialism. Desigur, in condițiile menținerii imperialismului, există o permanentă înfruntare între forțele socialismului și ale reacțiunii ; in același timp, chiar și în țările socialiste mai pot exista anumite elemente izolate — indivizi declasați, rămășițe ale claselor exploatatoare, care se pot afla, pentru un timp, prizoniere ale unor influențe străine socialismului. Dar a considera că asemenea elemente pot prejudicia trăinicia și viabilitatea orînduirii socialiste, pot periclita noua societate, ar însemna a manifesta o flagrantă lipsă de încredere față de forța socialismului. față de spiritul consecvent revoluționar al clasei muncitoare, — clasa conducătoare în opera de edificare a socialismului — față de 

poporul care, eliberat de exploatare și asuprire, ștăpin pe propria sa soartă, își construiește o viață nouă, potrivit voinței și intereselor sale.Caracterizînd momentul actual „TRYBUNA LUDU" scria : „Problemele de , primă însemnătate ale restabilirii și întăririi legăturii între partid și societate și, în primul rînd, între partid și clasa muncitoare se înscriu pe ordinea de zi în viața statului nostru. Este vorba de lichidarea obstacolelor și denaturărilor de tot felul care au încălcat această legătură, despre stilul și formele muncii de partid în prezent și în viitor, care să contribuie la întărirea acestei unități".Contactele vii, directe, ale conducerii de partid și de stat cu reprezentanții oamenilor muncii din cele mai 

diferite domenii de activitate, măsurile și proiectele de măsuri care sint acum supuse unor largi dezbateri publice, : vizînd modernizarea sistemului de conducere a economiei naționale, îmbunătățirea funcționării organelor de stat, așezarea pe baze noi a activității sindicatelor și a altor organizații obștești, a întregii vieți sociale — constituie expresii ale unui proces de adincire a democrației socialiste, ale preocupării pentru atragerea maselor la conducerea treburilor generale ale țării. Se desfășoară un dialog al partidului, al. conducerii sale cu masele, cu clasa muncitoare, au loc numeroase intîlniri hle conducătorilor de partid și de stat cu colective de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, adunări ale organizațiilor de partid și obștești, întruniri ale reprezentanților diferitelor sectoare de activitate, dezbătîndu-se căile și mijloacele cele mai eficiente pentru rezolvarea problemelor economice și sociale aflate pe ordinea de zi, pentru accelerarea înaintării pe calea socialismului.Definind problemele procesului de democratizare a diverselor compartimente ale vieții sociale, tovarășul E. Gierek . a arătat : 
„Sarcina constă în a - pune pe deplin 

în mișcare toate pirghiiie democrației socialiste spre a elibera energia socială suplimentară a maselor, inițiativa și abnegația lor, pentru înțelegerea deplină a țelurilor pe care le slujesc oamenii muncii. Deplina folosire a posibilităților existente în sistemul democrației socialiste va contribui la integrarea în continuare a poporului nostru în opera de construire a socialismului, in transformarea țării noastre intr-un stat dezvoltat, modern, bogat".într-adevăr, viața, practica, întreaga experiență a construcției socialiste au demonstrat și demonstrează că înfăptuirea unei reale democrații este ,o necesitate obiectivă a dezvoltării societății socialiste, o componentă organică fundamentală și o condiție structural necesară a a

cestei dezvoltări. Socialismul presupune nu numai un înalt nivel de creștere a forțelor de producție, ci și o largă dezvoltare a democrației, căci fără aceasta, fără crearea unui cadru larg democratic pentru manifestarea din plin a energiilor poporului, a forței creatoare, experienței și inițiativei oamenilor muncii, nu se poate realiza o conducere eficientă a vieții sociale. nu se pot soluționa corespunzător problemele complexe ale edificării noii societăți. înfăptuirea unei democrații consecvente este impusă și ține de însăși esența socialismului, ca societate a libertății și egalității oamenilor muncii, în care puterea de stat, emanind de la popor, aparține poporului suveran și este exercitată efectiv de acesta prin participarea directă a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității Ia conducerea treburilor statului, la soluționarea tuturor problemelor dezvoltării sociale.Tocmai în capacitatea de a crea un asemenea cadru democratic — care să asigure posibilitatea participării nemijlocite a maselor celor mai largi la conducerea vieții obștești, afirmării responsabilității sociale a fiecărui cetățean, realizarea personalității umane — stă izvorul principal, decisiv, al superiorității socialismu

