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ADUC BELȘUG tone de stuf
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dar pot aduce și pagubă cînd sînt
folosite fără pricepere

în ultimii ani au fost extinse mult lucrările de amenajare a terenului în vederea irigării — măsură importantă luată de conducerea partidului și statului ca o condiție hotărîtoare a sporirii producției agricole. In ultimul cincinal au fost executate asemenea lucrări pe 578 000 hectare, ceea ce a făcut ca suprafețele amenajate să ajungă, la sfirșitul anului 1970, la 729 000 hectare. Paralel cu extinderea terenurilor amenajate pentru irigații, o atenție și mai mare trebuie acordată exploatării lor raționale — aplicării corecte a udărilor și executării la un înalt nivel calitativ a celorlalte lucrări — condiție hotăritoare pentru obținerea unor recolte mari care să ducă Ia recuperarea intr-un timp cit mai scurt a investițiilor făcute.în cele mai multe unități agricole, prin irigare, recoltele au crescut simțitor, realizîndu-se vechea dorință a agricultorilor, șl anume ca producția agricolă să depindă din ce în ce mai puțin de condițiile climatice. Astfel, anul trecut la I.A.S. Pietroiu, județul Ialomița, s-au obținut 7 700 kg porumb la hectar, iar la unele ferme ale întreprinderilor agricole de stat Dorobanțu-Constanța, Jegălia-Ialo- mița și Băilești-Dolj recoltele s-au situat între 6 700 și 7 000 kg la hectar. Sînt numai cîteva exemple care demonstrează eficiența ridicată a irigării culturilor, ne dă posibilitatea să întrezărim nivelul producției a- gricole cînd se va ajunge la aproape două milioane de hectare amenajate pentru irigat.Specialiștii sînt unanimi în aprecierea că pe terenurile irigate s-ar putea obține recolte mult mai mari, ceea ce ar face cu putință ca fondurile investite în lucrările de amenajare să fie recuperate într-un timp mai scurt, iar economia țării să beneficieze de cantități mai mari de produse agricole. Or, în multe cazuri, pe terenurile irigate, recoltele n-au fost cu mult mai mari decît cele obținute în cultură obișnuită. Anul trecut, în cooperativele agricole din județul Olt, sporurile de recoltă la porumb obținute pe terenurile irigate, față de cele neirigate, au fost de numai 1253 kg la hectar. Nu este un caz singular. Tot anul trecut, pe ansamblul întreprinderilor agricole de stat, sporul de producție obținut la porumbul irigat a fost de numai 34

la sută față de cel neirigat. Că aceste sporuri minime sînt determinate numai de modul de aplicare a udărilor și a tehnologiilor aplicate o dovedește următorul exemplu. La I.A.S. Mihail Kogălniceanu, ferma condusă de Hie Anastasescu a realizat 6 800 kg porumb la hectar, în timp ce ferma condusă de Gh. Neagoie a obținut numai 4135 kg, iar cea de Puiu Cristea — 3 058 kg.Prin aplicarea unei tehnologii corecte, aceste neajunsuri pot fi înlăturate. Cunoscînd posibilitățile de care dispun, cooperatorii și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat din județul Constanța și-au luat angajamentul ca, pe baza folosirii bazei tehnico-materiale și a experienței acumulate, pe terenurile irigate să obțină, în acest an, 12 000 kg porumb la hectar. Cu prilejul recentei consfătuiri pe țară în problema porumbului, care a avut loc la Constanța, s-a arătat și ce se întreprinde în vederea îndeplinirii acestui angajament.într-adevăr, irigațiile dau putința ca investițiile făcute în mecanizare și chimizare să fructifice mai bine, realizindu-se pe suprafețele respective producții mari. Bineînțeles, pentru aceasta se cere respectarea întocmai a tehnologiilor stabilite pentru culturile irigate. Iată de ce Ministerul Agriculturii, Industriei Ali- mentare, Silviculturii și Apelor a luat măsuri în vederea exploatării mai bune a sistemelor de irigații și aplicării corecte a tehnologiilor specifice fiecărei culturi. Au fost organizate 13 întreprinderi pentru exploatarea si întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor, la stațiunea de la Băneasa-Giurgiu s-au făcut instructaje cu toți specialiștii care lucrează în domeniul irigațiilor. La acestea se adaugă eforturile care se depun, în aceste zile, în vederea punerii în funcțiune a sistemelor de irigații noi și reparării celor existente. De asemenea, tehnologia culturilor irigate a fost discutată temeinic în cadrul unei secții la consfătuirea porumbului care a avut loc nu de mult la Constanța.Deși sîntem la începutul primăverii, problema irigațiilor intră în actualitate. Nu este vorba numai de grăbirea lucrărilor de amenajare, ci și de udări propriu-zise. Se preconizează ca în luna aprilie să se facă udări de aprovizionare, astfel incit în sol să existe rezervă de
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apă pentru perioadele secetoase din vară. Pornind această acțiune, trebuie avute în vedere unele învățăminte care s-au desprins din practica anilor precedenți.care verg care care
In _este determinat de buna funcționare 

a sistemelor de irigații. Or, în a- ceastă privință se constată, an de an, 
o serie de neajunsuri. Au existat defecțiuni în funcționarea stațiilor de pompare, deteriorarea canalelor de a- ducțiune, ceea ce a împiedicat aprovizionarea cu apă tocmai in momentele tind plantele aveau cel mai mult nevoie. „Avem o suprafață de 2 080 hectare amenajată pentru irigat — spunea tov. Nicolae Rîșnoveanu, președintele cooperativei agricole din comuna Roseți-Ialomița. Din acestea, 830 hectare le-am amenajat noi, cu cîțiva ani in urmă, prin mijloace locale. iar restul este o lucrare mai nouă. în sistem modern, făcută de o întreprindere specializată. Numai că sistemul vechi, făcut de noi cum ne-am priceput, funcționează mult mai bine decît cel nou, care are multe defecțiuni. Ne-am dat seama de a- ceste defecțiuni și n-am vrut să-1 recepționăm. Dar organele agricole județene ne-au obligat să semnăm de primire". Serioase defecțiuni în ce privește aducțiunea apei, funcționarea sistemelor de pompare s-au constatat și în alte sisteme de irigații din județul Ialomița. Direcția generală agricolă, în loc să oblige unitățile de construcții să respecte termenele de punere in funcțiune a sistemelor de irigații, îndemna pe președinții de cooperative să semneze de preluarea amenajărilor și a instalațiilor deși acestea nu erau gata.într-adevăr, a devenit o practică a unor întreprinderi de hidroameliorații să nu execute lucrările de amenajare la nivelul cerut, să nu le predea beneficiarului în perfectă stare de funcționare. Cite surprize pot oferi aceste sisteme care n-au fost verificate ! Acum, o dată cu reluarea din plin a lucrărilor pe șantierele de hidroameliorații se impune revizuirea și remedierea defecțiunilor care mai există atit Ia amenajările vechi, cit și Ia cele noi. în cursul lunii aprilie este necesar să se desfășoare o vastă activitate in vederea punerii in perfectă stare de funcționare a rețelei de canale, a stațiilor de pompare, a tuturor (iilor. Inginerii din unitățile și de la direcțiile generale județene să verifice stadiul se află amenajările pentru să urmărească modul cumlucrările de punere in funcțiune, cum sînt înlăturate defecțiunile care e- xistă la unele sisteme de irigații.

Părerile specialiștilor lucrează în acest domeniu con- spre cîteva puncte comune pa vrem să le reliefăm în rîndurile urmează.primul rind, nivelul recoltelor

TTJLCEA. — (Corespondentul „Scînteii**.  T. Oancea) : In Delta maritimă, In zonele Matița și Pardina, coloanele unităților de exploatare a stufului din județul Tulcea dau în aceste zile o bătălie decisivă. După aproape șapte luni de activitate intensă, campania de recoltare a stufului se apropie de sfîrșit. Printr-o judicioasă organizare a procesului tehnologic de recoltare a stufului în toate unitățile de exploatare a acestei neprețuite bogății din Delta Dunării, sarcinile de partid au fost îndeplinite și depășite înainte de încheierea campaniei. Față de cele 100 000 tone stuf planifi • cate a se recolta în această campanie, s-au realizat pînă în prezent 100 955 tone, rezultate bune obținînd unitățile de exploatare a stufului de la Sulina, Pardina și Rusca.

intr-un moment
de afirmare superioara

Interviu cu tovarășul Ion MORARII,
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Culturd și Arid

— De la o zi la alta, știrile des
pre manifestările cultural-artistic» 
in cinstea aniversării semicentena
rului partidului se înmulțesc. O e- 
numerare a lor ar fi imposibilă, 
dată fiind amploarea acțiunilor cen
trale și județene. Care este, după 
părerea dumneavoastră, semnifica
ția acestui entuziasm, acestui ade
vărat ..flux" in mișcarea de amatori 
din țara noastră ?— Aș dori să încep prin a arăta că atunci cind a fost elaborat planul de acțiuni și măsuri al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă în întimpinarea semicentenarului Partidului Comunist Român, știam de la bun început că va urma o perioadă de intensă și multilaterală activitate cultural-ar- tistică. Și, totuși, bogăția manifestărilor de această natură, din toate județele țării, în toate instituțiile de cultură de la orașe și sate, depășește cu mult așteptările noastre. Aveam, desigur, certitudinea că feluritele concursuri și festivaluri ale mișcării artistice de amatori — în domeniul teatrului, al formațiilor coregrafice și muzicale, al artelor plastice, al cineamatori- lor — vor antrena o bună parte a amatorilor, că ele vor crea o emulație deosebită în toate localitățile urbane și' rurale. Iată însă că. alături de aceste acțiuni republicane, au apărut numeroase Inițiative locale care au îmbogățit în mod considerabil evantaiul manifestărilor organizate în cinstea aniversării partidului, simpla lor înșiruire puțind ocupa multe pagini Aveam, de asemenea, convingerea că în așeză- mintele de cultură vor avea Ioc variate acțiuni în domeniul răspîndi- rii cunoștințelor politice și cultu-

rale, cu o tematică adecvată ; în realitate, nu numai că ele au fost organizate în cele mai bune condiții, dar multe dintre fost integrate într-un căpătat continuitate și sub forma ciclurilor de simpozioane, a cursurilor la universitățile populare. In sfîrșit, era firesc să anticipăm că întregul activ cultural se va mobiliza pentru realizarea sarcinilor legate de sărbătorirea evenimentului ; constatăm, însă, că alături de acest activ participă numeroase alte forțe intelectuale și artistice, personalități ale vieții noastre politice și cultu- ral-știintifice, oameni de artă, de teatru, de literatură ș.a.Cum se explică întreaga această desfășurare de forțe culturale ? Evident, pe prim-plan se impune însăși semnificația marii noastre sărbători din acest an. Este vorba de entuziasmul și bucuria cu care nu numai oamenii de cultură și artă, activul nostru cultural întîmpină aniversarea semicentenarului partidului, dar și milioanele de oameni care particiDă la manifestările organizate de instituțiile de cultură, ca o expresie elocventă a omagiului pe care-1 aduc organizatorului și conducătorului victoriilor noastre, această singură ex- se dovedește suficientă, caracterul festiv, sărmani testărilor. amploa-

acestea au sistem, au profunzime expuneri și

Și. totuși, plicație nu Alături de bătoresc al rea acțiunii culturale exprimă maturitatea ei, iar pe plan mai general însăși justefea politicii culturale a partidului și statului nostru. Modul cum se desfășoară manifestările din domeniul culturii și artei, varietatea lor. plasticitatea lor. efici-
(Continuare în pag. a IV-a)

a conducerii vieții noastre sociale
lntr-unul din numerele recente ale „Scînteii’' a lost publicată prima parte a 

acestei anchete privind măsurile initiate de partid pentru perfectionarea condu
cerii, organizării șl planificării economiei noastre naționale. Evident, eforturile parti
dului în domeniul perfecționării și modernizării, al promovării largi a noului, departe 
de a se limita la acest cadru, Înglobează toate compartimentele societății noastre. 
Ancheta pe care o publicăm în pagina a V-a a ziarului iși propune să releve profun
dele schimbări cantitative și calitative petrecute în perioada ultimilor ani în sistemul 
institutional, în formele de organizare și metodele de activitate și conducere pro
prii diferitelor sectoare ale vieții sociale.

Numitorul comun al tuturor acțiunilor initiate de partid în acest domeniu, trăsă
tura definitorie a vastului proces de periecționare Înfăptuit — constâ în adîncirea de
mocratismului orînduiril noastre, în crearea unor structuri care să asigure cea mai 
largă participare a maselor Ia rezolvarea treburilor obștești. Dreptul inalienabil al 
poporului de a fi singur stâpîn pe destinele sale își găsește astfel expresia materiali
zată — în mijloacele efective de a guverna statul, de a decide asupra tuturor proble
melor tundamentale ale vieții sociale.

Prin perseverența cu care deschide drum noului, acționează pentru periecționa- 
rea continuă a organizării și conducerii diferitelor compartimente ale vieții sociale. 
Partidul Comunist Romăn se dovedește la Înălțimea rolului său de forță politică con
ducătoare a societății noastre, de iacîor politic fundamental care asigură Înain
tarea Romăniei pe calea socialismului șl comunismului.

Combinatul petrochimic din Pitești
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instala- agrieole agricole in care irigații, decurg
Ion HERȚEG

(Continuare in pag. a IlI-a)

Zilele, asemeni locurilor și oamenilor, au biografiile lor. Un cincinal socotit în cifre și comentat de imagini spune foarte mult. Dar cite lucruri mai rămîn încă de spus. Reporterului îi sînt mai apropiate zilele ca unități de măsură ale transformărilor, ca puncte de referință și — de ce nu ? — ca amintiri. Memoria se sprijină întotdeauna pe zile, pe ore.Azi e 3 aprilie 1971. Sîm- bătă. Oare care sint amintirile, biografiile celor 5 zile de 3 aprilie ale cincinalului încheiat ? Oare care sînt a- mintirile reporterului și ale altora ca el legate de acel 3 aprilie ?Răsfoiesc însemnări din carnetele acum îngălbenite, colecții de ziare, reviste care să-mi vorbească despre primul 3 aprilie al cincinalului. Pare o zi obișnuită, cum o- bișnuite vor fi toate zilele cincinalului. Dar scoasă din rîndu] celorlalte, orice zi își caută și își găsește acea 
unică biografie de care ea, ca și omul, are atita nevoie.Un record : la Turnu-Mâ- gurele s-a realizat cea mai 
înaltă construcție metalică 
din țară. Priza de aer a fabricii de amoniac din Combinatul de îngrășăminte chimice are 177 m. Și o coincidentă (dacă vrem ră-i spunem așa) : tot la 3 aprilie (dar în 1969) chim;știi din același Turnu-Măgurele raportează depășirea sarcinilor de plan pe primul trimestru. Seara — un reportaj filmat la telejurnal.în 3 aprilie 1966 umblam prin Maramureșul industriilor noi și industriilor vechi. La Sighetul Marmației, Fabrica de tricotaje „Unitatea" se pregătea să-și lărgească

ORADEA (corespondentul „Scînteii" Aurel Pop) Unul din obiectivele cele mai mari prevăzute să intre în funcțiune în actualul cincinal este Combinatul de materiale de construcții din Aleșd. El a fost amplasat aici, deoarece în apropierea A- leșdului se află un lanț de dealuri (Hotar, Fișca, Subpiatră) bogate în calcar, argilă și marnă, materie primă necesară la

fabricarea cimentului și varului.A fost aprins focul la cuptorul de la klinker și se fabrică primele cantități de ciment. Fabrica de ciment va avea șase linii, fiecare cu o capacitate anuală de 320.000 tone. Tot în cursul acestui an, aici se vor produce și primele cantități de var. Prima linie a fabricii de var va avea o capacitate anuală de 100.000 tone.
O O O K3 E

Ofensiva schimbărilor
structurale

spațiile, la Combinatul de industrializare a lemnului din același oraș intrau în producție primele capacități... Carnetul meu In acea zi mai spune : „Tren forestier, Valea Mara... Sector forestier, Mara“.Trec minutele și ajung Ia Izvoare, stațiunea de odihnă a băimărenilor. Ieri s-a deschis o nouă cabană. Ziarele, de cîteva zile, ajung în vîrf de munte cu o punctualitate de simplon.

cărcaiă, o valoare pe care nici unul din semnatarii articolelor sau informațiilor n-o socotea istorie. Și totuși...3 aprilie a mai revenit în cincinal de patru ori pe calendarele noastre. Patru zile de lucru. In prima eram la Roșiori de Vede unde filmam Muzeul 1907, în a doua... oare unde eram în 3 aprilie 1968 ? Aici paginile carnetelor mele nu sînt datate... Cred că filmam ceva

Biografiile
zilelor

l

Orașul Turnu-Severin — locul I în întrecere.începînd de marți. 5 aprilie, „Scînteia" va apare zilnic în 6 pagini. O fotografie : Au început lucrările de extindere a planșeului Șer- ban Vodă în dreptul magistralei Nord-Sud.O pagină închinată de-a 45-a aniversări a ării partidului...Ziarul de duminică,prilie 1966. ajuns la Izvoare duminică 3 aprilie 1966 are, citit astăzi, o undă de nostalgie. o poezie cu care știrea simplă nu se credea în-

celei cre-3 a-

prin Drumul Taberei... A- lerg la colecția de ziare. Da, în 3 aprilie 1968 în Drumul Taberei s-au dat în folosință cîteva zeci de apartamente.3 aprilie 1968. miercuri. Ziarele „trag tare" pe utilajele nefolosite. După vreun an și ceva aflu că în 1968 fiecare locuitor al Bucureștiului a cumpărat cărți în valoare de In 20 de ani. clasicii turii române au fost într-un tiraj egal culația țării. In același 3 aprilie a apărut Hotărirea Co-
51 lei. litera- editați popu-

mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și al Consiliului de Miniștri cu privire la comitetele de direcție ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat.O zi bogată.Reporterul trebuie să fie pretutindeni. Dar oricît s-ar strădui, el nu poate fi pretutindeni. Cum să cuprinzi nu numai o zi, ci și o țară?! Și încă o țară pentru care mișcarea înainte, noul, sînt forme vitale.Joi, 3 aprilie 1969, ar fi trebuit să fiu prezent în cel puțin 30 de puncte pentru care acea zi însemna nu o zi obișnuită de lucru, ci un punct maxim, o cotă. La Electroputere autoutilarea secțiilor de producție se afla la apogeu, în agricultură se dădea bătălia pentru recuperarea întirzieri- lor.Cum să fii pretutindeni ?De la un 3 aprilie la altul. pe parcursul cincinalului, biografia acestei date, luate la întîmplare, se îmbogățește. Pentru acest ultim 3 (vineri, 3 aprilie 1970) carnetelor, ziarelor și reportajelor filmate li se a daugă și memoria într-o măsură mai mare.Dar să rămîn la un anunț care, atunci cînd a apărut, nu mi-a spus mare lucru. 
„Angajări de salariați. I.C.H 
Grupul de șantiere cons
trucții Lotru angajează 
maiștri mineri și construc
tori mineri, dulgheri, beto- 
niști, sudori, injectori".. 
etc. („Scinteia" din 3 aprilie 1970). Am aflat de cu-

Valentin MUNTEANU

(Continuare în pag. all-a)

Procesul transformărilor politice care au loc în Chile continuă să mențină la o cotă ridicată interesul manifestat de opinia publică internațională față de evenimentele din această țară sud-americană. Acest interes este cu atit mai justificat, în preajma alegerilor municipale de la 4 aprilie, considerate ca avînd valoare de test pentru evoluția raportului de forțe pe fundalul transformărilor politice, economice și sociale inițiate după preluarea funcției prezidențiale de către Salvador Allende.Guvernarea Unității Populare relevă. chiar și numai în bilanțul unei perioade scurte de cîteva luni, fidelitatea cu care este urmat — în pofida obstacolelor manifestate — itinerarul politic trasat de voința poporului chilian. Guvernul Unității Populare este hotărît să aplice o terapeutică politică conomice și rea cărora, majoritateaCăile abordate reflectă, evident, realitățile concrete și condițiile specifice ale vieții politice din fiecare țară. Specificul acestei căi în Chile constă în preluarea guvernării de către o alianță a partidelor care militează nu pentru modificări colaterale sau simple corective aduse sistemului economic și social, ci pentru schimbări esențiale în înseși structurile economiei și societății chiliene. De pe acum se conturează noi profiluri ale economiei. Caracteristici „tradiționale" ale acesteia — concentrarea pronunțată a capitalului monopolist străin și autohton, dependența financiară și tennologică a țării — sînt atacate prin măsuri urmărind recuperarea resurselor naturale înstrăinate și lărgirea proprietății sociale, în speță prin preluarea de către stat a pozițiilor strategice din economia națională. Cu prilejul semnării decretului pentru reforma constituțională care să permită naționalizarea marilor mine de cupru, președintele Allende arăta că. prin redobîndirea suveranității naționale asupra acestei mari bogății a tării, veniturile statului vor crește anual cu 70 de milioane de dolari. (Intr-o perioadă de 40 de ani. marile companii care controlau cuprul chilian au realizat profituri în valoare de 3.7 miliarde de dolari.) Intr-o altă împrejurare, ministrul chilian al economiei. Pedro Vuskovic. sublinia că „la dominația capitalului străin asupra bogățiilor de bază ale tării. în special cuprul, se adaugă penetrația

radicală unor maladii e- sociale pentru combate- azi, se caută soluții în țărilor latino-americane.

acestuia in sectorul Industrial, fn 1968, capitalul străin controla mai mult de a 6-a parte din capitalul sectorului industrial. Atunci cind noul guvern a preluat puterea, el a găsit angajări de plăți pentru amortizări și dobinzi Ia datorii externe în valoare de peste 1 400 milioane da dolari, dintre care peste 500 de milioane plătibile in anii 1971 și 1972".Extinderea proprietății sociale se realizează pe mai multe căi și in diferite forme. Proiectul de naționalizare a marilor mine de cupru (gran mineria) Include prevederi pentru compensații bănești regle- mentabile, cu prioritate, prin tratative. în cazul unei întreprinderi textile. Bellavista-Tome. abandonată de proprietarul ei. care, timp de cîteva luni, nu s-a achitat nici de obligațiile financiare pe care le avea, s-a trecut la expropriere. Pe motive asemănătoare a fost expropriată și o altă mare întreprindere textilă, „Lanera Austral". Exploatările de cărbune și combinatul siderurgic „Compania de Acero del Pacifico" au fost etatizate prin achiziționarea acțiunilor. Totodată. statul a preluat controlul a- supra unor unități ale sistemului bancar, cum ar fi Banca de credit șl investiții. Se preconizează, de asemenea. naționalizarea completă a băncilor particulare, trecerea în mîinile statului a mijloacelor de finanțare fiind apreciată ca o necesitate a sincronizării planului economic cu resursele bănești ale țării. înainte de introducerea în Congres a proiectului de lege cu privire la naționalizarea băncilor particulare, proprietarilor acestora li s-a oferit alternativa vinderii către stat a pachetelor de acțiuni. în acest cadru s-a trecut și la intensificarea ritmului de înfăptuire a reformei agrare. Politica etatizărilor și reforma agrară reprezintă obiective majore ale programului guvernamental. într-o convorbire avută cu ministrul agriculturii din Chile. Jacques Chonchol. în zilele debutului guvernamental al Unității Populare, interlocutorul nostru sublinia că. prin extinderea ariei de acțiune a reformei agrare, trebuie să S" ajungă la încadrarea producției dm acest sector în procesul general al modernizării economice și. în legătură strînsă cu acest obiectiv, la lichidarea sistemului de oprimare și
Eugen POP

(Continuare în pag. a VIII-a)

r



PAGINA 2 SClNTEIA - simbătă 3 aprilie 1971

I

FAPTUL]
DIVERS
Vegheați... 
paza!

Cînd anume se poate spune ci 
un paznic este sau nu la postul 
său 1 După cite se pare, nu este 
deloc simplu să se facă o ase
menea delimitare. Dovadă și 
controlul la care au fost supuși 
recent o bună parte din cei ce 
prestează acest serviciu in jude
țul Caraș-Severin. Cu acest pri
lej s-a constatat că 63 de paz
nici asigurau securitatea obiec
tivelor încredințate... dormind ; 
21 își părăsiseră posturile ; 6 nu 
se prezentaseră la serviciu ; 3 își 
făceau rondul in stare de ebrie
tate ! Întrebați, evident doar din 
complezență, cu ce se îndeletni
ceau, toți au răspuns în ciuda u- 
nor ipostaze atît de diverse, că... 
își făceau datoria ! S-ar putea să 
aibă dreptate. In acest caz, cine 
le asigură insă securitatea lor ? 
Sperăm că forurile de resort nu 
vor intirzia să găsească o soluție 
pentru a depăși și acest impas.

Lovitura
de pedeapsăS-a întimplat pe stadionul din Craiova. Duminică, 28 martie a.c., în pauza meciului de fotbal Universitatea Craiova — Farul Constanța, în timp ce se îndrepta spre cabină, arbitrul de tușe George Dragomir s-a trezit cu o piatră în cap. Cine o aruncase ? La început, părea greu de aflat, deoarece oamenii de ordine n-au fost pe fază. In urma cercetărilor întreprinse cu ajutorul cetățenilor, s-a stabilit însă că autorul acestui fapt este Ion Poșircă din Balș, electrician la depoul C.F.R. Piatra Olt. Trimis în judecată sub stare rest, el a fost condamnat an închisoare. de a- la 1
Un coniac
de efect

Pre-De mai multă vreme, M. da din comuna Șirnea (Prahova) dădea tircoale cofetăriei „Tineretului" din Ploiești. Nu cu gînduri tocmai bune. Intr-una din nopțile trecute, după ce s-a încredințat că- lovitura pe. care o pusese la cale" nu va putea da greș, a spart geamul și a intrat ».> în unitate. Gînd a văzut câte sticle pline eu tom; lichior, coniac 1 ți alte băuturi fine îi fac cu ochiul, n-a mai putut rezista. Și tot gustînd, cînd din una cînd din alta, pur și simplu, a uitat că este... hot ! A băut pînă cînd a căzut după tejghea în comă etilică ! După o „contralovitură" atît de decisivă, M. P. s-a trezit în spital, iar acum așteaptă treacă și prin fața instanței judecată.