lui asupra orinduiril capitaliste, ale cărei condiții sociale, de subordonare și exploatare împiedică masele largi ale poporului să ia parte din plin la conducerea statului și să-și .manifeste integral forțele creatoare, duc la faptul că cele mai importante probleme ale vieții de stat sînt discutate și rezolvate în cercuri înguste, departe de popor, față de care se manifestă temere și ale cărui interese sînt ignorate sau nesocotite ori de cite ori ele vin în contradicție cu politica sau pozițiile cercurilor conducătoare.Firește — așa cum arată tovarășii polonezi — problemele ce urmează a fi rezolvate in Polonia populară âu un caracter complex, dificultățile economice și de altă natură nu pot dispărea de la o zi la alta, Noua conducere a P.M.U.P. a .declarat cu realism că' aceste probleme și mai ales cauzele lor profunde își vor găsi soluționare în timp, în perspectivă, în procesul de îndreptare a greșelilor, de dezvoltare a societății pe o linie consecvent democratică, pe bazele unei evoluții sănătoase, armonioase și echilibrate a economiei. Dar rezultatele primelor măsuri a- doptate de partid și de stat și aprobate de masele largi dovedesc că a fost deschisă calea pentru soluționarea cu succes a acestor probleme, demonstrează capacitatea P.M.U.P., a poporului polonez de a fi la înălțimea sarcinilor momentului, de a depăși dificultățile și a asigura soluționarea cu succes a sarcinilor mersului înainte al socialismului. în acest sens, în cuvîntarea rostită de tovarășul E. Gierek, la 18 martie, la Cracovia, în fața activului de partid și economic de la Combinatul metalurgic „Lenin" se sublinia că „partidul a ieșit din perioada grea, lichidînd prin propriile forțe dificultățile".într-adevăr, căile reale de soluționare a problemelor le pot identifica și găsi, mai bine decit oricine, numai partidul și poporul din fiecare țară. Acestea sînt probleme interne — și este firesc ca modalitățile de reglementare a lor să poată fi elaborate exclusiv de partidul, statul și poporul respectiv, care cunosc cel mai bine stările de lucruri existente și sînt în măsură să adopte soluțiile cele mai indicate ; de altfel, rezolvarea de către poporul unui stat socialist — deținător al puterii politice în țara sa — a problemelor sale proprii este expresia suveranității naționale intangibile. .Tocmai asigurînd rezolvarea problemelor care apar pe parcursul edificării noii societăți, partidul își îndeplinește mandatul față de poporul care i-a încredințat conducerea destinelor sale, își exercită un drept și o datorie imprescriptibilă față de națiune. Soluționarea de către partid, împreună cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu întreg poporul tării sale a acestor probleme sudează legătura dintre partid și popor, cimentează coeziunea societății în jurul partidului, asigură întărirea reală a rolului său conducătoriAceasta este o problemă de inte

res nu numai național, ci și internațional. Viața demonstrează că orice neglijare a problemelor ce apar în procesul construcției socialiste, în dezvoltarea internă socială, economică și politică, în progresul multilateral al societății aduce daune serioase nu numai intereselor poporului respectiv, ci și cauzei generale a socialismului, intereselor oamenilor muncii de pretutindeni. Este incontestabil că forța internațională a socialismului depinde nemijlocit de măsura în care fiecare detașament al mișcării comuniste și muncitorești soluționează judicios problemele dezvoltării progresiste a țării sale, își înfăptuiește misiunea cu care l-a investit propriul său poper. Făurirea cu succes a orînduirii socialiste în propria țară, bunul mers al construcției noii societăți este de aceea nu numai o obligație națională, ci și o înaltă îndatorire față de clasa muncitoare de pretutindeni, cea mai importantă contribuție internaționaiistă la cauza întăririi forțelor socialismului în lume. De aceea se cere ca eforturile desfășurate către asemenea scopuri să fie primite cu toată încrederea, cu spirit de simpatie și solidaritate de către toți comuniștii, de oamenii muncii, de toți cei cărora le este scumpă cauza socialismului, O asemenea poziție corespunde intereselor întăririi unității țărilor care construiesc noua orînduire, intereselor unității mișcării comuniste, creșterii forței de atracție a ideilor mărețe ale socialismului.Opinia publică din țara noastră urmărește cu interes și satisfacție evoluția pozitivă a evenimentelor din Polonia, activitatea depusă de P.M.U.P. și conducerea sa pentru depășirea dificultăților manifestate, pentru soluționarea problemelor cortiplexe create ca urmare a greșelilor din trecut, pentru mersul înainte al societății poloneze pe calea socialismului. Ca prieteni ai poporului polonez, de care ne leagă îndelungate tradiții de prietenie, lupta comună pentru țeluri comune, aceleași năzuințe de făurire a vieții noi, socialiste, comuniștii, oamenii muncii din România socialistă urează comuniștilor polonezi, întregului popor polonez succes deplin în eforturile lor pentru progresul economiei, pentru perfecționarea organizării vieții sociale, pentru dezvoltarea multilaterală a societății și înaintarea ei continuă pe calea socialismului.Oamenii muncii din Republica Socialistă România își exprimă convingerea că Partidul Muncitoresc U- nit Polonez, poporul polonez au capacitatea de a-și rezolva ei înșiși problemele țării lor, de a realiza noi ■progrese in edificarea societății socialiste, în propășirea continuă a economiei și ridicarea nivelului de trai, în adîncirea democrației socialiste, în dezvoltarea liberă, independentă și înfloritoare a patriei, în înfăptuirea idealurilor socialismului, contribuind astfel la cauza generală a socialismului în întreaga lume.
Nicolae CORBU 
Romulus CAPLESCU
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@ Primirea la primul ministru H. Baunsgaard

Gheorghe Rădulescu
GENEVA 19 (Agerpres). — Tn Comitetul pentru dezarmare de la 

Geneva continuă dezbaterile cu caracter general, in cadrul cărora dele
gațiile statelor membre își expun considerațiile asupra ansamblului 
problemelor de dezarmare, aflate pe ordinea de zi.
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Sosirea la Pekin a delegației 
guvernamentale române 

conduse de tovarășul

Deschiderea 
Congresului al XX-lea 
al P. C. din Belgia

PEKIN 19 — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădu- lescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a sosit vineri Ia prînz la Pekin, într-o vizită de prietenie, la invitația guvernului R. P. Chineze.La plecarea din Canton, delegația a fost condusă la aeroport de Kun Shi Ciuan, membru al C.C. al P.C. Chinez, secretar al Comitetului de partid al provinciei Guandun, prim- vicepreședinte al Comitetului revoluționar provincial, de activiști ai organelor locale de partid și de stat. De la Canton la Pekin, delegația a fost însoțită de Aurel Duma, ambasadorul Republicii Socialiste România în R.P. Chineză, și Li Lien-cin, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze.Aeroportul din Pekin, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, a cunoscut o atmosferă festivă. ' în Întâmpinarea oaspeților români au venit numeroși locuitori (

ai capitalei R.P. Chineze. La cobo- rîrea din avion, tovarășul Gheorghe Rădulescu și ceilalți membri ai delegației au fost salutați cu deosebită căldură de Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice-premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ciu Hui-tzo, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, Ken Biao, directorul Direcției de relații externe ' a C.C. al P.C. Chinez, Fan I, ministrul relațiilor economice cu străinătatea, Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior. Li Suei-cin, mi-* nistrul construcțiilor de mașini, Li Cian, ministru adjunct al comerțului exterior, Ciao Kuan-hua, ministru adjunct al afacerilor externe, și de alte persoane oficiale chineze.Tovarășul Gheorghe Rădulescu și ceilalți membri ai delegației au salutat miile de cetățeni aflați pe aeroport. într-o atmosferă entuziastă, mulțimea, care flutura stegulețe românești și chineze, scanda lozinci pentru întărirea prieteniei dintre cele două popoare, urînd un călduros bun venit oaspeților români.

COPENHAGA 19. — Trimisul special Agerpres, C. Țintea, transmite : Joi seara, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a sosit la Copenhaga, într-o vizită oficială, la invitația ministrului afacerilor externe al" Danemarcei, Poul Hartling.La sosirea în capitala daneză, ministrul român a fost întâmpinat de ministrul de .externe danez, Poul Hartling, de T. A. Oldenburg, secretar general adjunct, de ambasadorul Danemarcei la București, Torben Busk-Nielsen, și de alte oficialități din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.A fost de față Gh. Ploieșteanu, ambasadorul României la Copenhaga.Vineri dimineața, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei s-au desfășurat convorbirile oficiale între ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Poul Hartling. Au participat Paul Fjscher, secretar general, Torben Busk-Nielsen, ambasadorul Danemarcei la București, alte

oficialități din M.A.E. danez. Au fost de'față, de asemenea, Gh. Ploieșteanu, ambasadorul României la Copenhaga, precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul de externe român.în cursul întrevederii cei doi miniștri au procedat la un schimb larg de vederi asupra relațiilor româno- daneze și a evoluției situației internaționale. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.După convorbirile oficiale a avut loc un dejun de lucru oferit la restaurantul „Langelinie" de ministrul afacerilor culturale, pentru problemele dezarmării și cooperării tehnice cu țările în curs de dezvoltare, K. Helveg Petersen.în cursul după-amiezii, Corneliu Mănescu a fost primit de primul ministru al Danemarcei, Hilmar Baunsgaard. Au fost prezenți Gheorghe Ploieșteanu și Torben Busk-Nielsen.întrevederea, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a prilejuit un util schimb de opinii privind relațiile bilaterale, și alte probleme de interes comun.
DECLARAȚIILE MINISTRULUI

BRUXELLES 19 (Agerpres). — La Charleroi s-au deschis vineri lucrările celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Belgia. Congresul, la care participă 220 de delegați, are loc în anul celei de-a 50-a aniversări a creării P.C. din Belgia. La lucrări asistă, de asemenea, delegații . ale’ unor partide comuniste și muncitorești frățești.Din partea Partidului Comunist Român participă tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. » Marc Drumaux, președintele Partidului Comunist din Belgia, a prezentat raportul Comitetului Central asupra perspectivelor luptei de clasă, in Belgia. Raportul a făcut o amplă analiză asupra situației politice, economice și sociale din țară, subliniind preocuparea Partidului Comunist din Belgia pentru realizarea unității dc acțiune a clasei muncitoare belgiene și dezvoltarea căilor în măsură să ducă la crearea unei societăți corespunzătoare năzuințelor poporului belgian.Lucrările Congresului continuă.
★Tovarășul Miron Constantinescu a avut o întîlnire cu Raymond de Smet, președintele Federației din Dendre a P.C. din BelgiaIntîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