Ne aflăm în braseria „Pelican" din Constanța— unitate nouă, modernă. Ne așezăm la o masă și înregistrăm, pe rînd : neeliberarea notelor de plată de către ospătari, absența listei meniu, a- provizionarea insuficientă cu legume, aspectul neigienic al sălii de servire, încărcarea Ia plată a consumatorilor, un ospătar servea în stare de ...mahmureală etc. etc. Sînt deficiențe care constituie abateri de la regulile generale de comerț ți se sancționează prin aplicarea amenzilor contravenționale. Ne-am adresat șefului unității :— Cunoașteți aceste reguli ?— Val, tovarășe, cum să nu le știu — zîmbește candid acesta. Nu mi-am închipuit că eu trebuie să-i „trag de mînecă" să-i învăț, ce e bine și ce e rău, pe toți lucrătorii u- nității. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut.în spatele acestei „neutralități" se află dorința de a-și declina răspunderea (fiindcă tocmai el, responsabilul, este obligat prin lege să vegheze asupra respectării acestor reguli) pentru faptul că. sub ochii lui, clienții sînt înșelați, că nu există o listă de prețuri și nu se întocmesc note de plată. Nu e de mirare că în această unitate lucrătorii încalcă cu bunăștiință „codul profesiei", dacă responsabilul se sustrage el însuși de la obligația de a-i controla și de a impune respectarea acestui cod.Anul trecut a fost elaborată Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2503 care prevede că „orice încălcare a regulilor de comerț constituie contravenție și se sancționează material". La timpul cuvenit am investigat în mai multe județe modul cum sînt popularizate și cunoscute prevederile a- mintitei hotărîri. Depla- sîndu-ne zilele trecute în județul Constanța am înregistrat — împreună cu N. Calapus, șeful inspectoratului comercial județean — faptele de ia braseria „Pelican". Să fie oare un caz izolat ?Aspecte mai mult sau mai puțin asemănătoare— toate contravenții — am constatat și la restaurantul „Zorile", braseria „Victoria", bufetul „Autogara" etc — motiv pentru care am solicitat cîte- va explicații în legătură cu cele constatate unui om cu răspundere : directorului comercial al T.A.P.L. Constanța. Dar răspunsurile domniei sale au fost pe alături, ne-a înșirat o duzină de „am făcut", „am sancționat", „am luat măsuri" care n-au elucidat nici pe departe cauzele frecventelor abateri de la regulile de comerț.Oricît de mulți „am" ne-a repetat tovarășul director, concluzia rămîne aceeași : faptele — și ele

sînt multiplicate de cîte- va ori de datele existente la inspectorii comerciali — dovedesc Ineficienta controlului șl a măsurilor întreprinse.Magazinul alimentar nr. 100. Pe scurt, organele inspecției comerciale constată : 1. din peste o sută de articole ce trebuiau să existe în mod obligatoriu în magazin, abia se găsesc 15—20 ; 2. în rafturise află produse cu termenul de garanție depășit (unele cu un stagiu de

rafturile acestora lipseau sortimente ca dulceață, conserve de legume, pesmet, tacîmuri, solnițe, pîl- nii și multe alte mărfuri existente din abundență în depozite — șefii da magazine, din comoditate și inerție, nici nu le comandaseră.Șeful de unitate are un rol deosebit în aprovizionarea magazinului, în desfășurarea unei activități eficiente și normale, Intrucît el „lansează" comenzile. el înregistrează

„CODUL
PROFESIEI11 
conține reguli 

obligatorii
peste 2 ani I) ; 3. pentru pungile folosite la ambalaj se percepe, ad-hoc. o sumă de bani stabilită de vînzător, deși pentru a- cestea nu este prevăzută nici o taxă. Referitor la prima observație, H.C.M. 2503 menționează : „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 150 la 300 lei (...) a- provizionarea insuficientă sau necorespunzătoare ca sortiment a unităților de desfacere cu amănuntul, față de lista de mărfuri stabilită pentru fiecare unitate, în raport cu mărfurile existente in depozitele de aprovizionare...". Cineva ar putea spune că se mai întîmplă ca, uneori, dintr-un magazin să lipsească un sortiment sau altul. Așa am gîndit și noi. Dar, vizitînd mai multe unităti. am constatat că absența unor produse absolut obligatorii nu reprezintă un caz izolat. Asemenea situații au constatat și inspectorii comerciali în unitățile a- limentare nr. 12, 42, 94. „Produse metalo-chimice" nr. 12. unitățile cooperației de consum din comunele Ciocîrlia de Sus și de .Tos. Istria, Murfatlar. Negru Vodă, Poarta Albă etc., etc. In timp ce din

cererile curente ale populației. Dacă șeful de unitate este gospodarul magazinului — și, la un bun gospodar, aprovizionarea e bună — pionul principal pe linia aprovizionării întregii rețele este merceologul. El trebuie să participe nemijlocit la întocmirea comenzii, prin care trebuie să conceapă o aprovizionare ritmică și completă, să supravegheze respectarea, onorarea ei. Or, în numeroase cazuri. se constată o totală ignorare a acestor reguli, care reprezintă sarcini de serviciu. In magazinul cu autoservire nr. 94, de exemplu, constatăm —la 18 martie — lipsa a numeroase mărfuri, ca urmare a faptului că notele de comenzi sînt neonorate de o săptămînă. Ce a „constatat" merceologul (de la O.C.L.), care vizitase acest magazin cu numai 10 ore înaintea noastră ? „Nu s-a adus lapte ; se solicită condiții pentru păstrarea ambalajelor ; magazinul e bine aprovizionat". Deci merceologul — persoană investită cu atribuția de a controla și asigura aprovizionarea normală — trece prin magazin, nu vede, nu aude nimic, consemnează pur

și simplu ceea ce îi dictează șeful magazinului. Controlul pe care ar trebui să-l exercite este, în aceste condiții, fără nici o valoare. Avem în a- ceastă atitudine dovada certă că încălcarea regulilor de comerț este favorizată de a doua verigă — aparatul de îndrumare și control «I organizației comerciale.„E adevărat — recunosc. In final, interlocutorii noștri de la O.C.L. Alimentara — unii merceologi nu-și fac cum trebuie meseria. Dar să știti că noi îi obligăm să aibă mereu tn atenție problema aprovizionării". Modul Ineficient de lucru al merceologilor arată că deficientele constatate se datoresc și celei de a treia verigi — serviciilor aparatului comercial al 
O.C.L. sau T.A.P.L. A- cestea nici nu îndrumă e- ficient, cu competență șl răspundere lucrătorii din subordine, nici nu sancționează pe contravenienta de la regulile de comerț.Hotărîrea amintită prevede sancțiuni contravenționale și pentru alte a- bateri, ca lipsa etichetelor de prețuri, avantajarea unor cumpărători, ne- expunerea unor mărfuri, punerea in vinzare a altora neînsoțite de actele legale sau necorespunzătoare calitativ, refuzul d« a vinde mărfurile existente în unitate etc. etc. Am amintit toate acestea fiindcă datele statistica puse la dispoziție de inspectoratul comercial județean arată că, numai în două luni și jumătate din acest an, numărul celor depistați că au încălcat reguli elementare de comerț — multe de natura celor exemplificate în acest raid — depășește 200. Acesta este rezultatul tratării formale a unei hotărîri în vigoare, a prevederilor acesteia, al încetătenirii credinței că regulile de comerț pot fi trecute cu vederea.Aspectul cel mai important nu este constatarea abaterii și sancționarea vinovaților prin aplicarea legii, ci prevenirea încălcării regulilor de comerț. In acest scop, cazurile care apar trebuie transformate în momente educative, pentru discutarea și dezbaterea tuturor normelor de comerț cu întreaga masă de sala- riați. Munca de educație, de formare și dezvoltare a conștiinței profesionale trebuie să constituie o preocupare permanentă a conducătorilor comerțului cît și a întregului aparat comercial. O importantă deosebită. In această privință, au însăși sindicatele din comerț care trebuie să joace un rol activ în munca educativă. în cultivarea respectului pentru codul profesiei și al legalității.

George POPESCU
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• Haiducii Iul Șaptecai : PATRIA
- 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30.
• Ml hal Viteazul : LUCEAFĂRUL
— 8; 12; 16; 20, FEROVIAR — 10,30; 
15; 19, MELODIA — 8,15; 12; 16; 
19,45, GLORIA — 8,15; 12; 16; 20, 
FLAMURA — 8,15; 12; 16; 20, CEN
TRAL — 10; 14,30; 18,45.
• Renegata : VICTORIA - 
11,45; 14,30; 17,15; 20,30.
• Prețul puterii : GRIVIȚA
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Adio, Granada ! : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
9 Cel trei care au speriat Vestul: 
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45: 19; 21.
• O duminică în familie : LU
MINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20.30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
FAVORIT — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30.
• Copilăria, vocația, primele ex
periențe ale iui Giacomo Casano- 
va-venețianul — Zilele filmului 
Italian : CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• O poveste veche, veche : TIM
PURI NOI — 9,30—17 în conti
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,30; 20,30.
• Romeo și Julieta : VOLGA — 
9.45; 12,45; 16; 19,30, MIORIȚA — 
10: 13,30; 16.30; 19,30.
• 
se

9\

20,15. 
VIITORUL

— 16; 19,15. 
PACEA — 
— 15,30; 18;

întoarcerea doctorului Mabu*  
: LIRA — 15,30; 18. 
începutul t LIRA — 
Ultimul samurai 1 
15,45: 18,15; 20,15. 
Eliberarea : MUNCA
Cîntecele mării :

16; 18- 20. COSMOS 
20,15.
e Ucigașul de femei — 9. Cel trei 
din pădure — 10.30; 12,30; 14,30; 
Casablanca — 16.30; Nibelungil — 
19 : CINEMATECA (sala Union).
• Los Tarantos : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• B. D. Intră în acțiune : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,13.
• Băieți buni, băieți răi : PRO
GRESUL — 15,30; 18, LAROMET
- 15,30; 17,30; 19,30.
• Lokis : PROGRESUL — 20.

Bănuit e mortul : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30;
17,45; 20.
• Un italian în America : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Clanul sicilienilor : DACIA — 
8,30—20,30 în continuare, 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, 
CĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Trandafiri roșii pentru 
lîca î
20.30, 
15.45;
13,30;
15,30;
• Șarada
20,15.
• Cinci pentru Infern ; DRUMUL 
SARI] — 14.45; 16,30; 18,30; 20,30.
• Tripla verificare : FERENTARI
- 15,30; 17,45; 20.
• Genoveva de Brabant : CRÎN- 
GAȘI - 15.30: 18; 20,15.
• Vagabondul : MOȘILOR — 
12,30; 16; 19,30.
• Omul din Sierra : VITAN 
15,30; 18; 20,15.

FLO- 
FLA-

Ange-
18,15;BUCEGI - 10; 16;

AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
18: 20,15, ARTA — 9,30; 11,30; 
15,45; 18: 20,15, GIULEȘTI — 
18; 20,15.

UNIREA 15.30; 18;

9

să de
Crima n-a
fost perfectă

In noaptea de trei spre patru 
octombrie 1969, Ion Petre, in 
vîrstă de 65 de ani, din comuna 
Căldăraru (Argeș), in timp ce 
era de pază in grădina de legu
me a cooperativei agricole de 
producție din localitate, a fost 
atacat de un individ necunoscut 
care i-a aplicat două lovituri în 
cap cu o coadă de secure. A 
doua zi, a fost transportat la 
București și internat in spital, 
dar. cu toate îngrijirile acordate, 
a decedat. Lucrătorii de miliție 
Marin Lazăr, Augustin Jingan și 
Gheorghe Pulpea, sub îndruma
rea colonelului Gheorghe Gavri- 
lă, șeful Inspectoratului de mi
liție al județului Argeș, împreu
nă cu procurorul Ovidiu Păunes- 
cu, au început imediat cercetă
rile pentru identificarea autoru
lui acestei fapte, tn lipsa celei 
mai mărunte urme, investigațiile 
înaintau greu. După șapte luni 
de zile de căutări neîntrerupte, 
s-a stabilit însă că autorul cri
mei este Dragomir Săndulescu 
din satul Strimbeni. In fața pro
belor prezentate, acesta și-a re
cunoscut fapta și, după întoc
mirea dosarului penal, a fost tri
mis in judecată.

Salvați
9

„Polița 
cu crini"!Există pe masivul Ceahlău o poiană cu arbuști tineri din specia coniferelor care poartă un nume de o frumusețe singulară : „polița cu crini" — declarată monument al naturii. Prin farmecul și varietatea vegetației pe care o prezintă, ea atrage in fiecare vară mii de ' " ~' cițiva ani însă, atît crini" cît și brazii și împrejurimi se află O ciupercă a invadat poienița și a început să distrugă vegetația. Același pericol planează și asupra arbuștilor de pe platoul de sub masivul Dochia. „Polița cu crini" are deci nevoie de un ajutor urgent pentru a fi salvată. Stațiunea de cercetări din Pîngă- rați și comisia județeană de turism — ambele direct interesate în această acțiune — sînt așteptate deci să-și spună cuvîntul.

turiști. De „polița cu molizii din în pericol.

Rubricâ redactata de :
Dumitru TIRCOB
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Din noul peisaj al Galaților

Un aliment consistent:
PEȘTELEAdus de traulerele noastre din îndepărtate oceane sau importat la noi din alte țări ale lumii, peștele congelat este oferit consumatorilor într-o diversitate de specii : biban de mare, cambulă, cod, crap de China, heck, hering, merlucius, stâ- vrid etc.Peștele congelat, pus în vîn- zare în magazinele alimentare, constituie o excelentă materie primă, care permite obținerea unei game foarte largi de produse gastronomice gustoase. De

CONGELATmenționat că peștele congelat păstrează calitățile nutritive ale peștelui proaspăt el conținind proteine, vitaminele A și D2, precum și substanțe minerale: fosfor, iod, fluor. El poate fi pregătit, în fel și chip, după preferință : fript la grătar, preparat Ia cuptor sau prăjit. Printre preparatele din pește oceanic se numără : pestele în aspic, caltaboșii, sărmăluțele în foi de viță și, bineînțeles, borșul pescăresc, plachia, marinata.

teatre t V

Biografiile zilelor
(Urmare din pag. I)rînd că la Lotru au fost excavați din subteran în întregul cincinal peste 39 600 ml din care s-au betonat 16 905 ml și deodată simplul anunț a prins viață, am reluat ziarul, l-am transcris ca un fel de motto.Cincinalul are nevoie de oameni, tot mai buni, tot mai mulți. Mi se pare că acel anunț din 3 aprilie 1970 este tocmai simbolul exploziei de e- nergie al oamenilor din atîtea și atî- tea domenii de activitate.Cu două zile înainte de termen a fost livrată a 600-a navă (Șantierul Naval Galați) ; 33 000 de hectare intrate în probele cu apă (sistemele de irigații Carasu și Pietroiu-Ștefan cel Mare). Prima fabrică a Combinatului de articole tehnice din cauciuc a intrat in funcțiune (Pitești). Un nou șantier al tineretului a luat ființă (județul Alba). Cooperativele agricole de producție din județul Galați au terminat semănatul culturilor din prima urgență, industria bucureșteană și-a îndeplinit planul pe primul trimestru la producția marfă in proporție de 135.3 la sută... In librării — cu prilejul centenarului nașterii lui Lenin — mai mult de 7 volume despre și din opera marelui gînditor. La Bicaz, același centenar e marcat în aceeași zi printr-o adunare festivă.Unde eram în 3 aprilie 1970 ? La Moisei, în Maramureș, terminam un

film documentar închinat altor oameni, oameni care au fost. Monumentul lui Vida Gheza (12 stegari — bărbați care chiar în aceste zile sînt preschimbați în 12 bărbați de granit) amintește de lupta antifascistă a maramureșenilor, de sacrificiul unui popor pentru care libertatea a prețuit întotdeauna mai mult decît viața. Un învățător, Gheorghe Albu, vorbește în film despre generația sa — generația lui 23 August — al cărei eroism se face simțit în fiecare zi.— Ce a adus cincinalul comunei dumneavoastră ? Nu, nu e o întrebare pentru acest film.— Enorm... Și sînt sigur că fiecare cincinal de acum încolo va însemna pentru noi același lucru. Moiseiul ridicat pe propria cenușă crește mai departe pe propriile sale realizări. E un drum cu care cincinalul ne-a o- bișnuit.— Știți data de azi 1— Da, 3 aprilie 1970... E o zi obișnuită...
★3 aprilie e o zi luată la întîmplare. Putea fi la fel de bine. 7 sau 20. sau oricare. Ea spune în mic ceea ce în mare simțim cu toții, la dimensiunile tuturor zilelor cincinalului încheiat : succese, dăruire, efort, emoționante perspective.3 aprilie e o zi luată la întîmplare. Biografia ei e biografia tuturor zilelor, e biografia noastră a tuturor.
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Jean 
Martinon (Franța) — 20.
• Opera Română : Tannhăuser — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 20; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Patru oameni fără 
nume — 20; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Transplantarea inimii
necunoscute — 20; (sala Dalles) : 
Play Strindberg — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara*  (sala 
Magheru) : Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Sus 
pe acoperiș... în sac — 20.
• Teatrul Giuleștl : Freddy —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Pe 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn III —
21.30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Diavolul alb — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mini-jazz cu... 
maxi-haz — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) • La grădina ♦,Cărăbuș" —
19.30.
• Teatrul muzical din Galați (la 
Sala Palatului) : Floarea din Ha- 
wai — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească —- 19,30.
• Circul „Globus" : Circus expres 
— 16; 19,30.

PROGRAMUL I

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.

18,00 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți !

19,00 Cîntare patriei șl partidului. 
Emisiune de versuri.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de evocări. 

Anul 1940 • Doftana — rela
tare de acad. prof. Petre 
Constantinescu-Iași.

20.10 Teleenciclopedia • Marte. 
Există viață pe planeta Mar
te ? • Instinct. Ce este ins
tinct, ce este reflex educat 
și ce este joc în viața unui 
animal ? • Moto. Tn cursele 
de motociclete cu ataș un rol 
deosebit de dificil și pericu
los revine celui de-al doilea 
membru al echipajului. Omul 
din ataș este subiectul fil
mului de azi.

21,00 Reîntîlnire cu Gigliola Cin- 
quetti.

21.10 Film serial : „Incoruptibilii". 
Povestea lui Eddie O’Gara.

22,00 De dragoste. Cîntece de pe
trecere și romanțe cu Ileana 
Sărăroiu, Constantin Cocriș 
și orchestra Romeo Bazarea.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Concert de jazz. Lionel 

Hampton la București. Cu 
Illinois Jacquet, Milt Buck
ner.

23.30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

20,00 Artă plastică. Trienala de 
scenografie.

20.15 Teledivertisment prezentat 
de Ștefan Tapalagă. Emisiu- 
ne-spectacol de Paul Urmu- 
zescu.

21,05 Buletin de știri • Sport.
21.15 Seara melomanului. Pagini 

celebre din lucrări de Wag
ner. Debussy și Gershwin.

22,05 Film serial : „Aghiotantul 
excelenței sale" (IX).

22,40 închiderea emisiunii progra
mului II.
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PLENARE AEE CONSILIILOR IIIDEIENE 
ALE OAMENILOR MUNCII 

DE NAII0NALI1ALE MAGHIARA 
HARGHITALa Miercurea Ciuc a avut loc. vineri, plenara Consiliului județean Harghita al oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Profesorul Antal Imre, președintele consiliului, a prezentat o informare asupra activității consiliului de la ultima plenară și pînă în prezent, precum și a sarcinilor pentru perioada următoare. Pe marginea informării au luaț cu- vîntui un mare număr de participant! care și-au exprimat, în unanimitate, adeziunea totală la politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, hotărîrea de a munci pentru înfăptuirea marilor obiective stabilite de Congresul al X-lea. Ei au făcut, totodată, propuneri de îmbunătățire a activității consiliului.Herman Gustav, secretar al Comitetului municipal de partid Odorheiul Secuiesc, s-a referit la participarea consiliului județean la antrenarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județ in vederea realizării sarcinilor economice in actuala etapă de dezvoltare a județului Harghita. Muncitoarea Szabo Iolan, de la Fabrica de confecții din Miercurea Ciuc, a arătat că pe harta județului au apărut în ultimii ani numeroase o- biective industriale în care lucrează mii de cetățeni, femei și bărbați, români, maghiari și de alte naționalități, în condiții de deplină egalitate și frăție. Propuneri concrete a făcut în plenară Papp Andras, directorul liceului „Dr. Petru Groza" din Odorheiul Secuiesc.Kiraly Ștefan, secretar al comitetului județean U.T.C., a exprimat hotărîrea tinerilor de naționalitate maghiară din județ de a-și alătura elanul lor eforturilor

constructive ale tuturor oamenilor muncii de pe plaiurile harghitene la ridicarea potențialului economic și social-cultural al județului.Ludovic Fazekaș, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., președintele consiliului popular județean, a adresat felicitări consiliului și tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județ, urîndu-le noi succese în viitor. Vorbitorul a subliniat importanța excepțională a cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, care constituie și pentru consiliul județean un cadru larg de desfășurare a u- nor activități multilaterale.Plenara a cooptat noi membri tn biroul consiliului județean și în consiliu.în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă entuziastă, participanții la plenară au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului - Comunist Român, tovarășului Nli ilae Ceaușescu, în care se spune Intre altele : In atmosfera de profund entuziasm a întregului popor, premergătoare glorioasei aniversări a semicentenarului partidului, sîntem hotărîți ca, în deplină frăție și unitate cu oamenii muncii români șl de alte naționalități din județul nostru, să nu ne cruțăm eforturile pentru a da viață politicii creatoare a partidului, mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, sarcinilor complexe ce ne stau în față atît în acest an, cît și în perioada cincinalului.(Agerpres)
SIBIUVineri a avut loc la Sibiu plenara Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Informarea prezentată în fața unei numeroase asistențe — muncitori, țărani, intelectuali de naționalitate maghiară — de prof. Kazinczy Jeno, președintele consiliului, a prilejuit trecerea în revistă a principalelor realizări obținute în domeniul muncii politico-educative și culturale.în cursul dezbaterilor care au urmat, numeroși vorbitori, printre cave învățătoarea Ungar Ilona și profesoara Szikszai Jolan, și-au exprimat satisfacția pentru consecvența cu care Partidul Comunist Român înfăptuiește politica de dezvoltare multilaterală a țării, a tuturor județelor, pentru modul înțelept în care P.C.R. mobilizează pe toți fiii patriei — români, maghiari, germani — în înfăptuirea mărețelor obiective ale Congresului al X-lea.In același timp, vorbitorii au semnalat unele neajunsuri in activitatea consiliului și au făcut propuneri pentru îmbogățirea și diversificarea planului de muncă pe perioada următoare.Prof. Elekes Emod de la Școala sportivă din Mediaș, exprimîndu-și adeziunea deplină la ideile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolas Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului national al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, a propus intensificarea muncii culturale, prin organizarea unor expoziții și în alte

centre decît cele reședință de Județ, a unor intîlniri între scriitori și cititori. Szepesi Sandor, tehnician la Fabrica de încălțăminte și piele din Agnita, Keresztez Kâlmăn, maistru la Fabrica de confecții „Steaua roșie" din Sibiu, și Beres Andras, muncitor la uzina „Autome- canica" din Mediaș, s-au referit la unele aspecte ale activității culturale, au făcut propuneri pentru îmbunătățirea muncii în acest sector.Participanții Ia plenară au adoptat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. In telegramă se spune, printre altele : In numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Sibiu asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom participa cu întreaga noastră putere de muncă și capacitate creatoare pentru a da viată politicii partidului, obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea, pentru o și mai strînsă prietenie cu toți oamenii muncii de care ne leagă nu numai trecutul de muncă și luptă, dar și marile realizări prezente și viitorul luminos al socialismului, viitorul fericit al nostru și al copiilor noștri. Dorim din tot sufletul ca patria noastră, a tuturor, România socialistă, să se ridice pe noi culmi de civilizație și cultură, spre bunăstarea generală și mîndria noastră, a tuturor.(Agerpres)

ȘVineri, la Timișoara a avut loc plenara Consiliului oamenilor muncii da naționalitate germană din județul Timiș. Publicistul Nikolaus Ber- wanger. președintele consiliului, a prezentat o informare în care a reliefat politica științifică a partidului și statului de înflorire continuă a națiunii noastre socialiste, activitatea multilaterală a oamenilormuncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, pentru dezvoltarea e- conomică și social-culturală a / ", In cuvîntul lor, Iosif Roth, vicepreședinte al Consiliului Iar județean Timiș, prof. Wurtz, directorul Teatrului de german, inginerul Waldemar watzki, scriitorul Franz Liebhard și alți participanti la dezbateri și-au exprimat satisfacția față de indicațiile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu plenară a muncii deVorbitorii s-au referit, apoi, pe larg, la activitatea consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană — parte integrantă a consiliului județean al Frontului Unității Socialiste — făcînd numeroase propuneri privind intensificarea e- ducatiei patriotice a tineretului de la orașe și sate, îmbunătățirea muncii instructiv-educative din școlile cu limba de predare germană, editarea unor noi manuale școlare și lucrări despre trecutul și prezentul poporului român și al naționalităților conlocuitoare.

țării.popu- Bruno stat Za-
la recenta Consiliului oamenilor naționalitate germană.

A luat apoi cuvîntul tovarășul

Mihai Telescu, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele consiliului popular județean, care a subliniat activiita consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană în vederea înfăptuirii mărețelor sarcini elaborate de Congresul al X-lea al partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Plenara a cooptat noi membri în consiliu, din rîndurile muncitorilor, țăranilor cooperatori și intelectualilor de naționalitate germană din județul Timiș.într-o atmosferă de mare însuflețire, participanții la plenară au a- dresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune printre altele : Făcîndu-ne purtătorii gîn- durilor și sentimentelor ce animă pe toți oamenii muncii de naționalitate germană din județ, care de veacuri trăiesc și muncesc înfrățiți, împreună cu oamenii muncii români, maghiari. sîrbi și de alte naționalități de pe aceste plaiuri bănățene, ne angajăm în fata conducerii partidului, a dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu toată energia și priceperea noastră pentru aplicarea consecventă a politicii partidului nostru de înfloriră continuă a patriei, de dezvoltare neîncetată a prieteniei și frăției între oamenii muncii români și cei ai naționalităților conlocuitoare din Republica Socialistă România.(Agerpres)
Gamă largă de mărfuri livrate la domiciliuPrintr-o simplă carte poștală adresată UNIVERSALCOOP secția Comerțul prin coletărie (strada Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, sector 6 București) se pot primi la domiciliu numeroase produse. Pe lista produselor care se pot procura pe această cais figurează : articole textile, cosmetice, de sport și turism, electrotehnice, metalice și chimice, de uz casnic. Se pot solicita tacîmuri alpaca, argintate, tip „Melhior" — import, servicii pentru 6 persoane, compuse din linguri, furculițe, cuțite și lingurițe. Gospodinele pot comanda garnituri de 6 cuțite pentru bucătărie (din oțel inox — import), oale de bucătărie pentru fiert sub presiune tip KUKTA — import, de 4 și 6 litri, încălzitor electric pentru apă adaptabil la robinet —

„Aquaterm" ete. Tot prin colet poștal se pot expedia haine imitație piele pentru bărbați și temei (import), precum și costume imitație piele (fustă 4- taior). Sînt trimise, corespunzător ambalate, ceasuri deșteptătoare „Slava", aparate foto „LIUBITEL" — import, reșouri de gătit cu 2 ochiuri tip „Rapid", alimentate cu petrol. Resoul este emailat, realizează performanțe termotehnice ridicate, prezintă siguranță în funcționare (plutitor metalic).Produsele se livrează prin colet poștal, plata făcîndu-se în numerar, la primirea coletului. In mod gratuit se poate expedia, la cerere, catalogul cuprin- zînd mărfurile care pot fi procurate prin comerțul prin coletărie.
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PROFILAREA PRODUCȚIEI
consfătuire de lucru partid și a cadrelor industrie, construcții din municipiul Bucu-

pe agenda de urgențe
a centralei industrialeDin nou aducem tn discuție problema adincirii profilării și specializării producției in industria construcțiilor de mașini, sector in care — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru a conducătorilor centralelor și ai celorlalte unități cu statut de centrală — accelerarea acestui proces constituie o necesitate imediată, de prim ordin, dacă vrem, intr-adevăr, să asigurăm produselor un nivel tehnic ridicat, competitivitate pe scară internațională și o eficiență economică mereu sporită. în contextul preocupărilor pentru traducerea in viață a acestei sarcini, am realizat convorbirea cu Gheorghe TRICĂ, director general mioane și tractoare din Brașov. ing. al Centralei industriale de autoca-

— Cind s-au creat centralele 
industriale s-a avut in vedere și 
s-a trasat sarcina ca ele să treacă 
rapid la adincirea profilării și 
specializării producției. Ce anume 
a întreprins conducerea Centralei 
industriale de autocamioane și 
tractoare pe această linie in cei 
aproape doi ani de existență ?— Problemele legate de concentrarea, profilarea și specializarea producției au stat în atenția noastră de la bun început. La ora actuală, se poate afirma că, în activitatea de concepție, acest proces este în mare Încheiat. Principalele forțe ale întreprinderilor se află concentrate în cadrul Institutului de cercetări și proiectări autovehicule și tractoare. O dată cu aceasta s-au pus bazele specializării, în sensul că institutul se ocupă de cercetarea și proiectarea produselor de perspectivă, iar grupele de proiectări rămase în întreprinderi rezolvă problemele care a- par în fabricația curentă. Aș vrea să subliniez că prin această măsură s-au creat condiții pentru asigurarea unei concepții unitare în cercetare și proiectare, premise pentru trecerea la o largă unificare tipizare a unor subansamble și pere.