în intervenții sînt exprimate opțiunile majorității covîrșitoare a delegațiilor in favoarea înfăptuirii unor măsuri reale de dezarmare, cu prioritate în domeniul nuclear, precum și pentru angajarea unor negocieri de substanță în vederea elaborării unui tratat de dezarmare generală și totală. Dintre măsurile parțiale. se constată un interes deosebit pentru interzicerea armelor chimice și biologice și încetarea experiențelor nucleare subterane. Se remarcă, totodată, preocuparea accentuată a statelor față de proporțiile alarmante ale cursei înarmărilor și identificarea unor modalități eficiente de a opri această competiție irațională, care are consecințe dintre cele mai nocive asupra progresului și securității popoarelor. In acest context, multe delegații au exprimat aprecieri în legătură cu importanța și actualitatea inițiativei guvernului român de a înscrie pe agenda celei de-a 25-a sesiuni a Adunării Generale punctul intitulat „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale firofund dăunătoare asupra păcii și securității în lume".
AFACERILOR EXTERNE AL SUEDIEI

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII UNUI AN DE LA SOSIREA 
ÎN CAPITALA R.P. CHINEZE A ȘEFULUI STATULUI 

CAMBODGIAN

Recepția de la PekinPEKIN 19. — CorespondentulAgerpres, I. Gălățeanu, transmite • Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a oferit o recepție cu prilejul împlinirii unui an de la sosirea la Pekin a prințului Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, șî al aniversării creării Frontului Național Unit din Cambodgia.Au participat Huan Iun-șen, Iao Uen-iuan, Li Sien-nien, Le Ten-in, U Fa-sien, Li Tzo-pen, Ciu Hui-tzo, membri ai Biroului Politic al P.C. Chinez, și alte persoane chineze.La recepție a participat, de guvernamentală de tovarășul Gheor- membru al Comite- al Prezidiului Per- vicepre- Consiliului de Miniștri,

C.C. al oficialeaseme- ro-nea, delegația mână, condusă ghe Rădulescu, tulul Executiv, manent al C.C. al P.C.R., ședințe al care se află într-o vizită "de "prietenie în R. P. Chineză.Au asistat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la. Pekin.Premierul Ciu En-lai și prințul Norodom Sianuk au rostit cuvîntări, în care au trecut în revistă lupta poporului cambodgian împotriva a- gresiunii americane, pentru salvarea națională, precum și succesele repurtate de popoarele din Indochina în lupta împotriva agresiunii americane.Premierul Ciu En-lai a adresat, în numele președintelui Mao Tzedun, al vicepreședintelui Lin Biao, al gu-

Ivernului și poporului chinez, calde felicitări șefului statului cambodgian," Guvernului Regal de Uniune Națională și poporului cambodgian. Ețj a• subliniat că China reprezintă spatele imediat pentru poporul cambodgian și celelalte popoare din Indochina în războiul lor împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională. Ciu En-lai a subliniat că F.U.N.K. devine puternica forță care călăuzește lupta poporului cambodgian, dînd lovituri grele agresorilor americani și lacheilor lor — clica trădătoare Lon Noi — Sirik Matak. El s-a referit. la meritele prințului Noro- " dom Sianuk în conducerea luptei poporului cambodgian împotriva agresiunii, relevînd că, în prezent, șapte zecimi - din teritoriu și șase zecimi din populație sînt eliberate.La rîndul său, prințul Norodom Sianuk a amintit că R. P. Chineză a acordat un ajutor deplin și multilateral poporului cambodgian și luptei sale armate, precum și șefului legal al statului, guvernului legal, în lupta pînă la victoria deplină. El a amintit că, în prezent, guvernul regal este recunoscut de jure de 23 de state și guverne suverane și de două mișcări de eliberare națională. Prințul Sianuk a exprimat recunoștința profundă față de ;R. P. Chineză, precum și față de țările șl guvernele prietene ale popoarelor khmer și chinez, .pentru sprijinul prețios acordat Frontului Național Unit și guvernului regal în lupta lor.

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Suediei, Torstefi Nilsson, s-a referit, intr-un interviu acordat trimisului special Agerpres, C. Țintea, la ția și perspectivele relațiilor româno- suedeze, precum și la poziția țării sale în unele probleme internaționale. „Se poate spune că relațiile dintre Suedia și România s-au intensificat în cursul anului trecut", a declarat ministrul de externe, suedez. în context, el a scos în evidență colaborarea dintre cele două țări, realizată în mai multe rînduri la Națiunile Unite, unde apropierea pozițiilor a permis prezentarea unor propuneri comune. Considerăm că. și la Conferința de dezarmare de la Geneva — a menționat Torsten Nilsson — am dezvoltat un punct de vedere similar în ceea ce privește poziția față de diverse fenomene din domeniul dezarmării. în continuare, ministrul și-a exprimat „satisfacția pentru modul cum s-a dezvoltat comerțul dintre cele două țări, care a sporit substanțial în ultimii ani".Referindu-se la problema convocării conferinței general-europene asupra securității, ministrul afaceri-

evolu-
rilor externe, al Suediei a declarat că, în cursul convorbirilor avute cu ministrul român al afacerilor externe, Corneliu Mănescu, s-a putut constata că „ambele părți sînt convinse de necesitatea discuțiilor multilaterale pe care sperăm să le înfăptuim la Helsinki". Condițiile pentru realizarea acestor discuții, a spus el, ar consta în aceea că toate statele interesate trebuie să participe și, în - ceea ce privește partea suedeză, ea este pregătită să participe.în încheierea ‘ convorbirii, Torsten Nilsson a apreciat atmosfera amicală și cordială în care s-au desfășurat întrevederile cu ministrul afacerilor externe al României. „A fost o discuție deschisă, a spus el, și. după părerea mea, astfel trebuie procedat în convorbirile de acest gen. Tocmai aceasta le face atît de valoroase".