— Vă rugăm să ne spuneți

treprindeți pe linia continuei adin- 
ciri a profilării și specializării pro
ducției ?— în ce privește activitatea de bază, vom continua acțiunea de unificare și concentrare a unor subansamble și repere și realizarea lor pe linii specializate. O acțiune de proporții mai largi este aceea a realizării unei „familii" de trac-

fără rețineri ideea specializării fabricației, este nevoie să se reconsi
dere totalmente actuala concepție a 
unor colaboratori in privința îndepli
nirii obligațiilor contractuale. De ce să n-o spunem, tendința spre o producție totală, închisă, a fost generată, în cele mai multe dintre cazuri, de greutățile produse de către unii colaboratori, care în mod sistematic nu ne-au livrat ritmic și la nivelul calitativ cerut subansamblele și reperele în cadrul planului de colaborare.Dar nu în toate cazurile o asemenea tendință are la bază cauze obiective. Deseori ea este izvorîtă din- tr-o anumită mentalitate anacronică. Cu ocazia ultimei vizite făcute în unitățile centralei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat, pe bună dreptate, concepția

CONVORBIRE CU ING. GHEORGHE TRICĂ,
AL CENTRALEI INDUSTRIALEDIRECTOR GENERAL

DE AUTOCAMIOANE Șl TRACTOARE DIN BRAȘOV

șire-
— Vă rugăm să ne spuneți ce 

măsuri a avut sau are in vedere 
consiliul de administrație pe linia 
profilării și specializării produc
ției in activitatea de bază, adică 
in unitățile centralei ?— După cum știți, în momentul constituirii centralei de autocamioane și tractoare, întreprinderile componente aveau, cu excepția Uzinei de piese auto din Sibiu, un profil in general bine conturat. Problema care S-a pus și care se pune în fața noastră este să adîncim acest profil și Să trecem la o cît mai largă specializare. De fapt, una dintre primele măsuri luate în acest scop de centrală a fost tocmai stabilirea unul profil uzinei din Sibiu. Această u- zină va produce subansamble și piese destinate fabricației de autocamioane, autobuze, remorci — cum ar fi sistemul de direcție, transmisia car- danică, sistemul de frînare, arcuri, amortizoare telescopice etc.în paralel, preocupările au fost o- rientate spre unificarea unor elemen

te din fabricația de autocamioane, 
autobuze, autoutilitare și tractoare, ca o premisă a trecerii la o mai largă specializare a producției. Este vorba, printre altele, de unificarea unor tipuri de capete de bară, axe din față, sisteme de frînare etc. Ce se cîștigă prin această unificare ? Se creează posibilitatea realizării unei fabricații de serie mare și mijlocie, prin reducerea numărului de tipuri de agregate și subansamble, singur multe plus, acestor trată unde se execută pe linii specializate.Calculele făcute arată că, numai prin reducerea volumului muncii de proiectare, de pregătire, de execuție a sculelor, se realizează o economie la nivelul acestui an de peste 7 milioane de lei.

— Ce anume intenționați să in

Mai mult ca sigur că alte uzine, industria locală, cooperația meșteșugărească au nevoie de asemenea utilaje, le solitică întreprinderilor de import — și noi le avem acasă.Ne-am îngădui să punem o întrebare conducerii uzinei „23 August" — uzină care ne-a obișnuit cu realizări excelente și de la care așteptăm, in continuare, rezultate pe măsura talentatului său colectiv : cum explicați că indicele de 71 la sută la utilizarea mașinilor, planificat pentru anul 1970, vi l-ați propus să-1 realizați abia in 1974 ? Este un indice din planul de stat — sau o cifră orientativă ? După propriul calcul al tovarășului Alexandru Roșu, directorul tehnic cu problemele de fabricație, un singur procent de ridicare a indicelui de utilizare a fondului

a încărca mașinile doar la jumătate din capacitatea lor, pornind de la buna intenție de a le’ păstra cît mai mult, pare frumoasă și lăudabilă, dar în fond este evident potrivnică însuși scopului pentru care le-am cumpărat. Așa se face că Ia uzina „23 August" coeficientul de u- tilizare a fondului de timp al mașinilor a fost, în anul trecut, de numai 60,9 la sută (plan 71 la sută !), iar la uzina „Timpuri noi" de numai 54,3 la sută (plan 65 la sută) — și aceasta în secțiile de bază, pentru că în cele auxiliare lucrurile stau și mai în centrul observațiilor critice.Nu, mașina are o altă existență ; 
o existență a sa proprie. Ea trăiește un număr de ore de funcționare — nu iese la „pensie" la 58 sau la 62

La recenta a activului de de bază din și transporturi rești, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția în cuvîntarea sa că nu se folosește integral fondul de timp al mașinilor-unelte din dotarea unor uzine din Capitală. Printre întreprinderile direct vizate se aflau și marile uzine „23 August" și „Timpuri noi", două uzine din cadrul aceluiași grup industrial, amîn- două cu o bogată tradiție, amîndouă dezvoltate și modernizate în anii din urmă. Ancheta întreprinsă în aceste zile la fața locului este, credem, revelatoare.în ambele întreprinderi am auzit adeseori spunîndu-se : „Avem mașini moderne, mai mare dragul să lucrezi la ele", este : noastră, nouă în ei, creație a socialismului, s-a echipat și continuă să se echipeze, după ultima etichetă, din propria producție de mașini- unelte sau prin a- chiziții de la prestigioase firme străine. întrebarea este : cum folosim aceste mașini ? Și-i de-a- juns să pui această întrebare în citeva locuri, ca să-ți dai seama că într-o industrie modernă, în concepția și în produsele sale, recepționezi și impulsuri anacronice, în total dezacord cu cerințele înaltei eficiente care trebuie să caracterizeze pretutindeni activitatea noastră economică. Iată, succint, două opinii semnificative în acest sens.„Eu trebuie să păstrez mașinile ani de zile, alte investiții cine știe cînd mai capăt" (Constantin Barbu, ingi- ner-șef cu problemele de concepție la uzina „Timpuri noi"). „Nu pot să-mi uzez mașinile dintr-o linie tehnologică, încărcîndu-le cu alte lucrări din afara fluxului" (Alexandru Roșu, director tehnic la uzina „23 August"). Și cu asta — punct. Am aflat prin intermediul a două cadre de conducere că cele două uzine au achiziționat mașini nu pentru a fi programate (și încărcate) la capacitatea lor reală, ci pentru o „fabricație în timp", ca să le păstrăm, dacă se poate, pină în anul două mii. Să le păstrăm, firește, dar printr-o mînuire calificată și prin- tr-o întreținere bună — însă folosin- du-le la capacitatea lor, la parametrii lor. Mentalitatea aceasta de

de timp al mașinilor din secțiile de bază ale uzinei echivalează cu o producție a- nuală în valoare de 17 milioane lei. înseamnă că 10 procente, realizate trecut, se tizează pierdere milioane lei ? Și vom merge tot așa pînă în 1974 ? Colectivele celor două uzine, care se bucură de un prestigiu meritat, știu au de făcut, altfel, după tica secretarului general al partidului, lucrurile au început să ia o întorsătură favorabilă : bruarie, „Timpuri atins un de 60.9 la (față de 54.3 sută anul trecut), iar uzina „23 August" 63 la sută (față de 60,9 la sută anul trecut) la mașinile din secțiile de bază. Drept este insă ca, o dată cu obiecțiile formulate la adresa celor două mari întreprinderi bucureștene. să dăm curs și părerilor critice ale conducătorilor acestor uzine. între acestea, cererea specializării producției pare cea mai stringentăSă luăm uzina „23 August", denumită, potrivit participării sale la creația și dezvoltarea industrială, drept „mecanicul-șef“ al construcției de mașini. Ei bine, cum se face că acum, în anul 1971, primul an al unui cincinal cu coordonate calitative net superioare tuturor celorlalte planuri cincinale ale țării, această uzină consacră 500 000 de ore fabricației de... șuruburi ? Este de necrezut ! Pe o linie tehnologică se construiesc locomotive hidraulice într-o gamă largă ; pe altă linie se asamblează motoare Diesel, echipament de frînă, utilaje siderurgice, linii de ciment, utilaj chimic — produse cu adevărat de înaltă tehnicitate — iar în altă parte se fac șuruburi, flanșe și alte asemenea elemente de asamblare 1 Și unde 7 Pe mașini de înaltă productivitate, amplasate în hale industriale spațioase, dotate cu poduri rulante de mare tonaj și cu alte echipamente propice unei producții cu mari pretenții tehnice. Ne e greu să pricepem în ce ar consta raționamentul economic de a fabrica șuruburi într-o asemenea uzină. Nu spunem că șurubul poate și trebuie fabricat ca odinioară. cu filiera de mînă, la menghină ; nu-1 luăm in deridere — știm ce se întîmplă „cînd lipsește șurubul". Dar cînd auzi pe directorul tehnic al unei uzine ca „23 August" spunînd : „Da, domnule, imaginează-ți că în halele acestea moderne, perfect dotate, fabricăm și șuruburi 1“ nu poți să nu te întrebi de ce se tergiversează la nesfîrșit chestiunea profilării unor unități din industria construcțiilor de mașini în fabricarea acestor repere și a ' blare ?Problema șinilor mai țete : rolul producției : II și extinderea schimbului III ; pregătirea cadrelor, aceasta poate înainte de orice. Toate acestea le vom a- naliza într-un viitor articol. Important este să se înțeleagă că cele două uzine aflate azi în discuție sînt totuși două din numeroasele întreprinderi ale țării și că problema folosirii ma- șinilor-unelte la întreaga lor capacitate se pune cu aceeași seriozitate pe ansamblul economiei naționale. Pe a- ceastă bază se pot obține sporuri însemnate de producție, fără nici o investiție suplimentară.
Ștefan ZIDĂRIȚA

Așa și industria ea însăși întregul— Ce probleme se impun rezol
vate în domeniul activităților auxi
liare ?— în acest domeniu, tendința de fărîmițare și izolare, adică de a produce fiecare întreprindere totul, este și mai evidentă. A devenit ne

cesar ca o parte din scule — 
mă refer in special la sculele 
normalizate — să fie asigurate 
de către întreprinderi specializate, respectiv de Fabrica de scule din Rișnov. într-un mod similar se pune problema și în cadrul asigurării organelor de asamblare,O ultimă problemă la care vreau să mă refer — și care constituie una din piedicile care încetinesc ritmul concentrării, profilării și specializării producției — o constituie actuala po
litică a prețurilor produselor indus
triale. Să fiu mai explicit. în prezent, transferarea unor subansamble și repere altor întreprinderi în scopul adîncirii profilării și specializării fabricației nu este întîmpinată cu entuziasm. De ce ? Pentru că în ipoteza transferării fabricației subansam- blelor respective la o uzină specializată, acestea se vor reîntoarce la întreprinderea beneficiară, care le-a transferat, încărcate cu beneficiul perceput de furnizor și care în actuala reglementare a prețurilor poate atinge — 25—40 la sută. Pentru a înlătura această situație, considerăm că ar fi necesară o revizuire a actualelor normative de stabilire a prețurilor de vînzare, în sensul ca între întreprinderile aceleiași centrale industriale (dacă nu și ale aceluiași minister), produsele în cadrul planului de cooperare să fie furnizate la preț de cost de uzină sau la un preț de vînzare care să cuprindă un beneficiu de maximum 5—6 la sută. Părerea noastră este că efectelor pozitive ale specializării nu ar trebui să li se opună, în nici un fel, nici unul dintre indicatorii care măsoară eficienta economică a activității industriale.

CUM și CÎT
produc noile

utilaje?
23 AUGUST"LA UZINELE „

Șl „TIMPURI NOI" DIN CAPITALĂ

neanul concre- într-o de 170
bine ceDe cri-

în fe- uzina noi" a indice sută latoare — de 55 CP și 80 CP — la care se vor folosi majoritatea elementelor componente comune tractoarelor de 45 CP și, respectiv, 65 CP, aflate în fabricația curentă. Bineînțeles, acestea se vor obține pe actualele linii de fabricație specializate. în ambele cazuri, s-a încheiat proiectarea. Un grad și mai înalt de unificare și specializare îl va oferi noua „familie" de tractoare de 180 CP, care se vor realiza din elemente luate de la autocamioanele de 10—12 tone, a căror fabricație se află în curs de asimilare la uzina de autocamioane. Aceste elemente vor fi folosite integral, fără adaptări esențiale.Desigur, avem în vedere și perfecționarea organizării activității auxiliare. Bunăoară, preconizăm u- nificarea și specializarea fabricației unor grupe de scule, ca și a construirii unor utilaje pentru autodo- tare. Există largi posibilități în ambele cazuri, dar deocamdată aici ne; aflăm abia la început.
— Ce frine stau in calea adin

cirii profilării și specializării pro
ducției și ce considerați că ar 
trebui întreprins pentru ca acea
stă acțiune să fie intensificată ?— Profilarea și specializarea producției este o acțiune complexă, cu vaste implicații de ordin organizatoric, tehnic și economic. Ritmul încă lent în care se desfășoară este generat, în bună măsură, de unele greutăți atît obiective, cît mai ales subiective, care trebuie învinse. Iată cîteva dintre acestea. Mai întîi, e vorba despre modul cum s-au dezvoltat, în ultimii ani, întreprinderile noastre — și anume că ele au mers pe calea fabricației totale, închise. Deși știm că o asemenea situație vine în contradicție cu principiile moderne ale organizării fabricației, sîntem ne- voiți — deocamdată — să ținem seama de această realitate. Trecerea la o concentrare și specializare de proporții mai vaste va necesita o perioadă mal îndelungată. Primul lucru ce se poate face în condițiile actuale este ceea ce, de fapt, am început să întreprindem — și anume, unificarea unor subansamble și repere și specializarea fabricației acestora. Acest proces trebuie însă impulsionat și organizat mai bine. Dar chiar aceste condiții se impun cîteva suri hotărîte. Ca să determinăm drele de conducere ale întreprinderilor să renunțe definitiv la tendința de care am amintit și să îmbrățișeze

care a stat la baza dezvoltării celor două mari uzine ale centralei : Uzina de autocamioane și Uzina de tractoare. S-a criticat faptul că. în dezvoltarea lor, s-a mers pe linia de a-și construi și dezvolta fiecare propriile sectoare de prelucrare la cald. Noi am reținut această observație și dorim ca viitoarele capacități să deservească toate uzinele din cadrul centralei noastre. (Noi am spune chiar și restul unităților constructoare de mașini din municipiul Brașov). Or, unele cadre de conducere ale întreprinderilor înțeleg mai greu această necesitate.La fel de stringent se pune proble
ma profilării unor unități pentru fa
bricația unor subansamble ce intră 
in componența tractoarelor și auto
camioanelor, dar care la ora actuală se execută de mai multe întreprinderi. Este, printre altele, cazul cabinelor pentru tractoare. Convorbire realizată 

de Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)

Sînt cînd

tării este

Uzina „Electroputere" din Craiova : 
transformatoare pentru hidrocen

trala de la Porțile de FierFoto : Agerpres
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un tip utilizîndu-se la mai genuri de autovehicule. în prin unificare, fabricația elemente a fost concen- în anumite întreprinderi,
S o

1
1/! < .S'- .'W , :’x

LA SEMNALELE ZIARULUI

de ani. Poți să realizezi cu ea o producție de un milion lei, într-un an — sau tot de un milion lei, dar în patru-cinci ani. Lăsăm aceasta la aprecierea economiștilor și chiar a cititorului divers, pentru că lucrurile sînt la înțelegerea generală.Am stăruit de Ia bun început a- supra unei mentalități greșite — e drept, izvorîtă dintr-o intenție de chibzuială, dar totuși greșită — deoarece aceasta n-a fost exprimată doar de cele două cadre de conducere amintite mai înainte, ci și de alți specialiști. Și acum, bleme de organizare.Ambele uzine la care au aproape toate secțiile ganizate pe principiul fluxului tehnologic. Adică, s-au amplasat într-o linie tehnologică toate tipurile de mașini prelucrătoare necesare fabricării unui produs sau reper — bunăoară, arborele cotit, comun celor două uzine. Este o realizare evidentă, în spiritul unei fabricații la cerințele tehnicii actuale. „Dacă înainte, la „Timpuri noi", cînd strungurile, frezele, rabotezele erau grupate separat, in ateliere pe tipuri de mașini, un lot de 50 de biele se prelucra în circa trei săptămini, organizarea în flux tehnologic a redus ciclul de fabricație al aceluiași lot de biele la numai 5 zile" (Trandafir Ilina, mginer-șef cu problemele de producție). Eficiența economică este clară, sub multiplele sale aspecte. A apărut însă un element, de altfel previzibil : în timp ce „mașina conducătoare" din flux, care execută operația-cheie. este încărcată la maximum, celelalte zece, cincisprezece sau douăzeci de ma- șini-unelte, care depind de ea, sint încărcate intre 20 și 60 la sută din capacitatea lor. Ei bine, tocmai aceste mașini încărcate sub capacitatea lor diminuează coeficientul optim de utilizare a timpului de lucru Situația nu-i deloc fără ieșire. Organizarea industriei pe centrale, pe grupuri de uzine a deschis considerabile posibilități de cooperare și în domeniul prelucrării pieselor. Relația aceasta s-a și închegat, numai că se dezvoltă extrem de lent ! Greu de apreciat dacă o putem trece pe seama lipsei de experiență sau, pur și simplu, a comodității.La uzina „Timpuri noi" au fost identificate șapte mașini, în valoare de 1,2 milioane lei, care nu funcționează de 8 luni sau chiar de 5 ani. Ați citit undeva, ați aflat de undeva că această uzină are disponibile o mașină de șebăruit, un strung paralel T.O.S., o mașină de rectificat, una de găurit radial și una de debitat ? Nu, sînt ținute cu strășnicie în inventar. Și fără să fie folosite, adică inactive.

cîteva pro-ne referim de bază or-

altor elemente de asam-folosirii judicioase a ma- are, desigur, și alte fa- maistrului în organizarea generalizarea schimbului

Centrala
a recepționat

operativ semnalele

Consemnînd operativitatea măsurilor întreprinse de centrala industrială de resort pentru eliminarea deficiențelor in utilizarea mijloacelor tehnice de la Fabrica de produse lactate din Reșița, criticate în articolul nostru, sperăm că ele se vor dovedi eficiente și vor influența în bine activitatea productivă a întreprinderii re- țițene.
critice

Un răspuns

Ca urmare a articolului intitulat „Bateți untul cu ciocanul", organe competente din Centrala industrializării laptelui au cercetat la Fabrica de produse lactate din Reșița lipsurile semnalate, găsindu-le întemeiate — se spune în răspunsul centralei sus-amintite, primit recent la redacție, în continuarea scrisorii se arată : „Pentru remedierea deficiențelor sesizate și evitarea repetării lor în viitor s-au luat mai multe măsuri. Astfel, mașina de porționat și ambalat unt la pachete (care în prezent funcționează) va fi reglată și întreținută de un singur mecanic ce va fi trimis la specializare la o întreprindere din sector dotată eu mașini similare și care funcționează normal ; se vor traduce — prin grija întreprinderii — instrucțiunile de utilizare a respectivei mașini ; pentru evitarea introducerii în mașina de ambalat unt a unor corpuri străine se va proceda la decongelarea corespunzătoare a blocurilor de unt și se va controla cu atenție masa de unt ; linia de îmbuteliere și spălare a sticlelor de lapte va fi reparată și pusă în funcțiune de personalul fabricii în scurt timp, exis- tînd piesele de schimb necesare acestei reparații. In ceea ce privește cele două tonete de înghețată, repararea și punerea lor în funcțiune vor putea fi făcute numai după sosirea pieselor de schimb din import".

promițător primit 
in ziua de... 1 aprilie

într-o notă publicată în numărul din 20 martie a.c. al ziarului, intitulată : „A încremenit și minunea", a fost semnalată situația anormală în care se afla o instalație de la Fabrica de confecții din Tg. Secuiesc. Transportorul suspendat— despre care era vorba — montat în urmă cu un an și jumătate, nu funcționează nici azi. Va mai persista mult timp această stare de lucruri ?— întrebam în nota amintită. „Nu" — este răspunsul ce ni-1 dau într-o scrisoare ing. Ștefan Mihai, director general al Centralei industriale de articole casnice, utilaje și piese de schimb — cea care a executat lucrarea — și ing. Vasile Rusanovschi, directorul Institutului de proiectări pentru industria ușoară — unde s-a întocmit documentația tehnică a instalației.în continuare, în răspunsul primit la redacție se spune : „In cadrul acțiunii de asimilare de utilaje, în vederea reducerii importului, s-a întocmit documentația de execuție pentru prototipul unei instalații suspendate de transport la Fabrica de confecții din Tg. Secuiesc. Dacă s-ar

importa, costul unei asemenea instalații ar fi de circa 130 000 lei valută. Executantul acestei instalații este întreprinderea „Metalul roșu" din cadrul Centralei industriale pentru articole casnice, utilaje și piese de schimb din Ministerul Industriei Ușoare.Pe parcursul execuției și al montajului au apărut însă o serie de dificultăți, în special în ceea ce privește asimilarea materialelor necesare, cit și legate de execuție. Printre ele, relevăm cele referitoare la construcția căilor de rulare din profile îndoite la rece, în loc de profile laminate, realizarea căii de rulare din tronsoane de 2 m în loc de 6 m, folosirea unor materiale plastice pentru rolele lanțului cu rezistență la uzură mai scăzută și a unor microîntre- rupătoare etc. Aceste dificultăți au dus la defecțiuni frecvente în funcționarea instalației care, în ultima instanță, au determinat întreprinderea beneficiară să nu o utilizeze, întrucît se creau dificultăți în organizarea fluxului tehnologic lafinisaj.Pe toți, executant și proiectant, ne preocupă eliminarea greutăților menționate mai sus. Tn vederea urgentării punerii în funcțiune a acestei instalații s-au stabilit următoarele măsuri: Institutul de proiectări al industriei ușoare va asigura asistența tehnică permanentă pe durata reglajelor și probelor necesare în vederea omologării ; Centrala industrială a articolelor casnice, utilajelor și pieselor de schimb, prin întreprinderea „Metalul roșu" din Cluj, va întări echipa existentă la fabrica din Tg. Secuiesc, astfel în- cît să se poată executa la beneficiar cea mai mare parte din lucrările necesare.Pînă la data de 20 aprilie a.c. apreciem că se va asigura o funcționare corespunzătoare a instalației in vederea omologării sale, urmind ca, în cei mai scurt timp, transportorul să poată intra în funcțiune".Răspunsul e promițător. Sperăm că măsurile preconizate vor fi aplicate operativ, iar termenele propuse — respectate. Chiar dacă am primit scrisoarea în ziua de... 1 aprilie. Vom reveni, în orice caz, cu amănunte la momentul potrivit.

GĂTI
O altă problemă de care depinde nivelul recoltelor pe terenurile irigate se referă la efectuarea corectă a udărilor. Așa cum s-a mai arătat, în această primăvară urmează să se facă udări de aprovizionare a solului, ceea ce este, fără îndoială, o măsură bună. Dar în județul Constanța asemenea udări nu se pot face din cauza unor defecțiuni la stațiile de pompare. însă cele mai multe neajunsuri au existat in trecut in ce privește administrarea apei în timpul perioadei de vegetație a culturilor. Chiar în condițiile unui sistem de irigații care funcționează corect, dacă apa nu este administrată în momentul optim și in cantitate potrivită, dacă nu sa execută celelalte lucrări agricole, rezultatele nu sînt pe măsura posibilităților. în această privință specialiștii afirmă că în condițiile noastre aplicarea irigațiilor mult mai pretențioasă decit în acele zone ale globului unde seceta este totală. Efectuarea udărilor fără o cunoaștere precisă a cerințelor solului și plantelor poate face ca recolta să fie chiar mai mică decit pe terenurile neirigate, cunoscute numeroase cazuri apa nu a fost dată în cantitățile necesare determinate de starea solului și cerințele plantelor, ceea ce. evident. nu a putut contribui la obținerea unor recolte mari. Cele mai răs- pîndite sînt cazurile de udări cu norme mici de apă. care nu asigură u- mezirea solului pe adîncimea necesară. De aci și necesitatea stabilirii unor doze optime de apă care

9să asigure o rezervă suficientă de apă in sol.La recenta consfătuire în problema porumbului care a avut loc la Constanța s-au subliniat pe larg, folo- sindu-se numeroase exemple, greșelile care au existat in ce privește aplicarea tehnologiei la culturile irigate. Pentru ca asemenea neajunsuri să nu se mai repete s-a stabilit ce trebuie făcut pentru ca specialiștii să valorifice cît mai deplin acest factor de producție. Sint lucrări care trebuie executate acum : pregătirea și nivelarea terenurilor, administrarea îngrășămintelor folosind doze e- chilibrate, conform analizelor agro- chimice și rezultatelor obținute în experiențe. Altele vor deveni actuale mai tîrziu : realizarea densității optime de plante la hectar, folosind hibrizi productivi, stabilirea momentului irigării și aplicarea numărului de udări impus de aprovizionarea solului cu apă.Pe lingă faptul că apa trebuie dată plantelor ținindu-se seama de cerințele lor fiziologice și de starea solului, experiența a demonstrat necesitatea ca. în aceeași măsură, să se asigure evacuarea apei de prisos prin executarea lucrărilor de drenaj. într-o scrisoare trimisă redacției, ing. Viorel Ionescu de la I.A.S. Siliștea, județul Brăila, relatează ce se poate intîmpla în cazul nerespec- tării acestei cerințe. „In lunca Șiretului a fost îndiguită și amenajată pentru irigat o suprafață de 2 900 ha. Pe aceste suprafețe producțiile medii obținute în ultimii ani au marcat un regres continuu ca efect al dezvoltării fenomenelor de salinizare fi înmlăștinare a solului. Dacă in

1961—1962 recoltele medii de porumb erau de 5 300—5 800 kg la hectar, ele au scăzut la 3 000 kg, cu toate' că dispunem de hibrizi mai productivi și administrăm cantități mai mari de îngrășăminte. Cauza este cunoscută : concomitent cu îndiguirea nu s-au executat și canale de evacuare-dre- naj. Toate acestea au contribuit ca 35 la sută din suprafață să aibă un grad avansat de salinizare, iar a- proape 10 la sută este înmlăștinată". Este numai un caz din multe altele care demonstrează necesitatea ca, în sistemele de irigații, să se execute și canale de desecare, iar udările să se facă ținindu-se seama de nivelul apei freatice, ai cerințelor plantelor.Exploatarea rațională a sistemelor de irigații și obținerea pe această cale a unor recolte mari sînt probleme care trebuie privite cu cea mai mare răspundere. Investițiile mari care se fac de stat și de către unitățile agricole in aceste lucrări trebuie recuperate prin recoltele care se vor obține pe terenurile irigate, recolte care să fie de 10 000 kg porumb la hectar și chiar mai mult. De aceea, o dată cu extinderea amenajărilor să se acorde cea mai mare atenție bunei funcționări a sistemelor, exploatării lor la nivelul parametrilor proiectați, efectuării udărilor pe baze științifice. Rezolvarea a- cestor probleme în corelare cu ritmul de amenajări pentru irigații — sarcină de mare actualitate a organelor centrale și locale — va contribui la obținerea unei eficiente ridicate a investițiilor imense ce s-au alocat și se vor aloca, în continuare, agriculturii, pentru extinderea irigațiilor.