MOSCOVA 19 — Corespondentul A- gerpres, Laurențiu Duță. transmite : In cetatea metalului din .Siberia occidentală, Novokuznețk, s-a construit cel mai puternic furnal al Uniunii Sovietice — furnalul numărul trei, care va intra în curînd în funcțiune. Ca să-1 poți cuprinde cu privirea ai nevoie de o distanță de cel puțin un kilometru și jumătate. Un oraș ciudat, cu conducte întortocheate și clădiri de forme variate, dominat de un corp gigantic, înalt de aproape 100 metri. Productivitatea noului agregat este de 7 000 de tone de fontă în 24 de ore. El con-

stituie o noutate nu numai prin construcția sa, ci și prin nivelul foarte înalt de automatizare. Funcționarea lui va fi controlată /simultan de 900 de aparate. Dacă ar fi întinse, cablurile de mare diametru care au fost instalate la furnal ar acoperi distanța de... 1 000 kilometri.In prezent se fac ultimele verificări ale mecanismelor și sistemelor agregatului. Se apropie ceasul cînd prima șarjă a furnalului va inaugura adevăratul fluviu de metal ce va porni spre uzinele și noile construcții ale Uniunii Sovietice.

TURCIA Partidului Po-Zulficar Aii Bhutto, aPrima reuniune a noului 
guvern indian, p^zidat de m- dira Gandhi, a avut loc joi la Delhi, întrunirea a fost consacrată programului politic al guvernului, ce va fi prezentat săptămînă viitoare Parlamentului,

PE FRONTURILE DE LUPTA DIN INDOCHINA

• BOMBARDAMENTE SUSȚINUTE ASUPRA BAZEI KHE 
SANH ® ÎN SUDUL LAOSULUI, FORȚELE SAIGONEZE ÎN 

RETRAGERE

ANKARA 19 (Agerpres). — Președintele Turciei, Cevdet Sunay, l-a însărcinat, vineri, pe Nihat Erim, deputat din partea Partidului republican al poporului, cu misiunea „formării în timpul cel mai scurt a unui guvern puternic și capabil să soluționeze actuala situație din țară". Șeful statului a cerut lui Nihat Erim să demisioneze din partidul său „pentru a obține sprijinul Parlamentului eliberat de orice considerații de partid".Premierul desemnat a declarat ziariștilor că viitorul cabinet va fi un guvern de „coaliție națională", care nu va aduce schimbări în politica externă a țării. El a precizat că . vor fi organizate alegeri anticipate, dar numai după o electoral și țară.

Convorbirile S.A.L.T. La sediul ambasadei S.U.A. din Viena a avut loc vineri o nouă ședință a convorbirilor sovieto-ame-ricane privind limitarea înarmărilor strategice (S.A.L.T.). S-a procedat în continuare la trecerea în revistă a pozițiilor celor două părți. Următoarea ședință este programată marți, 23 martie, în clădirea Ambasadei Uniunii Sovietice.

Liderul 
porului, precizat că Partidul Poporului nu va accepta să participe la formarea u- nui guvern de coaliție, alături de reprezentanții Ligii Awami, dacă majoritatea populației din jumătatea de vest a Pakistanului s-ar opune unei asemenea soluții. El a menționat că a refuzat să se deplaseze la Dacca, împreună cu președintele Yahya Khan, pentru .convorbiri cu Mujibur Rahman, liderul Ligii Awami. „Voi pleca la Dacca doar după ce voi fi primit explicațiile cerute președintelui Yahya Khan", a spus Aii Bhutto.

reformă a sistemului restabilirea ordinii în

Delegația guvernamen
tală a Republicii Chile, con* dusă de Alcides Leal Osorio, secretar de stat in M.A.E., care, la invitația premierului Willi Stoph, a făcut o vizită în R. D. Germană, a părăsit joi această țară.

SAIGON 19 (Agerpres). "— în ultimele 48 de ore, forțele patriotice din Vietnamul de sud au atacat în mai multe reprize pozițiile trupelor americano-saigoneze din provincia septentrională Quang Tri. Joi, baza de la Khe Sanh a fost bombardată pentru a cincea oară consecutiv cu obuze de artilerie de către patrioți. Un purtător de cuvînt american a recunoscut dă în timpul acestui atac au fost distruse trei camioane și un elicopter din dotarea bazei.
★XIENG KUANG 19 (Agerpres). — în întreaga regiune din sudul Laosu-

lui forțele patriotice continuă operațiunile ofensive împotriva trupelor agresoare saigoneze. Cele mai violente lupte care au avut loc în cursul zilei de joi s-au desfășurat în împrejurimile fostei baze „Lolo". După cum relatează agenția Pathet Lao, aproximativ 1 000 de militari saigo- nezi au fost uciși în cursul luptelor de la baza „Lolo". Totodată, agenția citată arată că ultimele forțe saigoneze care au reușit să scape de sub focul artileriei forțelor patriotice s-au retras în zonele de junglă.
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★
la motivele puneriiReferindu-se 

in retragere, în cursul ultimelor zile, 
a mai multor generali și ofițeri su
periori din armata turcă, ziarul „Cum
huriyet" scrie că printre cei îndepăr
tați „figurează partizanii preluării 
puterii de către armată". Potrivit 
ziarului, ^intervenția armatei urma să 
aibă loc în noaptea de 9 spre 10 mar
tie, dar ea a fost amânată la iniția
tiva înaltelor comandamente mili
tare, preocupate de a evita vărsarea 
de singe.