I

SClNTEIA - Simbătă 3 aprilie 1971PAGINA 4
»™—w—BMW—«j—

ION DODU BĂLAN: Sesiune științifică dedicată

„OCTAVIAN GOGA centenarului Comunei din Paris
» •Nume de prestigiu al liricii noastre, Octavian Goga descinde din tradiția gesturilor vizionare pașoptiste. Amintind de Alecu Russo, din Cintarea României. Intuind, ca și acesta, relația dintre robie și slobozenie, dintre adevăr și speranță. Crezînd în progres social și național. In înfăptuirea unor idealuri multiseculare. Știin- du-se, ca poet, un înainte-mergător. Greșind, apoi, grav. Slujind o orientare politică diametral opusă celei concretizate inițial. Rămînînd însă, în conștiința posterității prin ceea ce are viabil, peste timp, ca mesaj și ca expresie, opera sa literară.Termenii raportului mult discutat și ieri și azi, om și creator, în cazul Goga se întrepătrund și se disjung, oferind, în ambele ipostaze, cercetătorului atent la complexitatea fenomenelor, situații dintre cele mai dificile. Pe măsura cunoașterii detaliate a faptelor biografice și estetice. Privirea pa- noramatică, diacronică și sincronică a activității sale îngăduie insă acum, judecind obiectiv', concluzii elocvente. Ceea ce-și propune analitic și Ion Dodu Bălan.Rod al unei multilaterale și îndelungate documentări și meditații critice, monografia sa, publicată de Editura Minerva, în seria „Universitas", se înscrie printre lucrările importante de istorie literară apărute în ultimul timp. Atit prin orizonturile investigate, cît și prin metodologia a- plicată. Atît prin calitatea interpretării, cit și prin curajul de a spune deschis, supunindu-se obiectului, a- devărul. Poet învestit cu epitetul de „național" (ca și Eminescu), dar care a urmat, cum se știe. în ultima perioadă a vieții sale, o linie politică reprobabilă, alta decit cea anunțată în vremea tumultuoasă a tinereții. Structură, în fond, dramatică, adusă spre sfîrșitul vieții în situația de a se pune pe sine însuși sub semnul întrebării. conștient că în dificila și in delicata chestiune a opțiunii, a greșit nu o singură dată.Luind în considerație ecuația în toate datele ei, ferindu-se de supralicitarea vreunui termen sau de ignorarea voită a altuia, Ion Dodu Bălan o tratează din unghiuri variate, dar complementare. Analiza comportă perspectivă și socială, și politică, și estetică, pe temeiuri marxiste u- nitare. Năzuind să configureze o imagine cît mai completă și mai e- xactă istoric, esențială, prin ea însăși dialectică. Diversele ipostaze se presupun unele pe altele ca „fețele" lui Ianus, de care se vorbește în capitolul liminar. Autorul nu prezintă etapele involuției politice ca pe niște momente strict autonome, ci aduce explicații edificatoare asupra o- rientării retrograde dintre războaie.Analizîndu-1 activitatea dinainte de primul război exegetul (fără a ocoli inconsecvențele atitudinii politice, mai puțin vizibile în această perioadă) pune în lumină corelația dintre patosul liricii lui Goga și sensul adine progresist al luptei sale, la altitudinea idealurilor mărturisite atunci în Clăcașii, Oltul sau Noi. îndreptățit, comentatorul nu neglijează nici factorul temperamental, nici rolul deosebit avut de mediul ambiant, de frămîntările seismice ale societății românești de la începutul veacului, nici avatarurile vieții sociale ale scriitorului, nici atmosfera spirituală în care s-a format acasă, la Brașov sau la Budapesta, nici importanța contactului cu valorile culturale bucureștene. Ceea ce-1 obligă pe Ion Dodu Bălan să-I deducă pe Goga nu numai din operă sau din circumstanțe exclusiv biografice, ci și din realitățile mișcătoare ale timpului istoric. Metodă care îi înlesnește să creioneze pe parcurs un portret dintre cele mai vii și mai autentice. Al unui veritabil personaj de roman, surprins și ca formulă sufletească, și ca om de acțiune. îm- plîntat în adevăruri sau erori, tentat să le transcendentalizeze sau, dimpotrivă, să le dăruiască întreaga sa e- nergie la nivelul acțiunilor

materiale. Slujind avîntat Idealuri cînd progresiste, cînd utopice, cînd confuze, cînd reacționare, potrivit unui mecanism interior complicat și mai ales unei situații obiective căreia n-a știut totdeauna să-i descifreze sensurile legice.Fizionomiei reduse la alb și negru sau ocolind amănuntele dificile, Ion Dodu Bălan îi opune, așadar, una iscată din valorificarea documentară a accentelor policromice și de relief. Tendință relevabilă și în capitolele închinate precumpănitor scriitorului. Și, în primul rînd, poetului. Istoricul literar fiind critic avizat al fenomenului revolut, se simte detașat (nu însă subiectiv) de obiect. Evaluîndu-1, îl așează într-o anume ordine ierarhică, îl reconsideră față cu înaintașii și contemporanii, îl compară, prin a- socieri și disocieri, îl integrează in epocă sau în durată, situîndu-1, adi-
90 DE ANI DE LA
NAȘTEREA POETULUI

cele douăcreatoare mondial,

directe.

că, în timp și spațiu. Evidențiindu-i incontestabilele merite în afirmarea liricii social-patriotice. Firește, nu este la îndemina oricui depistarea timbrului specific al unor voci de originalitatea lui Octavian Goga. A repeta doar că acesta e un „poeta vates", un monografist al satului transilvănean, un elegiac, însemnează a perpetua, în formulări știute, caracterizări devenite truisme. Meritul lui Ion Dodu Bălan e de a trece cu succes examenul interpretării. Fără a nega contribuțiile anterioare; dar și fără a rămine prizonierul lor. Știm acum (mai precis) ce datorează Goga lui Eminescu, lui Coșbuc sau tradiției ardelene pașoptiste, folclorului, lui Petofi, lui Ma- dăch, lui Carducci, Adei Negri, prieteniei cu Ady Endre, cărților vechi, culturii maghiare, germane, franceze ori ruse. Și, în schiță măcar, ce datorează alții poetului de la Rășinari. Ne familiarizăm astfel cu alcătuirile specifice universului spiritual al acestuia, cu funcțiile pe care le au, în reprezentările sale, concepte ca jale, soartă, sat, pămint, țară, țăran, dezrădăcinare, easă — față de semantica sămănătoristă — sau termeni de obîrșie rituală, utilizați, în dezacord cu accepția lor tradițională, ca valori cu registru estetic scos de 6ub orice regim mistic. Observații de subtilitate introduc elemente noi în exegeza scriiturii lui Octavian Goga, înlesnind explorarea liniilor esențiale, caracteristice, ale viziunii lirice. Ca în analizele făcute pe marginea semnificației particulare pe care o are natura, ca matic, protestatar, în sociații din Oltul. Și aci. Evident, tentativa tot în monografie) decomparație locul lui Goga pe harta poeziei noastre ar fi cîștigat prin- tr-o mai bogată raportare la individualitățile contemporane. Afine sau de altă structură. Nu numai la cele active în primul deceniu al veacului, ci și la cele de mai tîrziu. Știut fiind că stilul încetățenit prin gestul funciar romantic, de tînărul autor al Clăcașilor și al Plugarilor va cunoaște nu numai adepți, ci și acțyersari.Raportare pe cate Ion Dodu Bălan o realizează, atent la nuanțe și la implicații, la caracterul complex al momentului istoric, la trecut și la viitor, cînd urmărește biografia so- cial-politică a lui Octavian Goga. Personalitatea acestuia se conturează neîncetat în vecinătatea sau la antipodul cuiva. Fără ca vecinătatea să însemneze neapărat identitate de vederi și fără ca antipodul să reclame neîncetat opoziție. Procedînd astfel,' comentatorul nu asimilează orientarea de la Luceafărul și Tara noastră celei iorghiste de la Sămă- nătorul sau Neamul românesc. Dimpotrivă. E de subliniat că autorul monografiei relevă cu îndreptățire că militantul transilvănean, ce- rînd unirea cu România, demascînd

spectacol dra- sistemul de a- nu numai de (vizibilă peste a stabili prin

abuzurile autorităților austro-ungare. deținut în închisoarea de la Seghe- din, nu confundă pe grof cu țăranul exploatat, nici pe contele Tisza cu Pe- tofi. Admirația pentru acesta din urmă, ca poet al libertății și al revoluției, se concretizează în traducerile inserate în coloanele Luceafărului. Așa cum, pe de altă parte, o- perînd tot diferențiat, Ion Dodu Bălan fixează deopotrivă și sensul degringoladei politice a lui Octavian Goga, în anii interbelici, participarea la coaliții cu caracter retrograd, rolul avut ca prim-ministru, în netezirea căii spre dictatura regală, punîn- du-și prestigiul în slujba unor direcții ideologice antipopulare. Cititorul va afla astfel numeroase și convingătoare explicații privind dialectica subiectivă și obiectivă a unei vieți profund contradictorii.Cum se va edifica și asupra valorii poetului, dramaturgului și publicistului căruia i se subliniază cu pertinență și cu participare nu o dată lirică specificul mesajului și al tonalității, stînd (în anii de glorie ai rului) sub semnul răzvrătirii, al mî- niei și al speranței. Al antiidilismului și al dragostei de țară. Izvorînd și unele și altele din sentimentul, des subliniat, al pătimirii colective și al unui destin care la Goga poartă cînd numele de „soartă", cînd pe acela de „noroc". Termeni întreținînd prin frecvența și polisemia lor senzația acută și cronică a tragicului. Pornind de la realități întunecate, reprezentările adesea alegorice ale poetului configurează o atmosferă dominată și de spectrul e- ventualei fatalități, dar și de luminile întrezărite în timpul iminent. De conștiința că situația nu nui la infinit. Că menirea de a fi crainicul noului, lui așezat pe alte temelii decît prezentul. Negînd, Goga afirmă, făcîn- du-se ecoul mulțimilor de „dezmoșteniți ai soartei", aflați (ca românii transilvăneni) nu numai sub jugul exploatării sociale, ci și sub acela al asupririi naționale. Transfigurînd atari adevăruri, el alege nu arareori formula limbajului oracular și modulațiile glasului răscolitor al profeților de altădată. îngrijorați de condiția materială și spirituală a semenilor. Amenințînd, avertizînd, dar deschizînd și porțile marilor nădejdi.Inevitabil, am spicuit doar cîteva din aspectele interpretării acestei remarcabile figuri ale liricii noastre. Căci, practic, asamblind o informație exhaustivă, decantată cu discernămînt cință, Ion justificat să ceea ce ar rotunjirea cît mai exactă a fizionomiei scriitorului. Cu totul explicabil, interesului acordat problematicii, mesajului sau expresiei propriu-zise, i se adaugă astfel cel legat de prozodie și de construcție, încercarea de a coborî, prin studiul variantelor. în laboratorul poetului.La 1 aprilie s-au împlinit 90 de ani de la nașterea lui Octavian Goga. Tipărită în preajma evenimentului, monografia lui Ion Dodu Bălan — lucrare fundamentală, de referință — primește virtuțile omagiului. Ale unui omagiu care, evitind oda encomiastică, izbutește să realizeze. în marginile adevărului și din unghi consecvent marxist, dimensiunile reale ale uneia din cele mai controversate personalități românești, ale unui nume de care se leagă un moment de seamă al poeziei noastre social patriotice, o creație nu o dată străbătută de idei luminoase și avîn- tate. Creație care îndreptățește a- propierea lui Octavian Goga de un înaintaș de prestigiu, George Coșbuc, cel ce se declara „suflet în sufletul neamului" său. Definiție la care — prin ce are mai durabil în operă — răspunde și Octavian Goga.

La București au început vineri lucrările sesiunii științifice organizate de Academia de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România, Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și Academia de învățămînt social-pclitic „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R., cu prilejul aniversării a 100 de ani de la proclamarea Comunei din Paris.La lucrări iau parte numeroși academicieni, cadre didactice din învă- țămîntul superior, istorici, cercetători științifici. Participă, de asemenea, ca invitat, Jacques Le Cazoulat, membru al Direcției Institutului „Maurice Thorez" din Paris.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Miron Constant!nescu, președintele Academiei de științe sociale și politice, care a relevat importanța istorică a Comunei din Paris, ca prim guvern al muncitorilor, participarea revoluționarilor români la apărarea Comunei, ecoul pe care aceasta l-a avut în țara noastră.

In continuare au fost prezentate comunicările : „Semnificații universale ale luptei comunarzilor" de acad. Petre Constantinescu-Iași și conf. univ. Ion Șerbănescu, „Comuna și problemele statului" de Jacques Le Cazoulat, „Forța creatoare a maselor în timpul Comunei" de conf. univ. Janeta Brill, „Conținutul revoluționar ris" în apărarea Republicii Franceze și a Comunei" de conf. univ. Dumitru Almaș, „Opinia publică română din Transilvania și Banat și Comuna din Paris" de dr. Ion D. Suciu, „Ecoul Comunei din Paris în viața politică a României" de dr. Gheorghe Cristea, „Comuna din Paris și mișcarea revoluționară, democratică din România (1871—1893)“ de Alexandru Porțeanu și „Receptarea experienței Comunei din Paris de către mișcarea socialistă din România — 1893—1921“ dc Florica Ionașcu.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)
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CULTURĂ
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PICTURĂ
• FRED MICOȘ : gravură

O MARGARETA STERIAN : pictură și tapiserie 

® CONST. BULAT : sculptură decorativă

Ambelescriito-

poate dăi- artistului e al viitoru-

și folosită în conse- Dodu Bălan tinde nu-i scape nimic din putea contribui la

Aurel MARTIN

(Lrmare din pag. I)ența educativă nu s-au putut naște pe „loc gol", nu pot fi explicate numai prin declanșarea și stimularea — determinate de un mare eveniment — a forțelor culturale, cl sînt rodul u- nor îndelungi acumulări de ordin calitativ și cantitativ. Tocmai de aceea, ceea ce se intîmplă astăzi în cultura de masă are nu numai valoarea unui bilanț, ci mai mult decît atît, a dobindit semnificația unui izvor de reflecții și de învățăminte.
— Care este, în acest 

context, principalul ciștig 
înregistrat în domeniul 
de activitate de care răs
pundeți, ca urmare a am- 
plorii manifestărilor ?— Mie mi se pare că e- lementul esențial al maturității activității culturale de masă, trăsătură pe care o subliniam la întrebarea anterioară, constă în primul rînd în conținutul ideologio și în forța educativă a acțiunilor pe care le-am inițiat și le inițiem. Acest lucru apare concludent atunci cind ne referim la simpozioanele, conferințele, ciclurile expuneri, cursurile versităților populare, duite cu succes de zâmintele culturale, demonstrația o faoe în oricare tor al culturii de iată, de pildă, situația mișcării artistice de amatori, domeniu în care. în aparentă, pot fi mai dificil detectate aspectele de conținut. Astfel, dacă ne referim la repertoriul abordat cu ocazia Festivalului teatrelor de amatori „I. L. Ca- ragiale". putem constata preocuparea manifestată pentru punerea in scenă a

unor piese de actualitate, care reflectă diversele laturi ale vieții noastre socialiste. Prin aceasta, mișcarea teatrală de amatori dobîndește acel fior al autenticității, al apropierii de problemele reale ale publicului spectator, care conferă valoare cultură ____percuta în viitor, în mod pozitiv. Același fenomen îl putem ce privește
unui act de și care se va re-constata și in ceea expozițiile de

de la aceste 
îmbucurătoare,

— Pornind 
premise 
puteți contura, de pe a- 
cum, o perspectivă a ac
tivității cultural educa
tive de masă ?— Precizez, -întîi, un fapt deosebit de important. Am socoti incomplete concluziile pozitive citate dacă n-am releva că în procesul de organizare și desfășurare al tuturor manifestărilor amintite s-au între-

CALENDARUL
ANIVERSĂRILOR

UNESCO
Personalități care au adus strălucire culturii universale, precum și evenimente remarcabile din trecutul popoarelor se înscriu, an de an, în calendarul mereu reînnoit al aniversărilor UNESCO, îndemnind miliardele de conștiințe contemporane să rememoreze faptele de seamă ale înaintașilor lor, exponenți ai umanismului, frumosului și îndrăznelii creatoare.După aniversările dedicate pictorului, sculptorului și scriitorului italian al Renașterii Benvenuto Cellini, poetului popular cazah Djambul Djabaev, scriitorului german Heinrich Mann sau jubileului Comunei din Paris, lumea va omagia, în lunile ce vin, alte zeci de personalități prestigioase cum sînt : Fernand Magellan, celebrul navigator de la a cărei moarte se împlinesc 450 de ani, P. L. Cebicev, savant matematician și mecanicist rus — 150 de ani de la naștere, Albrecht Diirer, pictor, sculptor și scriitor german, care a trăit în urmă cu cinci secole, scriitorul și gindi- torul Uruguayan Jose Enrique Rodo, centenarul nașterii sale, savantul și exploratorul rus N. N. Mikluho Maklai, 125 de ani de la naștere, Thomas ă Kempis, umanist și scriitor olandez, autorul cărții de renume „Imitatio Christi" — 5 secole de la moartea sa, Laszlo Paal, pictor maghiar, și Frantisek Kupka, pictor ceh, — 125 și respectiv 100 de ani de la naștere.Alte aniversări sînt dedicate anul acesta centenarului nașterii revoluționarului german Karl Liebknecht, bicentenarului nașterii naturalistului columbian Francisco Jose de Caldas, 160 de ani de la nașterea compozitorului maghiar Franz Liszt, 650 de ani de la moartea marelui poet italian Dante Alighieri, jumătate de veac de la moartea scriitorului bulgar Ivan Vazov — unul dintre creatorii limbii literare bulgare contemporane, 260 de ani de la nașterea savan-

tului, poetului și educatorului rus Mihail Lomonosov, un secol și jumătate de la nașterea a două celebrități ale literaturii ruse, romancierul Fedor Dostoievski și poetul Nikolai Nekrasov. Amintim, de asemenea, numele astronomului german Johannes Kepler — 400 de ani de la naștere, și al englezului Darwin, naturalist de geniu care acum 100 de ani scotea de sub tipar prima ediție a operei sale capitale „Originea omului"..Alături de multe alte personalități eminente din lumea întreagă propuse a fi sărbătorite anul acesta de UNESCO, în calendarul organizației internaționale figurează și remarcabili oameni de cultură din țara noastră. Astfel, după recenta sărbătorire a istoricului, filologului și gînditorului Petru Maior, de la a cărui moarte s-au împlinit 150 de ani, urmează să fie omagiată, cu prilejul centenarului nașterii, activitatea a trei reprezentanți de seamă ai culturii românești : pictorul Theodor Pallady — 11 aprilie, criticul literar și romancierul Garabet Ibrăi- leanu — 23 mai, istoricul, publicistul, scriitorul și omul politic Nicolae Iorga — 5 iunie, precum și activitatea marelui scriitor și om politic Vasile Alecsandri — 21 iulie, născut acum un veac și jumătate..Printre evenimentele de seamă înscrise în calendarul UNESCO pe anul în curs figurează și aniversarea a 50 de ani de la revoluția populară din Mongolia, 700 de ani de la călătoria europeanului Marco Polo în China și Extremul Orient, trei veacuri de la construirea telescopului de către Newton, 2 500 de ani de la crearea statului iranian și altele.La 4 noiembrie, lumea va sărbători pe însuși organizatorul acestor acțiuni de omagiere — UNESCO — care împlinește în această toamnă 25 de ani de existență.

Urmînd unei serii destul de îndelungate de prezentări tinerești — de căutări, experimente și adesea afirmări — actuala expoziție ne oferă ultimele realizări a doi maeștri din generația virstnică : Margareta Sterian și Fred Micoș. Numele și opera lor sînt bine cunoscute publicului nostru, prin expozițiile din ultimii ani, este însă mai puțin cunoscută activitatea și deci personalitatea integrală a celor doi artiști, oameni de cultură, a căror prezență în viața artistică românească a perioadei dintre cele două războaie a depășit granițele stricte ale artei plastice, înscriindu-se pe harta mai vastă a culturii artistice în general. Numai în lumina acestei realități, actuala expoziție își dobîndește înțelesul deplin, de moment logic culminant — aș preciza, cu acea logică a neprevăzutului care ține de esența creației artistice — in evoluția unei maturizări adinei și coerente.FRED MICOȘ ni se înfățișează astfel la apogeul măestriei sale de gravor. Experiența de decenii în domeniul xilogravurii in special, dar și al altor tehnici, îl confirmă ca pe unul din acei artiști — nu prea ușor de întîl- nit — pentru care precizia, acuratețea, cu un cuvint perfecțiunea tehnică înseamnă în primul rînd o treaptă a interiorizării și a elevației spirituale. Poate că nicăieri ca în gravură, cu specificul exigențelor ei de răbdare și migală în înțelesul superior al cuvîntului, virtutea înălțătoare a meșteșugului nu devine, mâi manifestă și mai exemplară. Gravurile Iui Fred Micoș din actuala expoziție pleacă, fiecare, de la o idee care nu este o idee pur ornamentală, ci transpunerea simbolică a unui gind, aș spune cu valențe discursive, fapt care ține desigur și de bogata experiență de ilustrator a artistului, știutor în mînuirea tîlcuri- lor vizuale ale cuvîntului scris. Pornind de la un motiv sau un moment dinamic din natură, ori de la un motiv mitologic — („Grădina Hesperidelor") gîndul central, precis conturat în intenție trece într-o rostire plastică precisă și ea, cu acea notă de bruschețe și asprime propice expresiei grafice.

CARNET
PLASTIC1

MARGARETA STERIAN mi se Înfățișează și de astădată fără prejudecăți în problema raporturilor directe dintre literatură și pictură, și este firesc să fie ața, dacă avem în vedere și contribuțiile pictoriței în domeniul beletristicii. In actuala expoziție Margareta Sterian oferă trei modalități de pictură literară, poetică ; problemele pe care și le pune în perspectivi realizării unui tablou sau a unei tapiserii (expoziția cuprinde și cîteva interesante lucrări de a- cest gen), par a fi născute mai ales, prin intermediul unei experiențe de cultură. Chiar titlurile tablourilor, în majoritatea lor, întemeiază a- ceastă presupunere : „Concert simfonic", „Muzică de jazz", „Dulcea pasăre a tinereții", „împrejurarea dominantă". „Statui în Luxembourg*  etc. Modalitățile diferă doar în factura plastică. Astfel, o primă grupă se impune prin tratarea învăluită a motivului, prin cufundarea lui în- tr-un „halo" de culoare și mișcare, dincolo de care totul devine sugestie, aluzie, șoaptă. O altă grupă, dimpotrivă, se sprijină pe definirea și izolarea clară a elementelor din compoziție, cărora le acordă independență. în sfîrșit, o a treia grupă o constituie tapiseriile de dimensiuni relativ mici — „Teatru de marionete", „Buchet", „Ctitori" — lucrate cu minuțiozitate în vederea unor efecte somptuoase, realizînd subtile parodii și duioase evocări, în același timp, ale ornamentelor de pe divanele bunicilor, sau ale broderiilor medievale.Expunerea este completată de cîteva lucrări ale ceramistului CONST. BULAT. Inventiv alcătuitor de forme, așa cum ne-au dovedit-o expozițiile sale de pînă acum, de data aceasta artistul optează pentru o formulă care permută ceramica în domeniul sculpturii propriu-zise. De viziune barocizantă, echilibrată însă de vigoarea raporturilor dintre obiect și spațiu, de o precizie tăioasă, figurile lui Bulat se impun totodată prin eleganța formelor.
Amelia PAVEL

(Agerpres)
VACANȚA ȘCOLARĂ

DE PRIMĂVARĂAstăzi, 8 aprilie, după ultima oră de curs începe vacanța școlară de primăvară. Ca și în anii precedenți, ea oferă elevilor două săptămini de
Cul-tetului de Stat pentru tură și Artă, (mai ales a- cum. cînd se definitivează regulamentele de organizare și funcționare ale căminelor culturale, caselor de cultură, bibliotecilor municipale. orășenești și comunale. caselor județene ale creației populare), cit și în atenția comitetelor locale de cultură și artă (in vederea realizării nu numai a unei analize critice, dar mai ales pentru generali-

culturale ne-am că realizarea di- acțiuni nu poate efortului unui grup de activiști, că ele

Activitatea culturală

de masă

înființarea unui institut 
de subingineri la Reșițaîncepind cu anul universitar 1971— 1972, Reșița devine al 19-lea centru universitar al țării, prin înființarea Institutului de subingineri, care își va incepe activitatea sub egida Institutului politehnic „Traian Vuia" din Timișoara. Noul institut va pregăti subingineri în trei specialități : teh-

nologia construcțiilor de mașini grele — cursuri de zi și serale ; electrotehnică și tehnologia sudurii — cursuri de zi.Primul concurs de avea loc între 10—20 admitere va iulie a.c.(Agerpres)

de Uni- găz- așe- Dar putem alt sec- masă ;

artă plastică amatoare, unde au fost expuse lucrări de o certă valoare artistică și cu caracteristici i- deologice demne de remarcat.Pe un plan mai general, ceea ce ne bucură cu deosebire este faptul că în a- ceastă perioadă de mare e- fort organizatoric, a apărut evident că instituțiile de cultură au posibilitatea să Inițieze multiple acțiuni care să valorifice intensiv baza materială de care dispun. că s-au stabilizat consolidat - ___ 1.și metode ale acțiunii culturale. că in jurul așezămintelor grupat colective de intelectuali și forțe artistice care sprijină in mod efectiv activitatea acestor instituții.

Și o serie de formein jurul așeză- culturale s-au

văzut și unele neajunsuri mai generale ale activității culturale cele mai ționez : noaștere cultură tivități ; abstract, de viață nifestări; atenția preponderentă acordată de unele foruri culturale laturii cantitative în detrimentul calității; folosirea pe alocuri, în mod necorespunzător, a mijloacelor materiale și financiare, carență mai veche, despre care ziarul „Scînteia" a mai scris.Multiplele manifestări care au avut și au loc in toate județele țării ne semnalează fenomene care neîndoielnic vor trebui să •tea atit in atenția Comi-

de masă. Printre însemnate men- insuficienta cu- a cerințelor de ale unor caracterul insuficient al unor colec- incă legat ma

zarea experienței pozitive, atit de edificatoare).In esență, putem extrage multe învățăminte pozitive din realizarea planurilor de acțiuni destinate perioadei în care ne aflăm ; so- cot că activul nostru cultural va analiza cu seriozitate si responsabilitate activitatea desfășurată in a- ceastă perioadă de „vîrf". încă de pe acum s-au conturat suficiente concluzii.Mai întîi, faptul că in organizarea întregii activități de masă accentul trebuie să cadă pe problemele de conținut ; eficiența e- ducativă, puterea de influențare a conștiințelor, în vederea formării și dezvoltării conștiinței socialiste — iată în ce poate să constea succesul muncii noastre.De asemenea, in practica

muncii convins verselor fi rodul restrins pot căpăta amploare și eficiență numai prin participarea largă a forțelor intelectuale și artistice existente, prin participarea milioanelor de beneficiari ai valorilor culturale. Nu este întimplător că tocmai în a- ceastă perioadă au apărut primele asociații culturale postbelice și noi intenționăm să studiem cu toată profunzimea experiența a- cestor asociații, ca o expresie a caracterului democratic și pe planul muncii culturale de masăPe de altă parte, prin mijloacele de care dispune, prin varietatea acțiunilor pe care le organizează, prin formele și metodele pe care le utilizează, așeză- mîntul cultural și-a dovedit posibilitățile specifice de manifestare. în comparație cu alte mijloace de mass-media. Este limpede, că. deoarece se adresează special unei anumite colectivități. bine determinate, cu un anumit nivel de instrucție, cu anumite tradiții, căminele culturale sau casele de cultură, bibliotecile sau universitățile populare pot veni direct, nemijlocit în întîmpinarea u- nor necesități concrete ale populației.In această ordine de idei, afirmăm cu toată convingerea că acțiunile și manifestările cinstea partidului numai un cestui eveniment dar și un moment de sinteză temeinică pentru prezentul și viitorul activității culturale de masă.

relaxare, de reconfortare. Școlarii vor petrece zile plăcute de odihnă în taberele centrale, organizate de Biroul de turism pentru tineret, la Predeal, Pîrîul Rece și Timișul de Sus, vor participa la excursii pe itinerare variate.Agenda manifestărilor cultural-ar- tistice se anunță și ea bogată. Palatul pionierilor din București inițiază spectacole festive și evocări istorice închinate semicentenarului Partidului Comunist Român, gale de filme teh- nico-științifice, expoziții ale cercurilor de îndeletniciri practice. în Capitală se va desfășura Festivalul cultural-artistic al pionierilor și școlarilor.

Știri culturale
Orchestra simfonică a Filarmonicii 

„George Enescu" a fost dirijată in 
concertul de vineri seara de un oas
pete francez. Jean Martinon. Cu acest 
prilej dirijorul a prezentat în primă 
audiție o lucrare proprie : Simfonia 
nr. 4 ,.tnălțimi“. Programul a mai cu
prins alte două lucrări de compozitori 
francezi : Suita de balet „Dardanus" 
de Rameau și Simfonia a IlI-a in do 
minor de Saint-Saens, care a avut ca 
solist pe organistul Joseph Gerste- 
nengst.

Concertul de vineri seara al Filar
monicii ieșene a fost dirijat de Fran-

cesco de Masi (Italia). Programul a 
cuprins lucrări de Boccherini, Vivaldi 
fi Ceaikovski.

★
Vineri seara, spectacolul cu „Car

men" la Opera Română din București 
a avut pe afiș pe o artistă belgia
nă — soprana Andree Franțois. Ală
turi de cintăreața din Belgia, distri
buția a reunit și pe cîțiva soliști de 
frunte ai Operei noastre : Zenaida 
Pally, Constantin Iliescu, Dionisie 
Konya, Mihai Panghe și alții. La pu
pitrul dirijoral s-a aflat Constantin 
Petrovici.

(Agerpres)

organizate în semicentenarului reprezintă nu omagiu adus a- istoric,
Interviu consemnat de 
Radu CONSTANTINESCU

(Agerpres)
In curînd pe ecraneZESTREA DOMNIȚEI RALU“

CONTINUAREA SERIALULUI „HAIDUCII LUI ȘAPTECAI“

1

*

î

*

î

Scenariul : Eugen Barbu, Mihai Opriș. Regia : Dinu Cocea. Cu : Florin Piersic 
și Marga Barbu. Imaginea : George Voi cu. Muzica : Mircea Istrate.
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PERFECȚIONAREA — 
caracteristica definitorie

a conducerii vieții noastre sociale
• „OFENSIVA NOULUI* * PE TOATE PLANURILE • PREROGATIVELE UNUIA DIN MILIOANELE DE GUVERNANȚI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE • „SÎNTEM CU 

TOȚII COAUTORI Al LEGILOR" • TNTRE PERFECȚIONAREA SOCIETĂȚII Șl PERFECȚIONAREA OMULUI • NUMITORUL COMUN AL UNUI VAST ANSAMBLU DE 
MASURI • „A HOTĂRÎ" — O FUNCȚIE A CĂREI ARIE ÎȘI LĂRGEȘTE PERMANENT PERIMETRUL • UN VIS DE VEACURI Șl O DATINĂ MODERNĂ

• Cea mai importantă latură a perfecționării mecanismului democratic al conducerii societății noastre o constituie diversificarea modalităților prin care cetățenii participă e- fectiv la rezolvarea problemelor obștești. In acest sens măsurile adoptate de congresele al IX-lea și al X-lea ale partidului, de Conferința națională, de un șir de plenare ale C.C. se încheagă intr-un tot unitar a cărui trăsătură fundamentală a fost clar definită de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „în esență, problema dezvoltării continue a democrației socialiste este problema participării poporului la conducerea intregii activități a statului".Spre realizarea acestui obiectiv converg atît măsurile privind creșterea rolului oamenilor muncii în conducerea economiei, la care ne-am referit în prima parte a anchetei noastre referitoare la instituțio- nalizarea adunărilor generale ale salariatilor. crearea comitetelor de direcție, in- cluzind reprezentanți aleși ai salariaților, cit și cele privind perfecționarea conducerii vieții sociale. S-au adoptat măsuri pentru extinderea formelor obștești de dezbatere a proiectelor de legi și hotăriri, s-a încetățenit practica largii consultări a maselor asupra principalelor probleme politice și sociale, se extind consfătuirile în care cetățenii își exprimă opinia asupra modului cum se gospodăresc treburile țării, cum se înfăptuiesc hotăriri- le partidului, semnalează neajunsurile și fac propuneri pentru remedierea lor.Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște. Interlocutorul nostru, lăcătușul montator ALEXANDRU PINTEA, este unul din veteranii uzinei :— Aveți sentimentul că In politica partidului se regăsește și gîndul dumneavoastră ?— Da, și în foarte multa feluri. Fiecare dintre noi am putea ilustra, prin nenumărate fapte de ’ viață, felul în care noi, muncitorii, sîntem, intr-adevăr, întrebați, consultați la elaborarea politicii țării. Iată un lucru pe care-1 socotim de la sine înțeles, întrucît e firesc ca poziția conducătoare în societate a clasei muncitoare să-și găsească reflectare în greutatea cuvîntului ei în conducerea societății. Se știe astfel că, în ultimii ani, n-a fost lege care să nu fi trecut prin „sita" discuției publice.• Astfel s-a ajuns Ia unul din elementele esențiale pentru definirea evoluției vieții noastre sociala în ultimii ani, la conturarea unui stil și a unei metodologii distincte a conducerii societății — dialogul permanent cu poporul, ca trăsătură fundamentală a activității partidului. Despre aceasta ne-a vorbit unul din milioanele de oameni ai muncii, adică, practic, de conducători ai României socialiste, muncitorul AUREL ION IȚA, de la uzina „I Mai“-Ploiești.— în ultimii ani, tovarășul Ceaușescu a fost de multe ori in uzina noastră. Noi am numit aceste contacte „vizite", dar nu cred că-i bine spus, „vizita" e parcă ceva rece, oficial. Or, dinsul a fost prin secții, a- teliere. a examinat agregate, a stat de vorbă cu noi fără protocol, de la suflet la suflet. Cu atita interes și căldură ne cerea părerea, ne îndemna să spunem deschis cum stau lucrurile, cu atita atenție asculta cuvîn- tul oamenilor, încit sfiala, timiditatea unora au dispărut ca prin farmec. I-am spus și de bune și de rele. Din felul cum ne-a vorbit și cum ne-a ascultat am înțeles mai bine ce înseamnă de fapt. în viată, rolul conducător al partidului și legătura cu masele. Am înțeles că secretarul general al partidului nu se mulțumește cu ce află din rapoarte, ci vrea să vadă cum merge treaba, vrea să se convingă dacă ceea ce se transmite „pe filieră" corespunde cu a- devărata stare a lucruri

t

în treburile obștești — 
decizie obștească

lor, vrea să afle direct din gura oamenilor ce gindesc despre o măsură sau alta. Și am înțeles că printr-un asemenea dialog permanent și eu, și noi toți, sîntem conducători : pot spune că deși nu sint nici deputat, nici ministru, în- tr-un șir de legi, de hotăriri ale partidului și guvernului. este și gîndul meu...— Asemenea „coautori" ai politicii partidului se numără azi cu milioanele...— Nu mă gindesc numai la dezbaterea publică a u- nor legi și hotăriri ; mi-am spus și eu cuvintul în a- dunări sau în ziare despre legea disciplinei muncii sau statutul centralelor industriale. Mă gindesc că, după ce a stat de vorbă cu noi în ianuarie, am găsit în cuvintarea tovarășului Ceaușescu Ia plenara Comitetului Central din februarie și unele din gindu- rile noastre privind rostul sindicatelor. Așa cum, după alte discuții cu noi — și în uzine din celelalte județe — am găsit în legea calității produselor prevederi care au pornit de la noi, de la strung, de la raboteză. De aceea spun că legea nu o mai face azi doar Marea Adunare Națională sau Consiliul de Stat, politica partidului nu o hotărăște doar Comitetul Central. Le facem împreună. Și e bine...— Sigur că da, dar nu ar putea fi și mai bine ?— Firește, dacă toți tovarășii din verigile intermediare s-ar „molipsi" de un asemenea stil de muncă, dacă de la ministru și director general de centrală pînă la președinte de u- niune sindicală ar face din consultarea maselor, din receptivitatea la cuvîntul lor. legea intregii lor activități. Și mă gindesc că la aceasta va contribui, fără îndoială, și măsura prevăzută de recenta plenară a C.C. al P.C.R. ca cei ce urmează să fie promovați în diferite funcții de conducere — de la directorul întreprinderii la ministru — să aibă și „a- vizul" colectivului în care au muncit. Cred că o asemenea verificare colectivă ne va fi de folos tuturor...• Creșterea rolului organizațiilor de masă și obștești in viața socială se a- firmă în tot mai mare măsură ca una din dominantele procesului de perfecționare a conducerii societății noastre. Am solicitat tî- nărului muncitor NICOLAE
Transformări calitati
ve in activitatea orga
nelor supreme de stat

• Pentru definirea naturii perfecționărilor aduse în ultimul timp activității organelor supreme ale puterii de stat ne-am adresat unui interlocutor „recomandat" in mod deosebit de calitatea sa de jurist, ca și de aceea de parlamentar — prof. univ. LUDOVIC TAKĂCS, membru al Consiliului de Stat.— Știm că „stagiul" dv. de deputat începe Ia prima legislatură ce a urmat eliberării țării. Ce elemente calitative noi au intervenit in ultimii ani în activitatea organelor supreme ale puterii de stat ?— Ca unul care am fost, ca să zic așa, martorul „pe dinăuntru" al întregii evoluții a acțiunii perseverente inițiate de partid pentru perfecționarea activității de stat, aș remarca, in primul rind, creșterea rolului Marii Adunări Naționale, potrivit atribuțiilor sale constituționale, între parlamentul din 1946 și cel de astăzi există profunde deosebiri calitative privind concepția și modalitățile de exercitare a mandatului de for suprem al puterii de stat, de unic legiuitor al țării. în timp ce, cu cițiva ani în urmă, 

BREAZU. de la uzina „Elec- troputere“-Craiova, delegat la al IX-lea congres al U.T.C., să se refere in a- ceastă ordine de idei la modalitățile prin care e a- sigurată participarea nemijlocită a tineretului la adoptarea deciziilor de către organele de stat, ca și de diferite organizații obștești și sociale.— Pe lingă faptul că participăm la adunările generale ale salariaților ca si la dezbaterea publică a diferite documente de partid și de stat, preocupările, interesele tineretului sint susținute de exponenții noștri cei mai autorizați — reprezentanții U.T.C.-ului în Marea Adunare Națională și în guvern, într-un șir de alte organisme sociale, printre care senatele și consiliile universitare. Pentru noi. participanții la recentul congres al U.T.C., a fost un prilej de îndreptățită bucurie faptul că tovarășul Ceaușescu a arătat că experiența dobindită demonstrează necesitatea de a merge mai departe asigurind reprezentarea U.T.C.-ulul în consiliile populare, comitetele de direcție ale întreprinderilor, consiliile de administrație ale centralelor, consiliile de conducere ale C.A.P.• — Fiecare din cei 5 milioane de membri ai sindicatelor noastre a salutat cu satisfacție măsurile recomandate de conducerea partidului și însușite de recentul congres al U.G.S.R. privind creșterea rolului și atribuțiilor sindicatelor — ne spune tov. TATU BRA- TILA, președintele comitetului sindicatelor de ,1a uzina „Republica". Paralel cu o creștere a răspunderilor ce ne revin în viața economică, principalul domeniu al preocupărilor noastre, va trebui să tragem concluzii practice din măsurile preconizate de partid privind sporirea competențelor sindicatelor in domenii din cele mai importante ale vieții sociale cu care salariații sînt confruntați atît în interiorul întreprinderii, cît și în a- fara ei. Este vorba de creșterea atribuțiilor referitoare la ridicarea calificării profesionale, protecția muncii și asigurarea strictei respectări a intregii legislații a muncii, după cum este vorba ca prezenta sindicatelor să se facă în mai mare măsură simțită in astfel de probleme atît de importante ale vieții de zi cu zi cum sint ocrotirea sănătății, repartizarea fondului de locuințe sau exercitarea controlului muncitoresc in economie și în viața socială, în domeniul învă- țămîntului, culturii, sănătății, al serviciilor publice. Trebuie să ne dovedim la nivelul încrederii și răspunderilor ce ne-au fost acordate.

activitatea Marii Adunări Naționale se limita, in e- sență, la adoptarea planului de stat și a bugetului, acum nu există problemă <le interes major pentru dezvoltarea vieții noastre sociale care să nu fie dezbătută de către plenul deputation S-a renunțat la practica adoptării sub formă de decrete a unor importante acte normative, in favoarea elaborării acestora ca legi emanate din discutarea amplă, multilaterală in cadrul sesiunilor parlamentare. Intensa activitate legislativă din ultimii ani a creat condițiile așezării relațiilor sociale, a activității din toate domeniile, pe temelia de neclintit a legalității socialiste.Elemente noi. cu implicații deosebit de favorabile asupra vieții parlamentare, sint introducerea sesiunilor deschise care o- feră posibilitatea de a e- xamina mai amplu și mai aprofundat, în ședințe plenare sau în comisii, problemele fundamentale ale vieții sociale și de stat. Investirea cu largi prerogative și atribuții a comisiilor permanente, adevă

rate instrumente parlamentare de lucru.în același timp, îmbunătățirile aduse în acești ani activității Consiliului de Stat, impulsul imprimat activității acestuia de dinamismul propriu stilului de muncă al președintelui său, au creat condiții favorabile pentru afirmarea viguroasă a acestuia ca organ suprem al puterii, subordonat Marii Adunări Naționale. Analizarea exigentă a unor importante probleme ale vieții sociale, controlul exercitat asupra activității ministerelor și altor organe centrale de stat, examinarea atentă a concluziilor prezentate de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale asupra proiectelor de legi supuse dezbaterii lor, tre
Atribuții lărgite 

pe plan local

• Măsurile inițiate de partid în ultimii ani pentru o mai consecventă a- plicare a centralismului democratic, vizînd — o dată cu întărirea conducerii centrale — adîncirea laturii democratice, creșterea autonomiei, atribuțiilor și mobilității organelor locale au contribuit și la îmbunătățirea activității consiliilor populare.Am solicitat primului vicepreședinte al Consiliului popular județean Maramureș, GHEORGHEPOP, detalii asupra modului în care noul sistem de relații pe verticala și orizontala vieții de stat face ca mecanismul acesteia să devină mai suplu, mai receptiv la cerințele vieții.— Noua lege a consiliilor populare a lărgit mult atribuțiile pe care acestea le exercită în spiritul unei largi autonomii, fiind chemate să-și spună cuvîntul în toate problemele activității sociale locale. Bineînțeles, creșterea competențelor, a autonomiei, ridică in fața noastră imperativul unei creșteri corespunzătoare a exigentei, a spiritului de răspundere în îndeplinirea acestor prerogative lărgite. Dar. ca orice cadru organizatoric, noul sistem de funcționare a consiliilor populare nu poate asigura prin el însuși soluționarea optimă a multitudinii problemelor complexe cu cars acestea sînt confruntate. El creeăză premise, condiții, care însă nu acționează spontan...— Ce resorturi considerați că trebuie puse în mișcare spre a face ca premisele, condițiile favorabile să acționeze efectiv ?— Este resortul democratismului. Recenta plenară a C.C. al P.C.R., re- levînd, referitor la activitatea sindicatelor, că pînă
Noi structuri in sis
temul instituțional 

al participării

• Poate că una dintre cele mai sugestive ilustrări ale formelor originale folosite de partid în perfecționarea cadrului instituțional menit să lărgească participarea maselor la conducerea societății noastre, să cimenteze coeziunea națiunii noastre socialiste, o constituie crearea Frontului Unității Socialiste, precum și a consiliilor naționalităților conlocuitoare.— în ce constă aportul e- fectiv al Frontului Unității Socialiste Ia amplificarea acestei participări ?— în primul rind, ne-a răspuns tov. VASILE POTOP, secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. în aceea că. reunind sub conducerea partidului 27 de organizații de masă, profesionale și obștești. Frontul asigură cadrul organizatoric pentru înmănuncherea tuturor forțelor politice, claselor și păturilor sociale care alcătuiesc națiunea noastră, spre atingerea obiectivelor 

cerea Consiliului economic sub directa îndrumare a C.C. al P.C.R. ș> a Consiliului de Stat sini citeva din elementele noi care conferă ample dimensiuni activității Consiliului de Stat, cu profunde rezonanțe in întreaga viață socială a patriei noastre. La a- ceasta se adaugă neobosita activitate desfășurată de președintele Consiliului de Stat în îndeplinirea înaltei sale funcții constituționale de a reprezenta țara noastră in relațiile internaționale, contactele sale frecvente cu conducătorii altor state inscriin- du-se ca un aport de excepțională însemnătate în afirmarea principiilor călăuzitoare ale politicii externe a României, ca și in creșterea prestigiului ei in lume.

acum accentul a căzut pe un centralism excesiv, sublinia că va trebui să se pună accentul pe democrație ; păstrind centralismul democratic, să fie pusă din plin in funcțiune, cu precădere, latura sa esențială — latura democratică. După părerea mea, aceste indicații sînt pe deplin valabile șj cu privire Ia activitatea administrației de stat, a consiliilor populare. Orice îmbunătățire in munca noastră trebuie să pornească de la accentuarea democratismului în metodele de activitate, de la întărirea legăturii cu masele. Mă voi referi la citeva aspecte care mi se par esențiale.în primul rind e vorba de receptivitatea față de propunerile și observațiile cetățenilor. Bineînțeles, nu in sensul unor declarații formale, cum că „problema ridicată este justă", că „propunerea este judicioasă". ci ca o poziție militantă. activă, menită să asigure soluționarea efectivă a problemelor pe care le ridică cetățenii.în al doilea rind e vorba de sporirea rolului sesiunilor consiliilor populare, de creșterea aportului deputa- ților în adoptarea și aplicarea deciziilor.în al treilea rind largile consultări publice organizate de noi prin presa locală, ca și prin consfătuiri de lucru, cu privire la diversificarea gamei de sortimente în industria locală, sistematizarea unor localități rurale, extinderea prestațiilor de servicii în mediul rural ne-au convins o dată mai mult cită dreptate are partidul că atragerea maselor la rezolvarea treburilor obștești trebuie să devină metoda de bază a întregii noastre activități — metodă democratică și 'eficientă.

comune. Aceasta s-a vădit pregnant în organizarea dezbaterii publice a principalelor proiecte de legi și a altor documente de partid și de stat privind planurile de dezvoltare a economiei, științei și culturii, ridicarea nivelului de trai. îmbunătățirea activității organelor administrației de stat, politica externă a țării. Zecile de mii de adunări publice organizate de consiliile Frontului au dat posibilitate celor mai largi categorii ale populației să-și spună cuvintul asupra obiectivelor ce se prevăd a fi înfăptuite. să contribuie prin propunerile lor la fundamentarea politicii partidului. Numeroase proiecte de legi au fost definitivate |i- nindu-se seama de propunerile, observațiile și concluziile desprinse ca urmare a consultării publice la care au fost supuse.în același timp. Frontul se afirmă drept catalizator al energiilor tuturor păturilor sociale pentru înfăp

tuirea unor vaste acțiuni de interes național. A fost, între altele, cazul impresionantei manifestări de solidaritate civică prilejuită de larga acțiune de ajutorare a populației sinistrate în urma inundațiilor din 1970. Este acum cazul antrenării a milioane de cetățeni la realizarea Programului național de gospodărire rațională a resurselor ■ de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, ’desecări, combaterea eroziunii solului. Ne propunem să extindem preocupările privind atragerea activă a "maselor la viața soc.ial-politică și asupra Ut nor categorii ale populației cuprinse în mică măsură in organizațiile componente ale Frontului : țăranii din comunele necooperativiza- te, gospodinele, pensionarii. Avem, de asemenea. în vedere antrenarea mai largă a organizațiilor componente și a diferitelor categorii ale populației la desfășurarea controlului obștesc. Prin toate aceste acțiuni, Frontul se va manifesta tot mai. puternic ca ax al unității întregului popor in jurul partidului.• Recentele plenare ala consiliilor naționalităților maghiară și germană, la ale căror lucrări a participat secretarul general al partidului, ca și plenarele consiliilor județene ale naționalităților maghiară, germană, sirbo-croată, u- craineană au reliefat grăitor aportul acestora la soluționarea unor importante probleme sociale.— De egalitatea in drepturi și de libertățile cetățenești "consfințite de Constituție ne-am bttcurât și înainte de crearea Consiliului naționalității germane — ne spune ing. EDDA SCHUSTER, vicepreședinte al Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii de naționalitate germană. Prin activitatea consiliului s-a înlesnit insă participarea efectivă a naționalității
Pentru legalitate, 
echitate, respon
sabilitate socială

• O vie satisfacție a produs în rîndurile opiniei publice acțiunea consecventă desfășurată de partid pentru întărirea legalității socialiste, stabilirea de măsuri care să facă imposibile ilegalități de felul celor petrecute cu ani în urmă. în concepția partidului nostru, respectarea necondiționată a legilor atît de către cetățeni, cit și de către organele de stat este o premisă esențială a lărgirii democrației socialiste.O deosebită însemnătate au în acest sens a- doptarea noului Cod penal, a Codului de procedură penală, a noii legi de organizare judecătorească, precum și a legii comisiilor de judecată, precizarea clară a prerogativelor Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, controlarea întregii lor activități pe plan central și local de către organele de partid și de stat.— în ce constă, după părerea dv., principala semnificație a acestor măsuri legislative ? — l-am întrebat pe tov. NICOLAE MALAU, vicepreședinte al Tribunalului județean Sibiu.— Caracteristica lor fundamentală constă in reglementarea strictă a activității in toate compartimentele vieții sociale pe temelia legilor. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea au lost elaborate reglementări care asigură ca nimeni să nu poată întreprinde acțiuni dăunătoare societății sau semenilor fără a suferi rigorile legii, în acest sens, pornind de la faptul că dezvoltarea democrației socialiste presupune creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, a conștiinței îndatoririi de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, partidul a inițiat măsuri legislative privind întărirea disciplinei muncii în toate unitățile economice, instau- 

germane, desigur ea și ■ celei maghiare, sirbe, ucrainene etc. la examinarea problemelor specifice, cu scopul de a găsi cele mai bune soluții in concordau- ță cu interesele generale ale societății și ale cetățenilor din rindurile acestei naționalități. Astfel, în colaborare cu Universitatea din Timișoara, consiliul a inițiat crearea unui grup pentru cercetarea folclorului german din Banat și a unor formațiuni populare ; se află in curs de amenajare o secție de etnografie șvăbească la Casa-muzeu „Lenau" și o secție de etnografie germană la Muzeul Banatul ; au fost tipărite două volume antologice de lirică și proză in dialect șvăbesc. Cu sprijinul forurilor de partid și de stat locale, consiliul nostru a organizat recent o consfătuire cu lucrătorii filialei din Timișoara a Editurii didactice în cursul căreia s-au făcut numeroase propuneri de îmbunătățire a cărților școlare in limba germană. în sfîrșit. reașezarea pe baze laice a serbărilor populare șvăbești denumite kirwei-uri a contribuit. ca și celelalte acțiuni amintite, la întărirea atașamentului populației germane față de partid, față de orinduirea noastră. Pot spune că propria noastră experiență ne-a convins cită dreptate avea secretarul general al partidului cînd la recenta plenară a Consiliului naționalității germane sublinia că dezvoltarea continuă a democrației socialiste, participarea tot mai activă a tuturor categoriilor de cetățeni la con- ducerfea*  societății va contribui la crearea condițiilor ea toți, indiferent de naționalitate, să simtă că nu există nici o deosebire intre ei. că întregul popor iși făurește destinele, iar a- ceasta înseamnă cu adevărat rezolvarea marxist-le- nlnistă a problemei naționale.

rarea pretutindeni a unui climat de ordine și muncă conștiincioasă. în aceasta, de altfel, își găsește expresie ideea marxistă potrivit căreia libertatea reprezintă necesitatea înțeleasă. în a- celași timp s-a urmărit și celălalt aspect — stricta respectare a legalității*  de către organele de stat in raporturile lor cu cetățenii. Se știe că prin noile măsuri. în cazul în care un cetățean e vătămat în drepturile sale în urma unor acte administrative ilegale, are dreptul să cheme în judecată pe cei vino- vați de aceste abuzuri.• Tot ce vedem în jurul nostru învederează sugestiv că perfecționarea societății are ca obiectiv — și, în același timp, ca premisă — perfecționarea o- mului, a calităților sale etice. Este un titlu de noblețe pentru societatea noastră că aspirațiile spre dreptate și echitate socială ai căror purtători au fost întotdeauna comuniștii devin azi principii de bază ale întregii vieți sociale ! Despre dialectica acestui proces caracteristic anilor noștri ne-a vorbit scriitorul ALEXANDRU ANDRI- ȚOIU.— A nu te declara satisfăcut de nivelul pe care l-ai atins, a năzui necontenit spre cote mai înalte nu este desigur un act de ambiție sau de orgoliu, ci unul de noblețe spirituală. Mai cu seamă cînd este vorba de societatea căreia 
Nu ni se pare ulii să adaugăm incă o concluzie celor reieșite din opiniile, inevitabil redate într-o formă sintetică, ale interlocutorilor noștri. Ceea ce ni se pare că a rezultat limpede din unanimitatea opiniilor exprimate este că „OFENSIVA PERFECȚIONĂRII" DECLANȘATĂ DE PARTID SE DESFĂȘOARĂ PE UN FRONT TOT MAI LARG, iar finalizarea fiecăreia dintre acțiunile întreprinse determină progrese calitative certe în toate domeniile vieții economice și sociale. Inițiind și infăptuind măsurile necesare pentru a da curs liber de afirmare noului in procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, partidul iși îndeplinește rolul de motor neobosit, motor puternic, modern, de mare randament, al intregii dezvoltări sociale pe calea comunismului.

Anchetâ realizata de Tudor OLARU 
și corespondenți ai „Scînteii" 
_________________ _______________/

II aparținem, tendința spre desăvirșire denotă tocmai sănătatea morală și tinerețea acestei societăți, structura ei democratică și înalta responsabilitate a celor care ii hotărăsc destinele. O revoluție, schim- bind radical raporturile sociale și durîndu-și instituțiile corespunzătoare, nu se încheie o dată cu aceasta, ci continuă prin desăvîrșirea idealurilor sale. în cazul nostru, acele armonioase decantări care se petrec în conștiința socialistă a oamenilor, acutul lor sentiment al istoriei, al patriei, al socialismului, al eticului și esteticului, activitatea lor civică în for sînt, cum a subliniat adeseori tovarășul Nicolae Ceaușescu, cucerirea cea mai de preț a politicii noastre comuniste.Trăim o epocă aflată într-un dinamic proces de adîncire și perfecționare a democrației. Sfaturile conducerii de partid și de stat cu țara au devenit o adevărată datină modernă, poporul fiind chemat să-și spună cuvîntul in toate problemele fundamentale ale vieții sociale. Proba de democratism și echitate socială care pe mine unul m-a impresionat în mod deosebit este așezarea dreaptă a legilor și a ega-
Forța dinamizatoare 

in promovarea noului

• Am socotit drept cel mai potrivit pentru a încheia șirul interlocutorilor noștri un activist de partid, pentru că perfecționarea activității partidului, a formelor și metodelor sale de muncă constituie intr-un fel „prologul" și modelul perfecționării intregii activități sociale.— Care este, în condițiile actuale, raportul dintre rolul conducător al partidului în societate și perfecționarea vieții economice și sociale ? — îl întrebăm pe tov. NICOLAE MIHAI, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.— Amploarea, profunzimea, ritmul perfecționării sint strict condiționate de modul în care partidul își exercită funcțiile ce-i revin. Azi, după mai bine de un sfert de veac de cind comuniștii și-au schimbat funcția de nimicitori ai vechilor rînduieli cu aceea de constructori ai orînduirii noi, una dintre principalele concluzii desprinse din practica socială constă în aceea că creșterea rolului partidului de forță conducătoare a societății constituie o lege o- biectivă a dezvoltării a- cesteia. Dacă partidul este azi centrul vital al intregu- lui nostru sistem social, a- ceasta se datorește faptului că partidul a știut să-și exercite rolul conducător nu în mod declarativ și nici prin metode administrative, ci prin linia sa politică marxist-leninistă, prin munca practică pentru aplicarea acesteia. prin strînsa sa legătură cu masele, prin poziția înaintată și exemplul personal al comuniștilor.— Ce implicații practice decurg din această concepție asupra modalităților de exercitare a rolului său conducător pentru stilul și metodele de muncă ale partidului 1— în structura organizatorică și in mei odele muncii de partid apare mai pregnant ca în orice alt domeniu adevărul că formele de organizare și metodele de activitate nu sînt rigide, osificate, date pentru totdeauna, ci trebuie 

litățil totale cu care răspundem de încălcarea lor. Visul de veacuri al românului, acela de egalitate în fața legii, de la vlădică pînă la opincă, se adeverește astăzi, cînd dreptatea e aceeași pentru toți. Pe de altă parte, majoritatea co- virșitoare a cetățenilor respectă legile. Nu de teamă, ci din demnitate, din simțul datoriei. A te teme de lege e o rămășiță a unor stări vechi, cind legea lovea în interesele omului din popor ; a o respecta este azi, cînd legea ne slujește nouă, un sentiment nou, fruct de lumină al revoluției.Asistăm la adoptarea, după ce au fost supuse dezbaterii publice, a numeroase legi și hotăriri, toate ducind la concluzia că zi de zi, ceas de ceas, există preocuparea lărgirii democrației socialiste, a participării maselor la toate treburile obștești, la perfecționarea continuă a vieții sociale. Fenomenul este o pirghie de aur pentru viața noastră socială. Cetățeanul din mine îl aprobă iar artistul îl privește cu pasiune. Ele, în fond, desă- vîrșesc condiția umană, ne dau acea pîine spirituală fără de care nu se poate naște nici o carte bună.