La Ulan-Bator 3 avut 1<?c 0 ședință festivă a reprezentanților organizațiilor de partid, de staț și obștești din capitala R. P. Mongole, consacrată celei de-a 50-a aniversări a creării Armatei Populare Mongole. La ședință au luat parte Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al Comitetului Central, al Partidului Popular Revoluționar 'Mongol, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, Jamsaranghiin Sambu, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular sl R. P. Mongole, alți conducători de partid și de stat.

Ministrul chilian al afa
cerilor interne, Jose Toha- a anunțat că va cere Curții Supreme desemnarea unui judecător special de instrucție care să conducă cercetările privind atentatul cu bombe incendiare declanșat în urmă cu cî- teva zile pe stadionul Chile din capitală, îndată după ce președintele Salvador Allende ținuse acolo o cu- vîntare. Ministrul chilian a confirmat că primele rezultate ale anchetei demonstrează implicarea unor elemente de extremă dreaptă.

Convenția privind co
operarea înire guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii 
Cipru în domeniul protecției plan-' telor și al carantinei fitosanitare" a fost semnată la Nicosia.

Pavilionul românesc din 
cadrul Tirgului internațio
nal de la Leipzig se bucur^ de un interes deosebit. Printre personalitățile care l-au vizitat în aceste zile s-au aflat Heinrich Homarm, vi- ■ cepreședinte al Consiliului de Stat al R. D. Germane, Horst Solie, ministrul pentru probleme’ economice externe, și Eduard Schwierz, locțiitor al acestuia.

BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
Regina Fabiola a Belgiei a vi
zitat joi standul României din 
cadrul Tirgului internațional al 
cărții de la Bruxelles, in care 
sint expuse cele mai reprezenta
tive titluri din producția editu
rilor românești.

în Uniunea Sovietică a 
fost lansai „Cosmos-400", satelit artificial al Pămîntului, la bordul căruia este instalat aparataj științific destinat continuării cercetărilor în spațiul cosmic. Satelitul este dotat, de asemenea, cu un sistem radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor cu privire la funcționarea aparatelor și un sistem radio pentru măsurarea elementelor orbitei. Agenția TASS precizează că apacatajul lui „Cosmos-400" funcționează normal.

VIETNAMUL DE SUD 19 (Agerpres). — La 19 martie. Ziua luptei poporului vietnamez împotriva perialismului S.U.A., Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului al Frontului Național de din Republica Vietnamului adresat tuturor popoarelor 
o . scrisoare deschisă.în scrisoare se arată că de ani care au trecut de la 19 martie 1950, cînd imperialiștii S.U.A. au trimis două vase de război și sute de avioane la Saigon pentru a intimida poporul vietnamez, imperialiștii S.U.A. au escaladat războiul de agresiune împotriva poporului vietnamez.Aceste aventuri militare s-au izbit de forța .invincibilă a celor 50 de milioane de indochinezi care sînt neclintiți în lupta lor dreaptă. Poporul vietnamez, se arată în continuare în scrisoare, este hotărît să țină sus steagul „Zilei de 19 martie", să fie loial declarației comune a popoarelor indochineze din aprilie 1970 și să lupte, umăr la umăr cu popoarele din Cambodgia și Laos, împotriva agresorilor S.U.A. și a acolițîlor loc.Președintele Nguyen Huu Tho exprimă, în numele populației sud-viet- nameze și al F.N.E., mulțumiri țărilor socialiste, tuturor popoarelor iubitoare de pace și de dreptate din lume care au sprijinit poporul vietnamez în lupta sa împotriva agresiunii.
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Tradiționala acalmie care a caracterizat, ani de-a rîndul, viața politică australiană a fost întreruptă de serioase zdruncinări. în ultimele zile, coaliția liberal-agrariană, care conduce de mai bine de 20 de ani destinele acestei țări, a trecut prin puternice frămîntări interne. Totul a început prin demisia neașteptată a ministrului apărării, Malcolm Fraser. A urmat apoi înlocuirea șefului partidului liberal și totodată primul ministru, John Gorton, cu William McMahon, care, potrivit uzanțelor din această țară, a fost desemnat lider al noului guvern.Cele două știri ar fi putut trece mai mult sau mai puțin neobservate, dacă comentatorii politici n-ar fi readus în actualitate cedente semnificative, acestea ? In primul tența unor pronunțate disensiuni în sinul coaliției, și îndeosebi al partidului liberal. Acestea își au punctul de plecare încă în urmă cu trei ani, cînd dispariția premierului Harold Holt a dat naștere unei dificile probleme de succesiune. Nu mai puțin de cinci candidați, între care la Ioc de frunte se afla ministrul de finanțe, McMahon, își anunțaseră candidatura la postul de premier. Problema succesiunii „amenința să devină — după cum se exprima „Financial Times" — o ruptură serioasă între liberali și partenerii lor mai mici de coaliție, agrarienii". în dorința de a păstra intactă .coaliția, liberalii l-au „sacrificat" pînă la urmă pe candidatul lor numărul unu, McMahon, și au apelat la o soluție de compromis : „soluția Gorton".

Prima sarcină declarată a noului premier a fost tocmai aceea de a întări coaliția guvernamentală. A- ceastă misiune însă nu s-a dovedit a fi deloc ușoară, iar alegerile parlamentare din noiembrie 1969, cînd coaliția a trebuit să facă față unui partid laburist revitalizat, care a găsit mult sprijin în opinia publică, au evidențiat din plin acest lucru. Coaliția a pierdut un număr apreciabil de mandate in fața opoziției, care a realizat un salt remarcabil ; doar patru locuri îi mai lipseau partidului

nul îndoielii. Gruparea din statul Queensland a partidului a aprobat o moțiune în care iși exprima îngrijorarea față de consecințele politicii guvernamentale în domeniul afacerilor externe și cd al apărării. Tendințe asemănătoare s-au făcut simțite și în rîndul organizațiilor partidului din teritoriile de vest ale Australiei. Așa se face că în preajma convenției partidului, care a urmat după alegeri, noi candidaturi, printre care și cea a lui McMahon, au. fost avansate pentru funcția de președin-
cîteva ante-Ce arată rînd, exis-

laburist pentru a se impune ca formație politică de guvernămînt.Neefectuind nici un fel de schimbări în politica extern^, și mai ales nefăcînd nici un pas în privința retragerii " trupelor australiene sprijinăVietnam, premierul Gorton s-a văzut tot mai des sub tirul criticilor, chiar în rîndurile' propriului său partid. Garanția pe. care o întruchipa în legătură cu menținerea la putere a coaliției a început să fie pusă sub șem-
care agresiunea americană în

te al partidului și premier al țării. Doar aranjamente de ultimă oră au împiedicat. înlocuirea lui Gorton.Ultimele evoluții din țară au arătat că nemulțumirile în legătură cu participarea la agresiunea din Vietnam, au devenit , tot mai acute, că a crescut impopularitatea politicii guvernului în rîndurile maselor. Pe de altă parte, cercurile burgheziei naționale au început să exprime un -protest tot mai accentuat în fața intensificării presiunilor capitalului străin, în

special american, a tendințelor inflaționiste existente în economia țării. Și astfel, criza latentă din rîndul partidului liberal a izbucnit, cazul ministrului de război Fraser, acuzat că ar fi făcut publice date privind starea de revoltă din rîndul trupelor australiene din Vietnamul de sud fiind un pretext la fel de bun ca oricare altul, simpla picătură care a făcut să se reverse paharul.întâlnirea secretă a conducerii partidului, convocată după demisia lui Fraser, și votul de neîncredere în Gorton au avut drept rezultat desemnarea unui nou premier în persoana lui McMahon. Spre surprinderea generală, Gorton a rămas lider adjunct al partidului și în același timp a fost numit, ministru al apărării în locul lui Fraser. Acesta este, după părerea observatorilor, prețul pe care noul premier a trebuit să-1 plătească în încercarea de a estompa divergențele existente în sînul partidului șî pentru a evita o eventuală raliere a fracțiunii lui Gorton la opoziția laburistă.Neîndoios, schimbarea de la Canberra oferă coaliției liberal-agrariene actuala, conjunctură, dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Dar fără o reevaluare serioasă a principalelor opțiuni politice interne și externe, fără luarea în considerare a cerințelor electoratului și, în general, ale opiniei publice, este totuși greu de crezut că actualele modificări de pe scena politică australiană pot fi considerate mai mult decit un paliativ.
Radu BOGDAN

PARIS 19 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor consacrate în Franța celei de-a 100-a aniversări a Comunei din Paris, joi s-a deschis la Saint-Denis o expoziție ce prezintă documente, fotografii, stampe, extrase din presă referitoare la evenimentele istorice care au adus la conducere, pentru 72 de zile, proletariatul parizian.Expoziția a fost inaugurată dc Jacques Duclos, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Francez, președintele Comitetului național de inițiativă pentru sărbătorirea jubileului. <

de lider posibilitate să evite, în
LA PAZ 19 (Agerpres).— Președintele Boliviei, Juan Jose Torres, a anunțat lista noului guvern, după ce miercuri întregul cabinet și-a prezentat demisia. Din vechea echipă ministerială au fost menținuți titularii a șapte portofolii. Printre noii numiți figurează Huascar Taborga — la Ministerul Afacerilor Externe, Isac Sandoval — Ia Ministerul Muncii și Edmundo Roca Vacadiez — la Ministerul Industriei și Comerțului.Intr-un mesaj adresat națiunii, președintele Torres a declarat schimbările intervenite in guvern ca scop „consolidarea revoluției construirea unei noi Bolivii pe melii proprii. în domeniul politic, e- conomic și social".
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii,

Vorbind despre efectele grave ale cursei înarmărilor, șeful delegației R. P. Bulgaria arăta : „Cursa înar
mărilor, sub toate formele sale, con
tinuă săi sporească amenințările la 
adresa păcii. La acumularea de 
armamente tot mai perfecționate 
se adaugă construcția unor mij
loace de ducere a războiului din 
ce in ce mai complicate, care, cu 
toate că se bazează pe aparatură 
electronică și pe automatizare, nu 
exclud pericolul unei catastrofe prin 
eroare, greșeală de calcul sau sim
plă neglijență". Subliniind, la rîndul său', gravitatea situației ca urmare a cursei înarmărilor, șeful delegației R.P. Mongole a scos în evidență „hotărîrea popoarelor de a îm
piedica un nou război mondial și de 
a elimina primejdia unei conflagrații 
termonucleare".