continuu Îmbunătățite, a- daptate schimbărilor produse în viața socială. Meritul măsurilor stabilite după Congresul al IX-lea în domeniul modului de exercitare al rolului conducător al partidului, ca și al perfecționării stilului de muncă al organizațiilor sale, constă tocmai în a- ceea că au dus la eliminarea unor metode empirice de lucru, a subiectivismului, ca și a practicismului rutinier. La așezarea muncii de partid pe baze științifice, la creșterea eficienței ei practice au contribuit îmbunătățirea structurii organizatorice a partidului, incetățenirea pe toate verigile a principiului conducerii colective, înlăturarea paralelismelor și suprapunerilor, apropierea factorilor politici de unitățile de bază, folosirea tot mai largă in studiile întreprinse de organizațiile de partid a unor metode și tehnici recomandate de sociologie, psihologia socială și alte științe. Caracterul novator al orientării imprimate în ultimii ani desfășurării vieții interne de partid se reflectă deopotrivă în măsurile vizînd obligativitatea supunerii în prealabil de către organele de partid unei largi dezbateri publice a principalelor hotăriri ce urmează a fi adoptate, in dreptul organizațiilor de partid de a propune candidaturi pentru organele de partid superioare, renunțarea Ia practica de a menține legătura Comitetului Central cu organele locale prin intermediul instructorilor, sporirea în organele executive a numărului activiștilor care lucrează în producție, precum și deplasarea unor cadre de conducere de la centru în județe. în esență,, toate a- ceste măsuri converg spre același obiectiv — perfecționarea modalităților prin care partidul iși exercită rolul conducător în societate. Dar pentru ca acest rol să fie realizat în condiții optime mai e nevoie de un element de importanță decisivă, și anume însușirea de către toate cadrele de partid a științei conducerii societății.
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Cu cîteva numere în urmă, în ziarul nostru am publicat, sub semnătura lui George Bălan, un articol cu titlul „De ce Yoga conținînd punctul de vedere al cunoscutului muzicolog asupra temei amintite. Scrisorile primite la redacție, cuprinzînd propuneri de nuanțare a afirmațiilor din articolul citat, dar mai ales solicitind o analiză mai în profunzime a practicilor yoga, a semnificațiilor lor filozofice, precum și a consecințelor practice ce decurg din aplicarea lor, ne-au în jurul unei mese rotunde, pe prof, univ. Institutului de filozofie al Academiei de ști- dr. docent PAUL POPESCU-NEVEANU. dr. Asociației dedeterminat să invităm în redacție, dr. docent AL. TANASE, directorul ințe sociale și politice, prof. univ. AL-GEORGE SERGIU, membru al ȘTEFAN POPESCU.Redăm, rezumativ, discuțiile. studii orientale, și psihologul
AL. TANASE : Pentru a stabili un reper al discuției aș propune o raportare a yogăi la tipul de civilizație orientală, în general, și indiană in particular plecînd de la ideea că orice cultură are o dimensiune exterioară și una interioară ; o dimensiune care ține de funcția civilizatoare a culturii, de aceea ce reprezintă lărgirea cîmpului cunoașterii umane în sfera lumii în care trăim — am numit dimensiunea exterioară — și o dimensiune interioară care ține de dezvoltarea facultăților noastre sufletești, de perfecționarea noastră morală. în istoria culturii în general și in istoria diverselor tipuri de civilizație. aceste două dimensiuni ale culturii nu s-au dezvoltat în mod egal sau n-au avut întotdeauna o pondere egală. Constatând asemenea particularități operînd distincții între diferite culturi nu o facem din perspectiva superiorității uneia față de alta, ci în scopul relevării. unei specificități a- nume. Civilizația de tip oriental, inclusiv cea indiană, datorită unor cauza istorice mai îndepărtate, datorită acelor stagnări puternice din punct de vedere al progresului economic, u- nor structuri sociale foarta închise, care nu dădeau posibilitatea unei expansiuni a omului în ce privește transformarea, umanizarea lumii din afară, datorită deci unui complex întreg de cauze, se dezvoltă, mai ales, pe linia acoentuării pină la exagerări teoretice și practice a dimensiunii interioare, sufletești, depășind limitele normalului așa cum îl înțelegem noi. A- ceasta va aduce după sine implicații și consecințe pozitive în sensul acelei înțelepciuni orientale despre care se vorbește și care ține de o întreagă experiență de veacuri a reflecției omului asupra locului său în lume, dar, mai ales, a- supra puterilor sale interioare. Dar aceasta va fi însoțită și de misticism inerent, nu neapărat dimensiunii interioare, d modului în care se dezvoltă a- ceastă civilizație cu foarta puține deschideri spre lumea obiectivă, și chiar spre lumea altor civilizații. Deci, a existat această exacerbare a puterilor sufletești, a universului spiritual lăuntric al omului pe terenul căreia au apărut diverse curente, tendințe, inclusiv yoga. Desigur, trebuie, să distingem ce reprezintă pe plan filozofic yoga și ce reprezintă practic yoga despre care vorba în Yoga ?“PAUL VEANU : xistă o notă distinctă între cultura europeană occidentală și cea orientală, în sensul că cea din urmă este mult mai introspectivă, mai reflexivă ; omul caută să 6e pună pe sine în stăpi- nire cu prioritate și nu a- junge să stăpînească, practic și epistemic, lumea.Yoga este, după informațiile și lecturile mele, un ansamblu de proceduri, de tehnici care prevăd luarea în stăpinire a ființei proprii, explorarea unor potențiale ascunse in numele unor scopuri care de cele mai multe ori sint declarate mistice. Comuniunea cu divinitatea, degajarea de lume și, finalmente, ajungerea în acea stare în care dăinuie o conștiință fără conținut, o gîndire lipsită de obiect, este, în fond, realizarea unei stări, aspirația către o confundare eu absolutul. Finalitatea yoghismului a fost, în cele mai dese cazuri, una mistică sau de nuanță mistică.Sint te ale există, de remarcabilă Practica tehnologiilor yoga sp fundează men elucidat contemporană, auloreglajului lităților de extensie a auto- reglajului, astfel incit multe din zonele vieții vegetative și ale sensibilității, care rămîn sub regia unor instanțe subcorticale, ajung să fie integrate conștient și guvernate de individ. Creierul nostru este un organ de man dă, strează porană.a tuturor funcțiilor adaptate în viața cotidiană. Sînt bine cunoscute raporturile senzomotorii, habitusurile sistemului de informare, e- fectele emoționale etc. Practicile yoga nu reprezintă decît o lărgire a posibilităților comune realizate prin aceleași căi. Se produc conexiuni noi, neobișnuite, care evocă energie suplimentară, generează a- numite trăiri emoționale, cu diverse efecte (pot să fie din cele active, care se revarsă în acțiune sau pot fi paralizante, închi-, ducindu-1 _J, la efecte spirituală), aceste valoa- argu- mate- altfel, cu mare și s-au găsit

suprasolicităriî. Problema care se pune este în ce măsură sînt necesare aceste practici, pînă unde pot fi extinse. Este nevoie ca toate funcțiile creierului, puse pe seama altor organe, să fie recuperate și aduse sub control. Uneori este necesar, alteori nu. Filozofia hindusă și practica yoga realizau acest control din anumite motive. Există o anumită concepție care definește omul ca un sistem închis și poate că, în unele cazuri, a fost nevoie să se recurgă la acest procedeu. Poate există o desăvîrșire a omului, care vrea să cuprindă lumea, dar desăvîr- șirea omului se afirmă și în texte religioase, numai că înțelesul este altul. Să nu ne lăsăm furați de cuvinte, ci să definim mai exact finalitatea conținutului lor.Desigur, ________________de yoga au o valoare științifică în interpretarea noastră materialistă și prezintă un incontestabil interes pentru ceea ce înseamnă
performantei#

perieolul depersonalizării, al traumelor psihice. Există momente de suprasolicitare după activare, cînd pot să survină puseuri nevrotice mai mult sau mai puțin grave ; finalmente. activarea cunoaște o regresie și poate produce un fenomen de înstrăinare spirituală ele. Și a- cestea nu Intervin doar din cauză că nu se realizează întocmai programul de exerciții yoga, dar și pentru faptul că altul este materialul uman, pentru că efectele spirituale intră In contradicție cu modelul cultural.în contextul social al europeanului, în secolul XX, și cu atît mai mult al omului dintr-o țară în plină activitate, care construiește, care-și propune performante de cunoaștere și de acțiune, nu ar fi exclus ca acceptarea aderării la practicile yoghismului pur să ducă nu la perfecțiune, ci la distrugerea a ceea ce-i mai prețios în programul nostru de construcție uma-

tăm din capul locului că în cultura indiană yoga nu poate să fie considerată ca un sistem filozofic similar cu celelalte sisteme pe care le-a dezvoltat gîndirea indiană, ci, mai ales, ca o serie de practici auxiliare, care ajută, însă, în dobîn- direa autonomiei spirituale pe care sistemele filozofice caută să o realizeze la nivel teoretic.PAUL POPESCU-NEVEANU : Teorie și metodă. AL -GEORGE -----------Yoga a fost de toate rituale indiene, fie ateie sau religioase, evoluția ei tardivă, constituie o sumă de credințe și practici religioase preluate din fondul autohton oriental, yoga apare legată de un anumit ritualism religios și este, în general, cunoscută în a- ceastă fază sub numele de hatayoga. Este curios că tocmai această variantă tardivă a tehnicilor yoga a constituit obiectul celei mal mari atenții din partea europenilor .Ca medic, voi începe prin 
a afirma că înainte de a trece la orice practică yoga, ea trebuie întîi investigată și înțeleasă din punct de vedere filozofic, psihologic și, dacă vreți, chiar fiziologic și parapsihologic. Este Interesant faptul că yoga nu a vorbit atît de mult cunoscătorilor ei din secolul trecut, cînd Europa nu dispunea de o „psihologie

SERGIU: preluată curentele spi- ele în care

te, fără a se pătrunde esența lor. Așa s-a întîmplat în unele țări și cu yoga. Părerea mea este că, la origine, yoga este o filozofie în care anumite tehnici joacă un rol preponderent ; este vorba de tehnici, de practici care au scopul de a realiza o descătușare a forțelor eului, dar nu numai în înțeles spiritual, ci si material, corporal. Mă ocup oarecum de problemele practice ale yogăi și am vrut să văd posibilitățile de aplicare ale ei la om, pentru desăvîrșirea» omului ca personalitate. Am ajuns la concluzia că yoga în forma inițială nu poate să fie însușită de către un european deoarece ea este o practică veche, care tine de o anumită structură culturală, de o anumită structură psihologică. Ar fi poate demn de interes și argumentul că a apărut în India, deoarece este vorba de un anumit mediu climatic, tut In lume constata recrudescentă a yoga și, mai ales, după al doilea război mondial. Beatnicii și-au ales ca filozofie zenul japonez, în fond o variantă a yogăi.Nu-i mai puțin adevărat că în condițiile civilizației moderne, solicitărilor multiple, specialiștii, medicii sînt preocupați să afle metode care să ducă pe om la o anumită relaxare, la eficiență sporită a odihnei, la eliberarea de temeri, la evi-

s-a pu- totuși o filozofiei

a fost mai ales articolul „De cePOPESCU-NE-într-adevăr, e-

însă mai multe trep- practicilor yoga și firește, și momente activare.pe un feno- de știința acela al și a posibi-

informare cum ne clar știința El este o și co- demon- contem- centrală

zîndu-1 pe ota, la stări extatică, de înstrăinare ■Pentru mine, toate fapte, indiferent de rea lor, reprezintă mente pentru știința rialistă. Au fost, de cercetați ioghini antrenament în eircuitul lor neurosoma- tic transformări datorită

YOGA în lumina
principiilor noastre

de receptivitate
și spirit critic față

de valorile universale
construcția umană. Nu se poate însă degaja total procedura yoga de doctrinele pe care aceasta le-a realizat. Sînt diverse doctrine, diverse curente, cele mai multe de ordin mistic, legate de o anumită filozofie și de anumite modele umane, de modelul unui om care intenționa să se unească cu absolutul. Din acest punct de vedere, strategia yoga, cu toate nivelurile și treptele ei, realizează un program de ordin religios : concepții filozofice de care sîntem străini și modele umane care nu ne sînt nouă proprii, care nu intră în concordanță cu modul de existență, cu modelul cultural al europeanului. în articolul recent al lui George Bălan, lucrurile sint în oarecare măsură simplificate, unele afirmații nu au claritatea necesară, impusă de scopul declarat inițial de autor. Sîntem cu toții de acord că, în condițiile noastre nu se poate problema practicării yogăi autentice și pe treptele sale, pînă la cele care generează „extazul" pentru că atunci înseamnă să acceptăm și modelul uman pe care a- cesta îl filozofia Dar nici pudia tot în interpretarea noastră, în interpretarea neurofiziolo- gilor și psihofiziologilor din lumea întreagă, în această deosebit de interesantă experiență umană, independent de condițiile sociale și ideologice în care ea a fost inițial realizată. De exemplu, Schultz, preluînd unele elemente yoga, punîndu-le în compensație cu alte proceduri și metode, ajunge la soluții utile în întreținerea energiei sportivilor, militarilor, a oamenilor de cele mai diverse profesiuni. Fapt este că tehnologiile yoga sînt insuficient studiate Nu sînt pretutindeni experimentate științific, sub regie de laborator ; în jurul lor domnește adesea diletantismul. Nu a reușit, de fapt, yoghismul să se generalizeze timp de aproape trei milenii nici măcar în India, rămînînd apanajul celor ce-și propuneau să realizeze pînă la capăt un program de aseeză. să se sanctifice si să intre în contact cu absolutul. în nici un caz nu poate fi considerat yoga. în secolul al XX- lea, într-o țară europeană, un panaceu, o soluție ca^e poate să fie îmbrățișată de mase, de tineri, de oam’ni de cele mai diverse profesiuni. Autorul articolului din „Scînteia" atrage atenția asupra nocivităților implicate în practicarea yogăi, (afirmație conținută și într-o celebră carte a Iul Mircea Eliade despre yoga, publicată între cele două războaie mondiale). Există

punetoate
să acceptăm l uman pe care preconizează, și corespunzătoare, nu se poate re- ceea ce valorează

nă, să atenteze la însăși personalitatea strîns legată de viața integrată social etc.Personal, nu văd aplicarea unora dintre exercițiile yoga decît în cazuri restrîn- se, cu asistență de specialitate și sub supravegherea unor cadre competente de medici sau psihologi. Mi se pare că ar fi chiar cazul să propunem controlarea acestor practici, care, aplicate fără discernămînt, pot să aducă serioase daune oamenilor. Sînt și „specialiști" autodeclarați. Există și fenomenul de atracție care trădează o notă de obscurantism. Sînt oameni de bună credință care investesc speranțe Sînt de observat, așadar, și de a- mendat cu severitatea dis- cernămîntului științific și a răspunderii sociale orice tendințe de vulgarizare, de proliferare stihinică a practicilor yoga. Există în acest domeniu, mai puțin cunoscut și prospectat științific la noi. teren prielnic și pentru impostură, pentru o propagandă superficială, fără suport științific. Apar în reviste cu caracter magazinistic, în unele reviste din provincie, articole care nu fac dovada nici unui fel de discernămînt » ele urmăresc parcă o spectaculozitate în sine, uzează de termeni și noțiuni specifice practicilor yoga a căror întrebuințare vădește necunoașterea, un contact de suprafață cu realitățile complexe ale u- nor culturi a căror interpretare și receptare implică discernămînt și competentă maxime, o judicioasă precizare a finalităților e- ducative pe care le avem de atins în formarea și pregătirea pentru muncă si viață, cu deosebire, a tineretului. Din acest punct de vedere confesiunea publicată este revelatoare. Are semnificația unui semnal de alarmă pe care noi îl tragem.AT,-GEORGE SERGIU : Desigur, yoga aparține ca practici unei arhaice. asia- este semnal a-documonte arco cîteva mi-

yoga, ex- acest

realizarea unei concentrări mentale, duc la relaxarea profundă a sistemului muscular, a aparatului vascular, a activității cardiace, a respirației, a organelor interne și a regiunii cefalice. Efectele sînt incontestabile. Se cere totuși atrasă atenția asupra unor lucruri, deja relevate de prof. Po- pescu-Neveanu și George, și anume necesității de noaște foarte foarte temeinic dificările care urma practicării

Cercetări

sistem de mentalități tice. Ea tă prin heologice Ionii înainte do e.n. Sînt statuete care indică clar că yo£a a existat în complexul urbanistic de ne Valea Hindusului. De la aceste atestări arheologice pînă la a- paritia primelor texte de yoga s-au scurs milenii. Nu putem ști care a fost evoluția ideologică a acestor practici Pînă la acea dată. Tndia cunoaște diverse feluri de yoga. Nu se poate vorbi de o singură voga, ei trebuie să ne referim totdeauna la ea într-un anumit context cultural și istoric.Dar. subliniind caracterul practic și tehnic a ceea ce numim yoga, vrem să ară-

a abisurilor", de o „medicină psihosomatică" și de „electrofiziologie". în afară de fiziologi, cei care sînt investiți să se pronunțe în materie de yoga sînt, în primul rînd, psihologii și medicii, care pot să omologheze. obiectivînd anumite experiențe de tip Cele mai revelatoare periențe făcute însens aparțin cercetătoarei franceze Therese Brosse, care, investită de UNESCO cu cercetarea medicine! tradiționale, a arătat, într-o remarcabilă lucrare, că în yoga sîntem confruntați cu o nouă fiziologie care nu corespunde cîtuși de puțin cu datele pe care le deținem în materie de fiziologie animală căreia i-a fost asimilată fiziologia noastră. Cercetătoarea franceză, cu echipa ei. consideră că ne aflăm în fața unei fiziologii proprii omului. Este vorba de alte limite ale ființei umane, de altele decît cele pe care le cunoaștem și de performanțe psihofiziologice pe care nu le-am întîlnit pînă acum.Experiențele au arătat că se produc nu numai integrări corticale ale centrilor nervoși subcorticali care în stare normală nu pot fi controlați de către voință, ci se dobîndesc modificări subtile în ceea ce privește activitatea biocurenților e- lectrici. în consecință, pentru moment, respectînd și recomandările maeștrilor indieni, care precauțiuni, yoga pentru ora actuală.mult o problemă de i res teoretic, urmînd ca plicările sale să se dună o îndelungată și temeinică investigație a proceselor respective.PAUL POPESCU-NEVEANU : Investigație ce se cere făcută în chip dis- crimativ și în raport cu finalitățile societății noastre. Pentru că s-ar putea ca înșiși tehnicile, dificil de izolat cu totul de anumite teorii, de doctrine și de modele umane, să conțină diente dăunătoare organismul nostru hic social.AI, -GEORGE SERGIU : Total de acord !ST. POPESCU : Cred că trebuie făcută o deosebire între yoga orginară și yoga așa cum se cunoaște în zent în lumea noastră temporană. Pentru că vechile concepții yoga derivat foarte multe cepții care par a fi contradictorii. Nu am ajuns încă la definitivarea într-un sistem unitar, la un proces bine etalonat, codificat și standardizat. Uneori, din motive de snobism, din dorința de a fi în ton cu o anumită modă se însușesc anumite concepții trunchia-

îndeamnă socotim europeni, rămîne la că la mal inte- 
i a- facă

ingre- pentru biopsi-
pre- con- din au con-

tarea a așa-numitelor boli psiho-somatice. Se pare că, în parte, practicile yoga vin în întîmpinarea acestor preocupări. Personal, mă raliez părerii profesorului Ne- veanu care susține că yoga este un procedeu de autoreglai din punct de vedere psihologic și psihofiziologic.Ne întrebăm : admitem sau respingem yoga ? în ca mă privește afirm că anumite practici din yoga pot fi acceptate și folosite de noi. Este vorba, in special, de practicile care au drept scop obținerea unor stări de relaxare psihosomatice, de calm și liniște interioară. Celelalte practici yoga, celelalte trepte nu le aplicabile pentru că o finalitate precisă și cred că duc la realizarea idealului și cerințelor societății noastre. în prezent, în multe țări, anumite practici yoga au fost adaptate pentru a sluji la întărirea și verificarea omului, la pregătirea psihosomatică a sportivilor, (J. C. Killy, care a obținut trei medalii de aur la Grenoble, era un asiduu practician yoga, însă nu yoga așa cum este cunoscută în formele sale originare. ci anumite elemente yoga adaptate). O serie de fiziologi occidentali s-au inspirat din practicile yoga pentru a realiza niște sisteme de pregătire psihosomatice independente (de pildă, metodele bazate pe relaxarea neuromusculară, folosite cu în pregătirea piloților de vînătoare în timpul celui de-al doilea război mondial). Șeful Departamentului de fiziologie de la Houston mi-a vorbit de folosirea cu mult succes a unor tehnici de relaxare psihosomatică, apropiate de yoga. Trebuie amintită și experiența, practicile trainingului auto- gen elaborat de Schultz care a dus la rezultate bune în boli nervoase, și au început să fie folosite si în viața cotidiană de către oameni sănătoși. Ele sînt folosite și în pregătirea sportivilor și dau rezultate spectaculoase. atît ca recuperare eficientă si rapidă după un efort depus, cît și pentru obținerea stărilor de calm, de liniște. Cu sportivi de pn-formantă am aplicat linele metode derivate din yoga combinate cu trainin- gii! autogen. vizînd obținerea unor stări de calm, de relaxare, dună care se trece la efectul invers. Yoga constă într-o încordare mintală si musculară caro alută la conștientizarea propriului corn, dezvăluindu-ne posibilități latente. care mai devreme sau mai târziu, cu discernămînt științific, vor fi descătușate si puse în slujba omului. Există tehnici, un sistem de antrenare — depășind practicile yoga — care, prin

vădn-aunu

mult succes

dr. Al- asupra se cu- profund, toate mo- apar unora din tehnicile yoga. Opinez aceea pentru realizarea cu contribuția cercetătorilor, a medicilor a unui sistem bine codificat, bine standardizat. Deocamdată, pe baza experienței noastre, nu recomandăm aplicarea unor asemenea practici individual, ci numai sub un control, cu o supraveghere strict medicală sau psiho- terapeutică. Pentru că pot anare fenomene nedorite, care, fără a intra în patologic. se află undeva, la o limită, la o graniță. Pot apare astfel fenomene de depersonalizare a organismului, or, scocul nostru este tocmai de a-1 întări pe om. de a-1 face mai puternic. mai viguros, mal plin de sine Însuși.AL. TANASE : Aș dori să mai arăt că în ceea ce privește modelul uman pe care îl are în vedere o a- nume civilizație, $1 cu deosebire civilizația noastră socialistă, sînt întru totul de acord cu cele afirmate de prof. Neveanu. In acest context este firesc ca din yoga să nu ne intereseze modelul uman presupus de ea. ci doar — și numai parțial — experiența u- mană pe care o realizează. Noi sîntem preocupați de modelarea unor personalități, dar nu a unor personalități sustrase cumva pe culmile unei beatitudini mistice, rupte de societate, ci, dimpotrivă, a unora integrate, în sensul racordării la ritmurile vieții sociale, la mișcările civilizației socialiste.Dacă noi sîntem de acord, fi sigur că sîntem de acord, cu faptul că una din consecințele fundamentale ale revoluției științifico-tehnice este aceea că sistemul central de referință devine omul, atunci cu atît mai mult se pune problema construirii omului civilizației viitorului, a unui om pentru care, oricît de mult s-ar dezvolta cunoașterea, sau tocmai de aceea, fascinația pentru explorarea necunoscutului, a enigmelor existentei devine tot mai mare. Se pune, deci, problema de a construi acest om al civilizației de mîine, al unei civilizații socialiste, armonioase, care să dispună nu numai de o mare rezistență fizică, dar și de o mare putere de voință, de o mare capacitate de a-și stăpîni și folosi în asemenea scopuri forțele spirituale, facultățile intelectuale, în această lumină și cu aceste perspective poate că unele tehnici, unele procedee amintite aici vor putea fi de folos pentru a obține aceste perfecționări ale întregului nostru fond spiritual. Dacă vom ști să alegem cu discernămînt ceea ce poate fi de folos în contextul civilizației noastre din experiența multimilenară a omenirii, să le raportăm științific la sistemul nostru social, deci să le asimilăm avînd în vedere și deosebirile de structură psihică, generate de o civilizație specifică, atunci inițiativa poate fi utilă.PAUL POPESCU-NEVEANU : Ați formulat o idee deosebit de prețioasă pentru finalitatea discuției noastre. Este in afară de orice îndoială că o atitudine refractară, rigidă față de experiența milenară a diferitelor culturi și civilizații ar fi incompatibilă cu spiritul deschis, cu eforturile noastre justificate de a asimila tot ce este valoros. progresist, util omului din cultura și știința lumii. E vorba, deci, cum spuneați, de a asimila, de a integra culturii, experienței noastre tot ce ne propun pozitiv experiența altor ponoare, altor civilizații. Dar această asimilare, această integrare se cer făcute cu discernămînt, cu o conștientă preocupare de a ne raporta la șine, la structurile la particularitățile fice. Ia concepția materialistă despre și natură. In cazul prelua și adapta practici yoga, a Ie în interes medical, totul altceva decît

înde

noi în- proprii, speci- noastră viață dat. a unele folosi este cu a accepta preceptele teoretice, de natură mistică, idealistă, ce însoțesc cel mai a- desea aceste practici. Ac- centînd deci combaterea vulgarizării, snobismului în a îmbrățișa fără criterii, dună modă practicile yoga, cbnținută în articolul „De ce yoga ?“ împărtăși de natură în afară detain că adopți soluțiile ce decurg din filozofia nu putem să în pregătirea omului activ nost-n ne

nu putem un°1e motivări filozofică. Fste de orice înnoi nu nut°mcă sprijinim formarea timpului vogică si. firește, pe nici un foț de mistică., fie ea orientală sau de proveniență europeană.AL. TĂNASE : Cred că, în încheiere, ar fi util să apreciem că o asemenea problemă complexă nu poate fi epuizată în cadrul oricum restrîns al unei mese rotunde, ea trebuind studiată în continuare foarte serios și din multe unghiuri de vedere.

misticăneși al mist’ ca

noi perspective
medicinii
preventive

Prof. dr. docent Corneliu CONSTANTINESCU, 
medic emerit, membru corespondent al Societăților de Pediatrie 

din Paris și Roma

Un principiu hipocratic - cunoscut atît de medici, 
cît și de nespecialiști - spune că „ESTE MAI UȘOR 
SĂ PREVII 0 BOALĂ DECIT S-O VINDECI".

în expunerea de față mă voi referi numai la cîteva 
metode clinico-științifice, utilizabile în depistarea 
cîtorva maladii și implicit în prevenirea lor.în țările europene cu mortalitate infantila mică, pînă la 2 la sută, malformațiile congenitale și ereditare constituie principala cauză a mortalității infantile. La noi, deși indicele de mortalitate infantilă oscilează între 4,5 și 5 la sută, problema este tot atît de actuală. Un număr relativ important de nou- născuți mor în primele zile, sau după cîteva zile de existentă, deoarece sînt purtători ai unui viciu serios în construcția unui organ esențial. A- ceste accidente, aceste malformații nu pot surveni decît într-o perioadă foarte scurtă, perioadă numită de embriogeneză. care la speța umană se întinde de la concepție și pînă la sfîrșitul celei de-a 3-a luni de sarcină, perioadă organogeneza lor viitorului• Rubeola zată de un întrucîtva cu pojarul) este una dintre numeroasele cauze ale a- mintitelor malformații congenitale : o femeie însărcinată se poate îmbolnăvi. în primele 3 luni de la sarcină, dacă nu a suferit de această boală în copilărie. Problema vaccinării contra maladiilor virale, inclusiv contra rubeolei. a fost discutată pentru prima dată la Congresul internațional de pediatric de la Tokio, în noiembrie 1965 (manifestare la care a luat parte si subsemnatul). La acea dată, vaccinul se găsea în stare de experimentare și existau speranțe ca în 1968—1969 să se poată trece la aplicarea ne om. Și iată că : în pri- nus desfete, și a maicon-

cînd se produce și (constituirea viscere- copil).(o boală eruptivă, cau- virus, asemănătoare poțarul) este cauze i

acum îl avem în „arsenal" : toamna anului trecut. în Franța, mul vaccin antirubeolic a fost la dispoziția publicului. El este tinat să protejeze pe tinerele viitoarele mame, contra rubeolei implicațiilor ei : duoă cum am spus, cînd această boală este i tractată de către femeia însărcinată în perioada numită de embriogeneză (primele 3 luni de sarcină) există, de cele mai multe ori. riscul să se nască cooii cu grave malformații congenitale. Copilul se naște surd, orb, cu maladii de cord și cu alte malformații grave, greu de reparat chirurgical, în S.U.A., în statul New York, vaccinarea este impusă prin lege copiilor de vîrstă școlară. în Anglia și Franța este facultativă, dar se face de rutină tinerelor tete între 12—18 ani. Vaccinul este foarte bine tolerat și nu dă nici o complicație.• în aceeași perspectivă, de a se înlătura nașterea de copii infirmi, 6e preconizează îngrijirea fetusului (dacă, în primele 3 luni de sarcină, procesul uman de concepție se numește embrion, după aceea el capătă denumirea de fetus, sau făt) bolnav, în pîntecele mamei, în uter ; primele lucrări experimentale efectuate pe oaie, de către cercetătorii de la Universitatea „John Hopkins", sînt foarte promițătoare. Este posibilă extragerea fetusului din uterul animalului, tratarea medicală și chirurgicală și apoi reintroducerea lui în uter, pentru a-și continua evoluția normală. Rămîne de văzut dacă se va să se 
tor.• Oamniocentezanul uman și apoi fătul are uterul femeii gravide o casă a lui, placenta, care intre altele conține un lichid numit amnios, în care oarecum plutește fătul și se hrănește prin placentă). Dacă se bănuiește la făt vreo boală congenitală, ereditară — malformativă sau cu aspect metabolic — care ar putea produce o infirmitate. se practică (între a 20-a și a 28-a săptămină de sarcină) o puncție amniotică, adică o extracție a unei cantități de lichid amniotic, care conține adeseori celule ale fătului, descuamate. Prin studiul cromozomilor acestor celule, se poate determina dacă este vorba de o maladie congenitală malformativă ereditară ; în acest caz. părinții pot alege între tratamentul precoce — destul de rar realizabil — și practicarea avortului terapeutic. Dr. Nadler și colaboratorii, de la Universitatea Nord-Vest (S.U.A.), au practicat această intervenție în 155 de sarcini. Riscul unei asemene® puncții, în perioada amintită. este de 1 la sută. Se recomandă amniocenteza Ia mamele care au avut mai multe avorturi spontane sau au născut copii anormali : mongoloizi, cu buză de iepure, cu gură de lup etc.• Speranțele rea unei 
o inimă la un fost contrazise menul de respingere". Pacienții supraviețuiesc maximum 1—2 ani, așa cum arată datele obținute pînă in prezent. Aceasta nu înseamnă că o asemenea intervenție operatorie revoluționară trebuie abandonată ; utilizarea substanțelor medicamentoase

putea, în cazul speței umane, aplice un procedeu asemănăaltă metodă modernă este (se știe că embrio- apoi fătul are în

sau

puse în înlocui- inimi grav bolnave cu sănătoasă, provenind de individ sucombat, au de către „feno-

lmuno-supresive, printre care se numără și serul antilimfocitar, ar putea opri acțiunea de apărare a organismului care a primit grefa de inimă. Totuși, față de situația dată, s-a studiat prin ample lucrări posibilitatea implantării unei inimi artificiale — o adevărată proteză, destinată să stimuleze o inimă naturală, dar bolnavă, și să determine această inimă să bată regulat (60—70 bătăi pe minut). Pentru această îndrăzneață realizare, energia atomică a- pare ca ideală. Funcționarea normală a inimii este asigurată, fiziologic, prin existența unui centru regulator al ritmului cardiac : nodului sinoatrial. în unele maladii de cord, cu puls lent, de 30—38 bătăi pe minut, sau cu ritm neregulat și rar, care poate duce la sincopă și moarte, se utilizează un regulator artificial, de mărimea unul ceasornic de mină, confecționat dintr-un material special și acționat de baterii electrice. La noi in țară, dr. docent Vintilă Mihăilescu, de la ASCAR. urmărește doi bolnavi cărora — printr-o operație executată la clinica de chirurgie cardio-vasculară de la Spitalul Fundeni — li s-a implantat un asemenea aparat, de fabricație americană, cu o durată de funcționare de 1—2 ani. în cursul anului 1970, un specialist american a reușit să realizeze un regulator cardiac cu o durată de funcționare de 6—9 ani, ceea ce ar fi o realizare remarcabilă ; doi medici francezi — D. Laurent și A. Piwnica — au implantat în toracele a doi bolnavi cîte un a- parat funcționînd cu plutoniu 238.• Depistarea suferinței riene înainte de apariția nilor. De curînd, la deschis un Centru gătii preclinice unde, minute, individul este examen complex și check-up (verificare). Acest examen pune la dispoziție medicului toate indicațiile utile asupra „profilului fiziologic" al pacientului și riscurilor ce pot surveni. Principiul acestui examen ultra-rapid se bazează pe confruntarea datelor științifice cu unele teste și răspunsurile obținute după un chestionar standard, pus la punct de cîțiva medici. Confruntarea acestor date se face de către un ordinator. Datorită check-upului electronic este posibil să se pună în evidentă, la foarte multi indivizi, primele semne importante ale unei atingeri a vaselor coronare (a arterelor care hrănesc inima). Scopul este împlinit : iminența bolii — prein- farct sau infarctul de miocard — este descoperită înainte de apariția leziunilor.• în domeniul diabetului și pentru Indivizii cu semne inaparente de a- tingere coronariană, în Franța se practică depistarea diabetului latent. Scopul este de a se pune în evidentă un diabet latent, spre a se aplica de timpuriu un tratament capabil să împiedice evoluția bolii, apariția unor complicații. îngrijirea promptă îi pune pe pacienți în afara riscului de a face o formă gravă de boală. Și în pediatrie, depistarea unui diabet latent la o femeie însărcinată este de mare importanță, contribuind la prevenirea nașterii unui copil supraponderal și sunrastatural (cu o greutate de 5—5,500 kg). Se știe că o asemenea naștere este foarte grea, iar conilul prezintă în mod cert dereglări metabolice importante.• în domeniul cancerului un con- cetător american de la Universitate® Wisconsin a deschis o nouă cale de cercetări : s-ar părea — susține el — că unele virusuri oncologice, capabile deci să determine cancerizarea unei celule sănătoase, recurg la un subterfugiu genetic, pentru a înșela celula în caro ele trăiesc ca paraziți. Smulgînd „masca" acestui virus nu s-ar putea oare evita urmările grave pe care le generează ? Aici stă cheia problemei. In cursul anului 1970, cercetări făcute în S.U.A., precum și la noi în țară (de către dr. E. Păunescu, de la Institutul de ftiziolodie din Capitală). au ajuns la concluzia că ri- fampicina — un antibiotic nou. utilizat în tratamentul tuberculozei — are nu numai un efect imuno-supre- siv. dar împiedică lulelor pe cale de va constata că o toare se produce tumori maligne (cancer), atunci s-ar deschide un drum luminos pentru perspectivele terapeutice.în lumina acestor indicații pricepem mai bine noua orientare a medicinei viitoare. Desigur, medicina de mîine, medicina preventivă, pe care o vedem deschizîndu-și larg porțile, nu exclude îngrijirea oe trebuie acordată bolnavului. Ea complementul simetric, întocmai mîna dreaptă față de cea stingă. Medicina curativă și medicina preventivă se alătură, se completează armonios și acest fapt este în beneficiul și serviciul omului.

corona- leziu- Paris, s-a de investl- în 55 de supus unui rapid, numit
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Cu gîndul și fapta alături de partid

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

O delegație a Consiliului popular 
al municipiului București 

a plecat la Roma

LA A XXVI A ANIVERSARE

A ELIBERĂRII R. P. UNGARE
A avut loc plenara Consiliului Politic Superior al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. Cu a- cest prilej a fost analizată activitatea comandanților, consiliilor politice, comitetelor și organizațiilor de partid pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile de partid și de stat în direcția întăririi continue a capacității de luptă a armatei noastre populare.Cu acest prilej a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, după ce se exprimă mulțumiri partidului pentru grija pe care o poartă armatei, se spune, printre altele : Comandanți și activiști de partid, cadre și militari în termen, strîns uniți sub steagul înălțat și purtat eroic, de cincizeci de ani, de minunatul nostru partid, ne angajăm să muncim cu a- ceeași perseverență pe terenurile de instrucție și pe șantierele economiei naționale, să întărim legătura și cooperarea cu gărzile patriotice și detașamentele de pregătire militară a tineretului. dovedindu-ne deopotrivă apărători de nădejde și constructori pricepuți ai patriei. Această hotărîre izvorăște din dragostea nemărginită

CU PRILEJUL PARTICIPĂRII

LA CONGRESUL U, G. S. R.

LA FABRICA DE CONFECȚII ȘI TRICOTAJE BLCIIREȘT1

Miting de solidaritate 
cu popoarele 

din America LatinăColectivele de muncă de la Fabrica de confecții și tricotaje București au primit vineri vizita delegațiilor sindicale din Argentina, Bolivia, Ecuador, Peru și Venezuela care au participat la Congresul U.G.S.R. După o scurtă vizită prin sectoarele de producție, a avut loc un miting de solidaritate și prietenie cu popoarele din țările Americii Latine.Președintele Consiliului municipal București al sindicatelor, Gheorghe Borș, a adresat oaspeților un călduros salut. A luat apoi cuvîntul tovarășa Elena Nae, președinta comitetului sindicatului întreprinderii, care a evocat lupta neînfricată desfășurată de-a lungul anilor de popoarele Americii. Latijie împotriva dominației sțrăine, pentru propășirea patriei lor. „Sprijinind cu fermitate politica externă a Partidului Comunist Român, a guvernului Republicii Socialiste România — a spus apoi vorbitoarea — sindicatele din țara noastră, alături de întregul popor român, își manifestă deplina solidaritate internaționalistă cu lupta curajoasă a clasei muncitoare, a popoarelor din America Latină, împotriva asupririi și exploatării, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru cucerirea și consolidarea independenței lor naționale, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru lichidarea oricărei forme de dominație politică, economică sau militară, pentru pace și progres social. Ne exprimăm convingerea fermă că relațiile dintre clasa muncitoare, toți cei ce muncesc din România socialistă și oamenii muncii din America Latină se vor dezvolta și întări, spre binele cauzei comune, a unității și păcii".Luînd cuvîntul. Manuel Conrado Alban Olaya, secretar al Federației funcționarilor bancari din Peru, a exprimat calde mulțumiri pentru priciul oferit de a vizita țara noastră ș de a avea contacte nemijlocite r -cei care făuresc România socialistă de astăzi. Relevînd aspecte din lupta oamenilor muncii din. Peru pentru lichidarea dominației străine, pentru dezvoltarea economiei naționale, vorbitorul și-a exprimat satisfacția față de solidaritatea poporului român cu oamenii muncii de pretutindeni în lupta lor pentru independență, prosperitate, democrație și pace.Vorbind în numele celorlalte delegații din America Latină prezente
Vizitele unor delegații 

de peste hotareDelegații ale organizațiilor sindicale de peste hotare care au participat la lucrările Congresului U.G.S.R. și-au continuat vineri călătoria prin țară. Delegația muncitorilor din R. P. Chineză a vizitat Muzeul Peleș din Sinaia, Muzeul Doftana, noile cartiere ale orașelor Cîmpina și Ploiești, precum și Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație de la Valea Călugărească. Delegațiile Congresului Sindicatelor din Ghana și Federației Pancipriote a Muncii au vizitat, la Brașov, Uzina de tractoare, noi cartiere de locuințe, monumente istorice și de artă și stațiunea turistică Poiana Brașov.Oaspeții au luat cunoștință de trecutul și realitățile de azi ale regiunilor vizitate, de preocupările edililor și ale oamenilor muncii pentru înflorirea localităților respective și au avut convorbiri utile cu activiști ai sindicatelor, care i-au informat despre sarcinile și activitatea mișcării sindicale din țara noastră, sub variatele ei aspecte. (Agerpres)
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 2 APRILIE 1971FOND GENERAL DE PREMII : 1 551 773 lei, din car» 168 741 lei report.EXTRAGEREA I : 25 76 46 79 9026 86 71 65.Fond de premii : 851 332 lei, din care 168 741 lei report cat. 1.EXTRAGEREA a II-a : 83 39 15 63 1 57 37.Fond de premii : 700 441 leL

»i devotamentul militarilor de toat» gradele, indiferent de naționalitate, față de patrie, popor și partid, din convingerea nestrămutată că susținând unanim și înfăptuind ferm, umăr la umăr cu toți cei ce muncesc, politica internă și externă marxist-leninistă a partidului ne îndeplinim datoria sacră față de prezentul și viitorul României socialiste.Tn numele Idealurilor eroicului Partid Comunist Român, inima, rațiunea și conștiința națiunii noastre socialiste, forțele armate vă încredințează, tovarășe comandant suprem, că vor acționa și pe mai departe cu toată abnegația pentru apărarea muncii și creației revoluționare a poporului, a libertății, independenței și suveranității patriei, a cauzei socialismului. *Vineri dimineața au început lucrările sesiunii științifice a cadrelor didactice de la Institutul politehnic din Cluj, dedicată semicentenarului partidului. în cadrul lucrărilor, tovarășul Aurel Duca, prim-secretar al comitetului județean de partid, a susținut comunicarea „Creșterea rolului con- 

la miting, Râul Antonio Falia, reprezentantul Confederației muncii din Argentina, a relevat lupta popoarelor Americii Latine pentru o viață mai bună, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru asigurarea dezvoltării de sine stătătoare a țărilor lor. „Sînt fericit — a spus, printre altele, vorbitorul — să duc cu mine în America Latină salutul de solidaritate al poporului român și urările colectivului dv. de muncă pentru noi și depline succese în lupta noastră legitimă pentru independență, progres, pace și prietenie între popoare".în cadrul mitingului au mai luat cuvîntul muncitoarea Viorica Or- neac și tehnicianul Nicolae Sa va, care au subliniat, printre altele, că întregul colectiv al fabricii urmărește cu viu interes mișcările sociale de mare amploare care se desfășoară în țările Americii Latine îndreptate împotriva dominației străine și dependenței față de monopolurile imperialiste, pentru o dezvoltare economică de sine stătătoare, în avantajul maselor largi, al popoarelor latino-americane. După ce au înfățișat succint din înnoirile aduse de construcția socialistă a patriei noastre, vorbitorii au rugat pe oaspeți să transmită clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii din țările pe care le reprezintă un mesaj de solidaritate și prietenie frățească cu lupta lor legitimă pentru independență, progres economic și social, pentru pace. (Agerpres)
■ ■ a e$ fi e ei
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ASEARĂ, LA DORTMUND, ÎN A ZECEA FINALĂ

A „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" LA HANDBAL MASCULIN

V. f. L Gummersbach - Steaua, doar 17-16DORTMUND (Corespondență specială)' — A zecea ediție a „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin s-a încheiat aseară la „Westfalenhalle" (cea mai mare sală de sport din Europa), în prezența a peste 12 000 de spectatori, opunînd în finală pe deținătoarea trofeului, echipa vest-germană V.f.L. Gummersbach, formației noastre Steaua București. Cele două echipe, bine cunoscute și bine apreciate in lumea handbalului internațional, au făcut dovada înaltei lor valori tehnice, oferind publicului un joc de mare clasă. Lupta pentru victorie în acest meci decisiv a atins cote ridicate, angajarea fizică a jucătorilor — în general fără a se depăși regulamentul — fiind totală, pînă la epuizare. Desigur, miza și-a pus pe alocuri amprenta asupra unor faze, dar specialiștii (între care și reprezentanți ai forului internațional de specialitate) au fost unanimi în a aprecia calitatea in ansamblu a finalei, considerînd-o „una dintre cele mai pasionante din istoria competiției".Meciul de aseară a început într-o notă relativ calmă, primele minute echilibrul fiind evident. Steliștii au luat însă inițiativa, deschizînd scorul prin Gruia (min. 5) și majorîn- du-1, la numai un minut, prin Gațu. Replica gazdelor. în vacarmul imensei săli, este destul de promptă ; scorul devine egal (2—2). Gruia aduce din nou conducerea echipei noastre, dar numai pentru cîteva secunde, căci handbaliștii vest-ger- mani egalează iarăși. Cu golul marcat apoi de Birtolom (din lovitură de Ia 7 m), Steaua ia avans. Urmează o perioadă de intense atacuri la poarta apărată de Dincă. Se înscriu 4 goluri consecutiv, astfel că, cu numai două minute înainte de pauză, Gummersbach conducea destul de confortabil : 7—1. în acest final de repriză, stelistii sînt mai deciși, atacă mai periculos în două rînduri, vest-germanii sînt penalizați cu lovituri de la 7 m pentru faulturi pe semicerc la ofensiva sportivilor noștri. Birtolom execută im- 

ducător al partidului în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate". Profesorul emerit dr. ing. Bazil Popa, rectorul institutului. a vorbit despre cercetările științifice efectuate aici în ultimii ani, iar conf. univ. Aurel Opreanu despre politica P.C.R. în domeniul învăță- mintului tehnic.Cei prezenți la sesiune au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune printre altele : Urmînd permanent politica științifică, clarvăzătoare a partidului, ne-am străduit să traducem în viață indicațiile privind modernizarea procesului instructiv- educativ, să legăm mai strîns învă- țămîntul de cercetarea științifică, de producție. Rezultatele obținute, atmosfera de emulație științifică, pasiunea și maturitatea cu care studenții abordează multiplele lor responsabilități constituie o garanție că și în viitor noi și noi generații de ingineri vor deveni harnici și pricepuți constructori ai socialismului în patria noastră.
★După un lung și dificil drum, prima expediție transafricană românească, începută anul trecut la 9 decembrie. a ajuns cu succes la punctul terminus al itinerarului propus. Cu caravana lor de autoturisme „Aro“ și microbuze „TV“. preparate special pentru această călătorie, exploratorii români au traversat întregul continent negru, croindu-și adesea drum prin locuri neumblate încă de picior omenesc, din Senegal în Tanganika. Membrii expediției au procurat un bogat material pentru muzeele de biologie și etnografie, au creat contacte directe cu centre pentru protecția naturii, au efectuat diverse studii științifice cu caracter geografic, etnografic, folcloric și biologic. De asemenea, au fost realizate filme documentare și de lung metraj cuprinzînd cele mai interesante momente ale expediției.Cu gîndul la patrie, exploratorii români au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, în care arată: Colectivul expediției românești transafricane a atins țărmul Oceanului Indian, la Mombasa, în seara de 26 martie, după ce a străbătut 12 țări din zona tropicală și ecuatorială a continentului. încheindu-și misiunea se îndreaptă spre patrie, la bordul navei „București". Cu această ocazie, cei 8 membri ai expediției vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată și vă adresează dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat un cald salut românesc de pe meleaguri îndepărtate. (Agerpres)

Cronica zileiPpof. dr. docent Petre Vancea, membru Corespondent al Academiei; vicepreședinte al Societății internaționale de ergoftalmologie. a plecat, vineri dimineață, pentru a tine mai multe prelegeri în cadrul celui de-al III-lea Curs internațional de oftalmologie a muncii de la Cadix. organizat de Ministerul Muncii și Institutul național de securitate și prevenire a accidentelor de muncă din Spania.
★Timp de cîteva zile, prof. univ. Auguste Angles, de la Universitatea din Lyon, a fost oaspetele cadrelor didactice de la Universitatea din Iași. Cu acest prilej, profesorul francez a ținut conferințe și a vizitat cunoscute monumente istorice și de artă ieșene. (Agerpres) 

pecabil de fiecare dată, stabilind la7— 6 pentru Gummersbach scorul primei reprize.Repriza secundă debutează favorabil pentru Steaua ; Gruia egalează. Puține secunde mai apoi, Birtolom are o bună» ocazie, dar portarul gazdelor apără. Atacuri furibunde ale jucătorilor de la Gummersbach, cărora steliștii nu le pot face față,8— 7... 9—7... Gruia reduce la numai un gol avantajul campionilor R.F.G. Aceștia aveau însă să se distanțeze la 2—3 puncte. menținîndu-se în atac pînă la terminarea meciului. Eforturile vizibile ale steliștilor nu au ca rezultat decît cel mult reducerea temporară a handicapului...
Pentru amatorii de pronosticuri sportive
• LA DINAMO, REINTRA CHERAN $1 LUCESCU
• RIVERA VA JUCA, RIVA IARÂȘI INDISPONIBILInformăm pe amatorii de pronosticuri sportive cu ultimele date privind meciurile din programul concursului Pronosport nr. 14 Aceste informații de la echipele divizionare românești și italiene ne-au fost transmise prin intermediul A.S. Loto- PronosportI. Dinamo—Progresul. Două importante modificări în formația lui Dinamo : Cheran va reintra ca fundaș dreapta, iar Lucescu iși va relua locul pe aripa stingă. La Progresul nu va juca Dudu Georgescu, nerestabilit. Portarul Zamfir, accidentat, va fi înlocuit cu Manta în meci-tur, 0—0. Pronostic : 1, xII. Petrolul—U.T.A. Dridea nu va putea fi utilizat. în această situație atacul gazdelor va arăta astfel : Pe- truț, Dincuță. Ciupitu, Grczea (Cotigă). Arădanii încă nu-1 pot folosi pe Domide. Halfia lor va fi formată din Calinin. Broșovski, Petescu, iar atacul din Axente, Kun, Dumitrescu. în meci-tur. 0—2. Pronostic : 1, 2.III. Farul—C.F.R. Cluj. Gazdele, a-

Vineri dimineață a plecat spre Roma o delegație a Consiliului popular al municipiului București, condusă de Dumitru Popa, președintele Comitetului Executiv, primarul general al Capitalei, pentru a participa la vernisajul expoziției „București 1971", organizată în capitala Italiei, ca răspuns la deschiderea unei expoziții similare a orașului Roma ce a avut loc anul trecut, la București.La plecare, pe aeroportul Otopeni. delegația a fast condusă de Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Consi-
Solemnitatea înmînării 

unor distincțiiPrin Decret al Consiliului de Stat au fost conferite ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unui număr de 91 mineri, constructori și proiectanți, pentru merite deosebite în activitatea de proiectare, construcții, deschidere și exploatare a minelor de lignit din Bazinul carbonifer Oltenia.Festivitatea înmînării distincțiilor a avut loc la Tg. Jiu. Au luat parte tovarășii Gheorghe Paloș, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, prof. Ion Anton, membru al Consiliului de Stat. Cei distinși au fost felicitați călduros, în numele con-
Vizitele ministrului agriculturii 

și reformei agrare al MaroculuiVineri dimineața, Ahmed Lasky. ministrul agriculturii și reformei a- grare al Marocului, a avut o întrevedere cu loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. în cadrul acesteia a avut loc un schimb de vederi cu privire la producția de mașini și utilaje în cele două țări. Au fost, de asemenea, discutate posibilitățile de cooperare reciproc a- vantajoasă în domeniul construcțiilor de mașini între Maroc și România.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, au participat Ion Morega. adjunct al ministrului, Marin Capisizu, secretar general în Departamentul agriculturii de stat, consilieri. Au luat parte experții care-1 însoțesc pe ministrul marocan în vizita întreprinsă în țara noastră, precum și Hassan Kaghad, ambasadorul Marocului în Republica Socialistă România.în cursul dimineții, oaspeții au făcut o vizită la întreprinderea agricolă de stat ..30 Decembrie" din apropierea Capitalei, Cu acest prilej; specialiștii unității'; le-au înfățișat rezultatele și perspectivele dezvoltării intensive a zootehniei în țara noastră.
Sosirea unei delegații nigeriene condusă 
de ministrul lucrărilor publice și locuințelorLa invitația Ministerului Construcțiilor Industriale, vineri seara a sosit în Capitală o delegație nigeriană, condusă de F. Okunno, ministrul lucrărilor publice și locuințelor.

Scorul final: 17—16 pentru Gummersbach. care astfel cîștigă pentru a treia oară trofeul.Poate că deznodămîntul acestei finale Gummersbach — Steaua ar fi fost altul, dacă în primul rînd meciul s-ar fi disputat pe un teren neutru (programarea finalei pe terenul uneia dintre finaliste este cel puțin bizară — n. n.), dacă în repriza secundă Steaua nu rata cîteva contraatacuri foarte favorabile, dacă Gruia nu trăgea in bară (Steaua a avut aseară în total 4 bare !), dacă Birtolom nu trăgea afară o lovitură de la 7 m, dacă portarul Dincă nu primea cîteva goluri parabile...

ceeași formație, fără Oprea ; la clujeni. atacul va fi alcătuit din S. Bre- tan, Lupu, Ionescu, Petrescu, iar halfia din M. Bretan și Cojocaru. în meci tur, 3—3. Pronostic : 1.IV. „L’“ Cluj—Politehnica. La clujeni, Mihăilă. fundaș stingă, Stînccl- Anca, la mijloc, Uifăleanu. Marcu, Adam, D. Mocanu, în atac. La ieșeni o singură modificare : Pal, fundaș in locul lui Alecu. în meci-tur 2—4. Pronostic : 1.V. Jiul—„V. Craiova. Formația gazdelor : Stan—Popescu. Georgevici, Georgescu, Donca—Urmeș, Sandu— Peronescu, Constantin, Libardi, Nai- din. La craioveni nu vor juca Do- nose, Smarandache și Mincă. în meci-tur, 0—l. Pronostic : 1, 2, x.VI. F.C. Argeș—S.C. Bacău. Gazdele, formația neschimbată. La băcăoani, atacantii vor fi aleși dintre următorii șase jucători • Pană (Ene), Dem- brovschi, Rugiubei, Băluță (Florea). în meci-tur, 0—3. Pronostic : 1.VII. C.F.R. Timișoara — Steagul roșu. Gazdele nu anunță modificări 

liului popular municipal, și de alți membri ai Comitetului Executiv.A fost de față Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București.
★La sosirea la Roma, primarul general al Capitalei a fost întîmpinat de Clelio Darida, primarul capitalei Italiei, Luigi Pallottini, membru al Juntei Executive, d’Alexxandro, consilier municipal, și de alți reprezentanți ai municipalității Roma.Au fost de față Iacob Ionașcu. ambasadorul României la Roma, si membri ai ambasadei. (Agerpres) 

ducerii de partid și de stat, de tovarășul Gheorghe Paloș, care le-a urat succese și mai mari în activitatea pe care o desfășoară.în numele celor decorați au luat cuvîntul ing. Corneliu Bătăcui, directorul general al Combinatului cărbunelui din Tg. Jiu, ing. Gheorghe Dobrinoiu, șeful exploatării miniere Horăști, și Petru Tilvescu, maistru mecanic pe platforma de la Rovinari, care au mulțumit pentru cinstirea deosebită acordată, angajîndu-se, totodată, de a-și spori contribuția la îndeplinirea programului stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R. industriei miniere din țara noastră.(Agerpres)

Ministrul marocan s-a interesat îndeaproape de tehnologia și eficiența metodei folosite in această întreprindere pentru îngrășarea bovinelor, denumită „baby-beef", domeniu în care partea marocană este interesată să dezvolte cooperarea cu țara noastră.După-amiază, ministrul agriculturii și reformei agrare al Marocului și experții care îl însoțesc au făcut o vizită la uzinele „Semănătoarea" din Capitală. Directorul general al Centralei industriale de mașini agricole, Mihai Calotiță, a vorbit oaspeților despre activitatea uzinelor specializate in producția de mașini agricole, referindu-se totodată la perspectivele ce se deschid în țara noastră pentru asigurarea integrală a mecanizării lucrărilor în agricultură. în continuare, au fost vizitate secțiile uzinei principale. Aici, directorul întreprinderii, Ion Căpățînă, le-a prezentat procesul de producție și caracteristicile semănătorilor și combinelor fa--Oaspeții marocani au vizitat apoi Institutul de cerțSștări și proiectări de mașini âfrflwî® de la Otopeni.(Agerpres)

Pe aeroportul Otopeni, ministrul nigerian a fost salutat de Matei Ghi- giu, ministrul construcțiilor industriale, de membri ai conducerii ministerului.

Campionatul mondial 
de hocheiAstă-seară, o dată cu disputarea meciurilor U.R.S.S.—Suedia și Cehoslovacia—Finlanda, se încheie campionatul mondial de hochei pe gheață (Grupa A) de la Geneva. Aceste jocuri sînt decisive în lupta pentru obținerea medaliilor de aur. argint și bronz.într-unul din derbiurile competiției, disputat joi seara tîrziu, echipa Cehoslovaciei a învins cu 5—2 (1—1, 1—1. 3—0) formația U.R.S.S., reușind să treacă pe locul doi in clasament, înaintea Suediei.

★înaintea disputării jocurilor de vineri seara. in clasament echipa U.R.S.S. are 15 puncte (71—21), fiind urmată de Cehoslovacia 13 puncte (40—18), Suedia cu 11 puncte (26— 27), Finlanda 9 puncte (29—38), R. F. a Germaniei 4 puncte (21—57) și S.U.A. 2 puncte (26—52).

în echipă. La brașoveni se preconizează următorul atac : Drăgoi, Flo- rescu, Dumitriu, Gyorffi. în meci-tur, 0—1. Pronostic : 1.VIII. Cagliari—A.S. Roma. Două importante absențe la gazde: Riva (gripat) și Cera. La oaspeți reintră atacantul Cordova. în meci-tur, 0—0. Pronostic : x, 1.IX. Catania—Bologna. Probabil, a- celeași formații. în meci-tur, 0—2. Pronostic : x.X. Fiorentina—Sampdoria. Reintrări : la gazde, Merlo, iar la geno- vezi, Suarez și Salvi. în meci-tur, 2—2. Pronostic : x, 1XI. Verona—A.C. Milan. Veronezii, aceeași formație; milanezii vor beneficia de reintrarea a doi jucători principali, Rivera și Schnellinger. în meci-tur. I—1. Pronostic : 2.XII. Lazio—Foggia. Lâ gazde va juca „libero" Governato. de la oaspeți va lipsi Garzelli (suspendat). In meci-tur, 2—5. Pronostic : 1.XIII. Napoli—A.C. Torino. Formația napolitană se va întări prin prezența lui Altafini în atac și a lui Bianchi în linia de mijloc. Oaspeții nu anunță modificări. în meci-tur, 1—1. Pronostic : 1.