„Consecințele distructive ale cursei 
înarmărilor pentru viața națiunilor, 
atit în sfera economică și socială, cit 
și în cea politică, fac imperativă și 
urgentă încetarea imediată a acestei 
competiții — arăta ambasadorul Poloniei. Pe aceste temeiuri, Polo
nia a fost coautoare a rezoluției. 
2667 (XXV) a Adunării Generale, . 
inițiată de -România și adoptată la 
cea de-a 25-a sesiune a Adunării Ge
nerale. Această rezoluție atrage a- 
tenția națiunilor asupra consecințe
lor economice și__sociale ale cursei 
înarmărilor și asupra efectelor ei 
nefaste pentru pacea și securitatea 
mondială".

„Ca rezultat al unei inițiative ro
mâne — menționa șeful delegației Olandei ' ' ~ .
țiunilor Unite a hotărît, prin rezolu
ția 2667 (XXV), elaborarea unui stu
diu, de către uri grup de experți, a- 
supra consecințelor economice și so-- . 
dale ale cursei înarmărilor. Sîntem 
bucuroși că Olanda este reprezentată 
în grupul de experți numiți de se
cretarul general al O.N.U. Ne expri
măm în mod deosebit satisfacția în 
legătură cu faptul .dă mandatul în
credințat experților include toate as
pectele cursei înarmărilor — nuclea
re și convenționale".Referindu-se la inițiativa României, șeful delegației R.P.' Ungare declara în ședința de la 18 martie : 
„Problemei dezarmării generale și- 
totale i s-a acordat o atenție sporită 
atit la sesiunea Comitetului pentru 
dezarmare, cit și în dezbaterile asu
pra dezarmării de la ultima sesiune . 
a Adunării Generale... Noi conside
răm importantă rezoluția 2667 (XXV) 
intitulată «Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor și e- 
fecțele sale profund dăunătoare asu
pra păcii și securității în lume», ini
țiată de România".

— Adunarea Generală a Na-

ORIENTUL APROPIAT

Consultări diplomaticeNAȚIUNILE UNITE 19 (Ager- pres). ’— La sediul reprezentanței permanente a Franței pe lingă Națiunile Unite a avut loc joi o nouă reuniune a reprezentanților Franței, Angliei, S.U.A. și U.R.S.S., consacrată" situației din Orientul Apropiat. Nu a fost dat publicității nici un comunicat oficial.CAIRO. — Gunnar Jarring și-a exprimat dorința de a vizita Cairo pentru a avea convorbiri cu ministrul afacerilor externe, Mahmud Riad — scrie cotidianul egiptean „Al Ahram".NEW YORK. — Ministrul afacerilor externe al Israelului, Abba Eban. a avut joi o întrevedere cu mediatorul O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring.CAIRO. — Ministrul de externe ai R.A.U., Mahmud Riad, a adresat un mesaj verbal secretarului Departamentului de Stat al S.U.A., William Rogers — anunță agenția M.E.NY Mesajul se referă la declarația făcută de William Rogers în cadrul conferinței de presă de la 16 martie a.c., în legătură cu situația din Orientul Apropiat.TEL AVIV. — Senatorul american Eugen McCarthy a sosit la Tel Aviv, într-o vizită de o săptămînă, la invitația Ministerului de Externe al Israelului.
★CAIRO. — Agenția M.E.N. a anunțat că două avioane israeliene de tip „Phantom" au violat vineri dimineața spațiul aerian al R.A.U., efectuind zboruri la Port Fouad. Forțele -de apărare antiaeriană ale R.A.U. au intervenit, obligînd avioanele israeliene să se retragă, relatează aceeași agenție, menționînd că incidentul a fost adus la cunoștința corpului de observatori O.N.U.
★Unitățile flotei maritime egiptene au efectuat în ultima vreme o serie de manevre militare, anunță agenția M.E.N.

BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — Guvernul argentinean a hotărît decretarea stării de urgență în provincia Cordoba și numirea unui nou guvernator militar in persoana comandantului celui de-al treilea corp de armată Alcides Lopez Aufranc. Intr-un comunicat difuzat la postul de radio local, noul guvernator a avertizat că „armata și poliția vor interj veni .fără preaviz pentru a reprima orice fel de tulburări", luînd cele mai drastice măsuri, inclusiv pedeapsa cu moartea. Pe străzile orașului Cordoba patrulează în permanență blindate ale armatei. în timpul nopții de joi au fost operate 100 de noi arestări ; între persoanele reținute se numără și lideri ai conducerii locale a Confederației Generale a Muncii (C.G.T.).
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