Cocteil oferit de ambasadorul

R. P. Ungare
Ambasadorul Republicii Populare Ungare la București, Ferenc Martin, a oferit vineri un cocteil cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist.Au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi

Depuneri de coroane
LA BUCUREȘTICu prilejul celei de-a 26-a aniversări a eliberării Ungariei, ambasadorul acestei țări la București, Ferenc Martin, a depus, vineri dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
LA BUDAPESTABUDAPESTA 2. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist, la Cimitirul Rakosliget din Budapesta al eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei a avut loc solemnitatea depunerii unor coroane de flori din partea Consiliului Prezidențial al republicii, a Guvernului Revoluționar Muncitoresc- Țărănesc Ungar, a Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic, din partea Ministerului Apărării Naționale, a corpului diplomatic acreditat la Budapesta, precum și a unor organe locale de partid și de stat.A fost depusă, de asemenea, o co

Manifestări consacrate

semicentenarului partiduluiNumeroși activiști de partid și ai organizațiilor de masă din Craiova, cadre didactice de la facultățile de științe sociale ale Universității, cercetători de la Centrul din localitate al Academiei de științe sociale, și politice, lucrători din instituțiile jde cultură și artă ale municipiului au luat parte, vineri după-amiază, la simpozionul cu tema „Pagini de eroism și abnegație revoluționară înscrise de P.C.R. în istoria Dbljului".La manifestare a participat Constantin Băbâlău, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.Cu acest prilej, profesorii Mihail Roșianu și Mihail Cruceanu, Dumitru Cumpănașu. fost prefect al Doljului în perioada 1945—1949, și prof. univ. Neculce Popescu — vechi militanți în mișcarea muncitorească, care și-au desfășurat o parte din activitatea revoluționară pe teritoriul județului Dolj — au evocat momente semnificative din istoria partidului nostru. Ei s-au referit pe larg la mișcarea socialistă și muncitorească din Oltenia. au relevat condițiile de desfășurare a primului Congres al partidului și a congreselor următoare, lupta dusă de organizațiile de partid din această parte a tării în anii grei ai ilegalității, principalele acțiuni inițiate pentru apărarea drepturilor și libertăților muncitorilor și ale țăranilor, pentru înfăptuirea actului revoluționar de la 23 august 1944. Subliniind caracterul științific, profund realist al politicii partidului în întreaga sa existență, vorbitorii au e- vidențiat, totodată, principalele înfăptuiri înscrise în istoria poporului nostru în anii din urmă, liniile directoare ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
★în cadrul manifestărilor închinate semicentenarului partidului, tovarășul Miu Dobrescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Iași, președintele consiliului popular județean. a avut o întîlnire cu cadre didactice ale Institutului agronomic, în fața cărora a vorbit despre liniile principale de dezvoltare a economiei noastre și justețea politicii partidului, de Industrializare socialistă a tării. Cu același prilej, formațiile artistice pionierești din județ finaliste ale celei de-a doua ediții a festiva
FUNERALIILE

LUI MARIUS BUNESCUVineri, la Casa Uniunii Artiștilor Plastici din București, unde se afla depus corpul neînsuflețit al artistului poporului Marius Bunescu, au venit, pentru a-și lua un ultim rămas bun, numeroși oameni de artă, admiratori, precum și rude și prieteni ai defunctului.La catafalc erau depuse coroane de flori din partea Uniunii Artiștilor Plastici, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România, Comitetului pentru cultură și artă al municipiului București, Muzeului „Simu", familiei și a cunoștințelor apropiate.Pe un panou îndoliat se afla portretul marelui artist, al cărui nume se înscrie la loc de cinste în patrimoniul artei noastre realiste.La adunarea de doliu au rostit cu- vîntări acad. Ion Jalea, președintele de onoare al U.A.P., Ion Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A., pictorul Virgil Almășanu, Georgeta Peleanu, de la Muzeul de artă, criticul Vasile Drăguț și pictorul Ștefan Teodoreanu.Evocînd personalitatea pictorului, abnegația și dăruirea cu care timo de peste o jumătate de veac a slujit arta • românească, vorbitorii au subliniat contribuția deosebită pe care Marius Bunescu a adus-o la îmbo

nistrul afacerilor externe, Vasil» Vlad, șeful secției de relații externe a C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă șl obștești, oameni de știință, artă șl cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Cu același prilej, ambasadorul R. P. Ungare a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor sovietici.La festivitate au fost prezenți V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad- interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
roană de flori din partea Ambasadei Republicii Socialiste România la Budapesta.La solemnitate au luat parte Hor- gos Gyulă, ministrul siderurgiei șl construcțiilor de mașini, Valyi Peter, ministrul finanțelor, Gyenes Andras, adjunct al ministrului afacerilor externe, Kovacs Pal, adjunct al ministrului apărării naționale, și alte persoane oficiale ungare, precum si membri ai corpului diplomatic acreditați la Budapesta. Au fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul român la Budapesta, colonelul Emilian Bir- lea, atașat militar și aero al României, membri ai ambasadei.

lului cultural-artistic au prezentat, la Casa de cultură a studenților din Iași, un spectacol sub genericul „Poem partidului". (Agerpres)
★BAIA MARE (Corespondentul „Scinteii" V. Gaftone). — Institutul de subingineri din Bata Mare, acest vechi centru minier al țării, a organizat prima sa sesiune de referate și comunicări științifice, pe care a dedicat-o semicentenarului creării P.C.R. Au luat parte cadre didactice universitare. studenți, cercetători științifici. specialiști din București, Cluj, Petroșani. Deva, Suceava, Maramureș. în cadrul ședințelor pe secții au fost prezentate 58 de referate și comunicări, care au abordat gama largă de probleme ale exploatării și preparării minereurilor, extinderii electromecanicii în minerit și altele.Cu acest prilej, tov. Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean de partid Maramureș, a evocat momente din lupta în ilegalitate a Partidului Comunist Român în acest colț de tară, relevînd apoi caracterul științific al politicii partidului. aspecte ale dezvoltării economice și social-politice a meleagurilor maramureșene în anii construcției socialiste.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4. 5 și 6 aprilie. In țară : Vremea va fi în general instabilă, cu cer variabil, mai mult noros. Vor cădea ploi locale, care vor fi mai ales sub formă de averse. însoțite pe alocuri și de descărcări electrice. Vînt potrivit predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprin- -se între 2 și 12 grade, iar maximele între 8 și 18 grade, izolat mai ridicate în sudul țării. In București : Vreme în general instabilă. Cerul va fi variabil Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

gățirea patrimoniului cultural și artistic național, la afirmarea peste hotare a picturii românești. S-a arătat că în acest sens stau mărturie cele peste 25 de expoziții personale ale Iui Marius Bunescu, organizate în țară și în străinătate, creația sa fiind deseori răsplătită cu laurii unor mari premii șl distincții interne și internaționale.Marius Bunescu și-a închinat toate forțele sale, în anii de după eliberare, creării unei valoroase opere inspirate din noile realități românești, exprimîndu-și dragostea sa profundă de țară, atașamentul sincer față de lupta și munca întregului nostru popor, pentru edificarea orînduirii socialiste.Pictorul Marius Bunescu rămîne un însuflețitor propagandist al valorilor de artă ale țării. A fost evidențiată, de asemenea, activitatea pictorului p« tărîm obștesc.Numele lui Marius Bunescu, valoros pictor din ultima jumătate de veac, va rămîne pentru totdeauna înscris alături de cele ale nharilor reprezentanți ai culturii românești.După adunarea de doliu, cortegiul funebru s-a îndreptat spre Cimitirul Bellu, unde a avut loc ceremonia înhumării. (Agerpres)



viața internațională
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Lucrările Congresului BAZE SAIGONEZE SUPUSE Mișcarea
UNOR PUTERNICE ATACURI

al XXIV-lea al P.C.U.S
ALE PATRIOȚILOR

revendicativă

ȘEDINȚA DE VINERI
♦ ,MOSCOVA 2 (Agerpres). — Corespondență de la L. Duță și S. Po- dină : Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S. și-a continuat vineri lucrările la Palatul congreselor din Kremlin, sub președinția lui A. I. Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.I. V. Kapitonov, președintele Comisiei de validare a congresului, a prezentat raportul acestei comisii.Au continuat apoi dezbaterile pe marginea rapoartelor de activitate ale C.C. al P.C.U.S. și Comisiei centrale de revizie a P.C.U.S.Despre realizările obținute în cincinalul precedent în dezvoltarea industriei și agriculturii, despre creșterea calitativă a producției industriale a vorbit A. I. Snecikus, prim- secretar al C.C. al P.C. din Lituania. El a subliniat necesitatea procesului de modernizare continuă a activității economice în republică.Mareșalul Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S., a vorbit despre întărirea

forței de apărare a țării și despre activitatea organizațiilor de partid din armată și flota sovietică.Șeful de brigadă F. S, Kuralionok, de la Direcția de construcții a trustului „Neftestroi" din regiunea Vitebsk (Bielcrusia), a relatat despre amploarea industriei petrochimice din Bielorusia, despre construirea combinatului petrochimic și a rafinăriei de la Novopoloțk, despre apariția și dezvoltarea, pe această bază, a orașului cu același nume.I. G. Kebin, prim-secretar al C.C. al P.C. din Estonia, a subliniat necesitatea întăririi legăturii cu masele, a consultării directe cu acestea. Referi ndu-se apoi la activitatea în domeniul economiei, vorbitorul a relevat că, în anii actualului cincinal, întregul spor al producției din republică se va realiza pe seama creșterii productivității muncii.E. M. Tiajelnikov, prim-secretar al C.C. al Comsomolului, a vorbit despre activitatea de educare și formare profesională a tinerei generații, pen-

tru sporirea aportului ei Ia Înfăptuirea noului cincinal.Au mai luat cuvîntul I. I. Bodiul, prim-secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. Moldovenească, A. V. Gheor- ghiev, prim-secretar al Comitetului de ținut Altai al P.C.U.S., și G. Mazanov, președinte de colhoz din regiunea Herson.Congresul a fost salutat de J. Țe- denbal, prim-secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Nguyen Van Hieu, membru al Prezidiului C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud, Kim Ir. membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Mialko To dorovici. membru al Biroului Execu tiv al Prezidiului Uniunii Comuniști lor din Iugoslavia, Luis Corvalan secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Chile, Gus Hali, secretar general al Partidului Comunist din S.U.A., și Rajeswara Rao, secretar general al Consiliului Național al Partidului Comunist din India.Lucrările congresului continuă.
Președintele R. A. U. LA ROMA

despre căile de reglementare 
a situației din Orientul ApropiatCAIRO > (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, a definit într-o „manieră clară, netă și definitivă poziția țării sale față de toate aspectele pe care le implică criza din Orientul Apropiat și care fac, în momentul de față, obiectul unei ample discuții pe plan internațional", anunță agenția M.E.N. Președintele Sadat a precizat că „inițiativa egipteană privind redeschiderea Canalului de Suez rămîne in continuare valabilă" și a menționat acele măsuri practice care, după părerea sa, ar trebui adoptate în acest scop : o dată cu inceperea retragerii parțiale a trupelor israeliene, considerată ca primă etapă în direcția retragerii totale, R.A.U. este dispusă să întreprindă lucrările pentru deblocarea canalului ; R.A.U. este gata ca, încă de la începerea executării o- perațiunii, să prelungească încetarea focului pe o perioadă limitată, pentru a permite ambasadorului Gunnar Jarring să stabilească un calendar în vederea aplicării rezoluției Consiliului de Securitate ; în sfîrșit, a spus președintele Sadat, forțele armata ale R.A.U. vor traversa canalul în vederea asumării responsabilității lor naționale pe malul răsăritean al Sue- zului.„Dar, a menționat președintele Sadat, din dorința de a menține pacea în zonă, Egiptul este gata să accepte măsuri practice în vederea separării forțelor beligerante, și aceasta, în perioada de încetare a focului, cînd Jarring urmează să-și elaboreze calendarul său privind evacuarea totală a forțelor israeliene din Siria, Iordania, Gaza și Sinai". în continuare, președintele Sadat a precizat că R.A.U. refuză categoric să discute demilitarizarea Sinaiului, dar că, in conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate, guvernul său ar putea accepta zone demilitarizate, cu condiția ca ele să fie situate de o part» și de alta a frontierei.în legătură cu statutul strîmtorii Charm el Sheik, șeful statului egiptean a spus : „R.A.U. nu permite nici uneia dintre părți de a discuta o prezență israeliană la Charm el Sheik. Propuneri cu caracter de intimidare, ca, de pildă, un Charm el Sheik a- parținînd Israelului pe o perioadă determinată sau o participare israeliană la forțe internaționale în zona

strîmtorii, sînt .inadmisibil» pentru R.A.U."Real’irmînd că „țara sa acționează, în continuare, în vederea găsirii căilor spre realizarea păcii", președintele a precizat că „inițiativa egipteană privind redeschiderea Canalului de Suez în schimbul retragerii parțiale a forțelor israeliene nu trebuie să fie considerată ca o soluție separată sau parțială a crizei ; ea constituie o acțiune practică în vederea apropierii unei soluții globale, în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate".
♦Președintele R.A.U., Anwar Sadat, a primit joi un mesaj personal din partea președintelui S.U.A., Richard N ixon.

Poziția guvernului 
de la BonnBONN 2. — Corespondentul Agerpres, M. Moarcăș, transmite : Cabinetul federal vest-german a adoptat o poziție oficială în privința conflictului din Orientul Apropiat. Conform precizărilor făcute de purtătorul de cuvint al guvernului, Conrad Ahlers, cabinetul Brandt-Scheel „acordă o mare importanță unei soluționări cit mai grabnice a conflictului. El își exprimă adeziunea sa completă la rezoluția adoptată în această privință de Consiliul de Securitate la 22 noiembrie 1967“.Conrad Ahlers a apreciat că „rezoluția are la bază două principii : ea se pronunță pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate și, de asemenea, pentru respectarea suveranității tuturor statelor". Forța nu poate constitui un mijloc de a obține o modificare teritorială — a ă- dăugat Ahlers. El și-a exprimat convingerea în reușita misiunii Jarting. în același timp, purtătorul de cuvint a subliniat că guvernul federal privește favorabil o normalizare a relațiilor dintre Bonn și Cairo, in interesul ambelor părți. După cum se știe, relațiile diplomatice dintre R.F.G. și lî.A.U. au fost întrerupte în anul 1965.

EXTINDEREA INCIDENTELOR
ÎN IORDANIA

o CONVOCAREA DE URGENTĂ A PARLAMENTULUI IORDA
NIAN • AZI, LA CAIRO, 0 NOUĂ REUNIUNE LA NIVEL 

li ÎNALT A STATELOR ARABEr’ AMMAN; — în noaptea de joi spre vineri, situația în Iordania a devenit din nou încordată, semnalîndu-se incidente mai numeroase decit in zilele precedente. Astfel, un comunicat o- ficial al Ministerului de Externe iordanian, dat publicității la Amman, arată că unitățile organizațiilor palestinene de rezistență au lansat mai multe atacuri, în diverse regiuni ale țării, împotriva posturilor de poliție guvernamentale. De asemenea, fedai- nii au aruncat în aer un tronson al conductei petroliere care alimentează cu țiței din Arabia Saudită rafinăria i din orașul iordanian Zerka, situat la25 km nord-est de Amman.Pe de altă parte. Comandamentul general al forțelor revoluției pales- iinene de la Beirut a dat publicității, vineri dimineață, un comunicat în ! care se arată că. în ultimele trei zile, au avut loc ciocniri între forțele armate iordanlene și unitățile de comando palestinene. în diferite părți ! ale Iordaniei.într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne al Iordaniei, difuzat de postul de radio Amman, se arată că orașul iordanian Ramtha, situat la frontiera cu Siria, a fost bombardat și mitraliat de pe teritoriul sirian.Din Amman se anunță că, în urma creșterii tensiunii în tul iordanian a fost sesiune de urgență.u.. Primul ministru al țară, parlamen- convocat într-oIordaniei. Wasfi

Tall, a primit joi două delegații ale populației palestinene, din localitățile Irbid și Madaba. Delegațiile palestinene și-au exprimat dorința de a depune.- eforturi in vederea consolidării unității statului iordanian.Pe de altă parte, se anunță că Tunisia, Libanul și Kuweitul și-au exprimat acordul de a participa la o nouă conferință la nivel înalt a statelor arabe, în legătură cu situația din Iordania. Pînă acum și-au anunțat, de asemenea, participarea la conferință Sudanul, Libia și Siria. După cum relatează agenția M.E.N., conferința șefilor statelor arabe, care este convocată din inițiativa R.A.U., urmează să-și deschidă lucrările simbătă, la Cairo.Ministrul iordanian de externe, Abdallah Salah, a primit joi pe reprezentanții diplomatici la Amman ai țărilor arabe pentru a le expune poziția țării sale în legătură cu convocarea unei reuniuni urgente a șefilor de stat arabi. Ministrul iordanian a subliniat cu acest prilej faptul că „împrejurările critice" ale situației actuale au făcut necesară o reuniune arabă la nivel înalt pentru a examina problemele referitoare la relațiile dintre guvernul de la Amman și organizațiile palestinene și pentru a scoate din impas misiunea Jarring. El a declarat că guvernul iordanian este hotărît să aplice integral acordurile de la Cairo privind reglementarea raporturilor cu organizațiile palestinene.

SAIGON 2 patriotice din declanșat un unei baze de trupele saigoneze în provincia Kon- tum, din zona Platourilor înalte, în urma unor lupte violente, în cursul cărora au suferit pierderi grele. efectivele militare saigoneze au fost obligate să părăsească această bază, relatează agenția France Presse.în regiunea Platourilor Centrale, la 12 kilometri de orașul Dak To, detașamentele patrioților au încercuit, de asemenea, o importantă bază de artilerie a forțelor regimului Thieu, supunînd-o unui intens atac cu ra-

(Agerpres). — Forțele Vietnamul de sud au puternic atac asupra artilerie deținute de chete. Corespondentul agenției Reuter informează că bombardiere „B-52", precum și elicoptere americane au intervenit în sprijinul unităților militare saigoneze.
★HANOI 2 (Agerpres). — Un avion fără pilot al forțelorS.U.A., care a pătruns în spațiul aerian al R.D. Vietnam, în zona localității Haiphong, a fost doborît joi de forțele apărării antiaeriene. Numărul total al avioanelor americane dobo- rîte deasupra teritoriului R.D. Vietnam se ridică in prezent la 3 338 — anunță agenția V.N.A.

din Italia

aeriene ale

„SENTINȚA DE LA FORT BENNING PUNE IN 
CAUZĂ ASPECTUL MORAL AL ANGAJAMENTULUI 

S. U. A. ASIA DE SUD-EST"
CONCLUZII ALE SENATORILOR AMERICANI LA PROCESUL 

CALLEYNEW YORK 2 (Agerpres). — Cazul locotenentului William Calley, condamnat de un tribunal militar ia închisoare pe viață pentru participarea sa la masacrarea populației civile din satul sud-vietnamez Song My, a provocat o mare efervescență în cercurile politice și în opinia publică din S.U.A.

ROMA 2 (Agerpres). — în diferite regiuni ale Italiei continuă acțiunile revendicative ale oamenilor muncit La Napoli a avut loc joi o manifestație a muncitorilor din diferite întreprinderi industriale, care s-au întrunit apoi in fața sediului Adunării regionale. Ei au cerut autorităților să se ia măsuri împotriva șomajului și să se sisteze represiunile contra par- ticipanților la greve. Manifestația a fost sprijinită de sindicatele locale aparținind C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. O demonstrație de mare amploare a avut loc și la Roma, în sprijinul unor revendicări cu caracter social. Cele trei mari centrale sindicale italiene au anunțat că la 7 aprilie va avea loc o grevă generală de 8 ore, care va afecta industria, comerțul, agricultura, creditul și serviciile publice. Oamenii muncii, păturile largi ale populației cer aplicarea unor reforme democratice în domeniul construcției de locuințe.
comunlca'lsul,

EXPOZIȚIA „BUCUREȘTI ’71"
ROMA 3. — Corespondentul Agerpres, N. Ipuicea, transmite : Vineri seara, la „Palatul expozițiilor" din capitala Italiei s-a deschis expoziția „București ’71", prima manifestare de acest gen organizată la Roma, după ce, anul trecut, la București s-a prezentat expoziția „O privire asupra Romei". Actuala expoziție înfățișează aspectele cele mai semnificative ale istoriei Bucureștiului, ale dezvoltării sale multilaterale, ale intensei vieți politice, economice, culturale și științifice. Panouri mari infățișează, de asemenea, momente ale relațiilor politice dintre cele două țări — primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a ministrului de externe italian, Aldo Moro, intilnirea dintre președintele Saragat și președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu ocazia vizitei sale la Roma în 1968, vizită la București a primarului Romei, Clelio Darida.Luind cuvîntul la inaugurare, Clelio Darida a spus că această expoziție reprezintă un fericit prilej pentru locuitorii Romei de a cunoaște aspecte de fond ale dezvoltării capitalei României prietene. Țara dv.

a spus el, se bucură de simpatie și popularitate în Italia. Doresc ca relațiile noastre să se dezvolte în continuare in interesul popoarelor noastre.Răspunzînd, primarul general al Capitalei, Dumitru Popa, a spus : Vechi de peste cinci secole, orașul nostru își trăiește abia acum adevărata tinerețe. în sfertul de veac care a trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, Bucureștiul a cunoscut adinei prefaceri structurale în toate domeniile. Expoziția reprezintă unul din numeroasele elemente ce statornicesc raporturi din ce în ce mai trainice între țările noastre.

Ceea ce a făcut locotenentul Calley 
este foarte trist și foarte tragic, a declarat într-un interviu televizat senatorul William Fulbright. Faptele sale condamnabile și brutale „au fost însă încurajate de autoritățile superioare. El a fost angrenat într-o situație creată de politicieni". Senatorul a opiniat că justiția americană ar tre
bui să meargă pînă la capăt, con- 
damnind și pe cei răspunzători de 
declanșarea ostilităților, pe aceia care 
au dat ordinele. La rîndul său, senatorul Frank Moss a declarat printre altele : „Locotenentul Calley nu tre
buie să scape de pedeapsă, dar el nu 
ar trebui să fie singurul care să răs
pundă pentru astfel de fapte". Senatorul Edward Kennedy a apreciat că 
procesul a depășit cazul concret al lo
cotenentului. Calley. El a relevat că 
sentința pronunțată la Fort Benning 
„pune în cauză aspectul moral al an
gajamentului S.U.A. in Asia de sud- 
est".Președintele S.U.A., Richard Nixon, a dispus joi eliberarea din închisoare a locotenentului Calley. Purtătorul de cuvint al Casei Albe, Ronald Ziegler, a precizat că acuzatul va beneficia, pînă la încheierea procedurii legale de apel la instanțele superioare, de același tratament pe care l-a avut în timpul desfășurării procesului (un regim de libertate relativă, părăsirea localității Fort Benning putîndu-se e- fectua numai cu permisiunea autorităților juridice și militare).

In argentina va fi
PERMISĂ ACTIVITATEA
PARTIDELOR POLITICEBUENOS AIRES 2 (Agerpres). — Președintele Argentinei, generalul Alejandro Lanusse, care și-a asumat săptămîna trecută funcția supremă in stat, a afirmat joi seara că 
„obiectivul fundamental" al guver
nului său este organizarea de alegeri. Declarația lui Lanusse a fost făcută la sfîrșitul primei reuniuni a noului guvern.In aceeași seară, ministrul de interne, Morr Roig, a anunțat într-un discurs radiotelevizat că guvernul a 
hotărit să ridice restricțiile impuse 
in 1966 activității partidelor politice 
din Argentina. El a precizat că a avut în acest sens o serie de întrevederi cu liderii partidelor politice, urmînd ca în termen de 90 de zile guvernul să facă cunoscute programul său în legătură cu organizarea alegerilor și normele de desfășurare a campaniei electorale.
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Joi seara s-au încheiat la 
Paris lucrările colocviului romă- 
no-francez consacrat eficienței 
economice. De-a lungul a patru 
zile de expuneri și dezbateri, 
specialiștii români și francezi, 
care se intîlnesc in cadrul unei 
colaborări intrate de acum în 
tradiție, au reușit să stabilească 
un fructuos dialog, realizind o 
prețioasă contribuție la gindirea 
economică contemporană.

Cu prilejul încheierii lucrări
lor colocviului, ambasadorul Ro
mâniei la Paris, Constantin Fli- 
tan. a oferit în saloanele amba
sadei un cocteil, la care au par
ticipat numeroși reprezentanți ai 
vieții economice franceze, pro
fesori universitari, cercetători 
științifici, ziariști. Aa fost pre- 
zenți profesorii Frangois Per- 
roux, directorul Institutului de 
științe economice aplicate din 
Paris, și Mihail Levente, direc
torul Institutului de cercetări e- 
conomice din București, șefii ce
lor două delegații, precum șl 
membrii acestora.

★
In cadrul manifestărilor con

sacrate celei de-a 20-a aniver
sări a Asociației de prietenie 
Finlanda-România, la 1 aprilie 
a avut loc la Helsinki deschide
rea expoziției „București-ca- 
pitala României", prezentată sub 
auspiciile primăriei orașului 
Helsinki șt Asociației de prie
tenie. Cu acest prilej, primarul 
capitalei Finlandei, Teuvo Aura, 
și Octav Livezeanu, 
dinte al I.R.R.C.S., 
scurte alocuțiuni.

★
In sala „Angelino"

a avut loc festivitatea decernă
rii premiului literar „Tormar- 
gana“ profesorului Alexandru 
Bălăci, directorul Bibliotecii ro
mâne din capitala Italiei. Au 
participat numeroși scriitori, 
critici, oameni de cultură și 
artă din Italia.

vicepreșe-
ats rostit

din Roma

Ministrul comerțului ex
terior al României,Cornel Bur- tică, a avut întrevederi la Geneva cu J. Stanovnik, secretar executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, O. Long, director general G.A.T.T., Manuel Peremguerrero, secretar general U.N.C.T.A.D., și L. Jacobsohn, directorul Centrului pentru comerțul internațional. în cursul convorbirilor au fost trecute în revistă posibilitățile de dezvoltare a cooperării României cu organismele respective, pe linia participării sporite a țării noastre la schimburile economice internaționale.

Primul adjunct al minis
trului afacerilor externe al 
României, Geor§e Macovescu, care se află într-o vizită la Bruxelles, a fost primit de Pierre Harmel, ministrul afacerilor externe al Belgiei. La primire a participat Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul României în Belgia. George Macovescu a avut, de asemenea, un schimb de păreri cu E. Davignon. director general în Ministerul Afacerilor Externe belgian, in legătură cu unele aspecte ale relațiilor bilaterale și asupra altor probleme de interes comun.

Președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, a primit pe Krste Țrvenkovski, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., membru al Consiliului Federației, trimis personal al președintelui R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito. în cursul convorbirii, informează agenția ~ iug, s-a exprimat părerea că foarte util să se organizeze o întîlnire a țărilor neangajate, ferent la ce nivel, pentru a-și spune cuvîntul în legătură cu actuala situație internațională, a examina căile de întărire a activității lor externe și a stabili metoda cea mai adecvată pentru aplicarea documentelor adoptate la cea de-a treia conferință la nivel înalt de la Lusaka.

Tan- ar fi nouă indi-

0 greva generală de 24
Ore a avut l°c *n Uruguay- ia chemarea Convenției naționale a muncitorilor, în semn de protest împotriva

Programul noului guvern turc
ANKARA 2 (Agerpres). — Primul ministru turc, Nihat Erim, a prezentat în fața parlamentului programul guvernului său.Programul prevede importante naționalizări in sectorul industriei miniere. redistribuirea pămîntului și revizuirea ..sistemului de menținere a ordinii". în următoarele șase luni, urmează să înceapă aplicarea reformei agrare și a unei reforme a învățămîntului.Pe plan extern, programul afirmă Importanța pe care guvernul o acordă cartei O.N.U.. Pe de Siltă parte, Nihat Erim a precizat că Turcia va

rămîne atașată N.A.T.O. și Pieței comune. Premierul a subliniat necesitatea „unor relații strinse" cu Iranul și Pakistanul și a „unor raporturi pozitive cu țările arabe". în legătură cu problema cipriotă, Erim a declarat că Ankara „este hotărîtă să garanteze securitatea comunității turce din insulă".Programul afirmă intenția guvernului turc de a îmbunătăți în continuare relațiile cu Uniunea Sovietică. Noul guvern va studia și problema relațiilor cu R. P. Chineză, se arată în program.

politicii economice a guvernului și a menținerii stării excepționale. Exclu- zind unele servicii publice, toate celelalte sectoare de activitate au fost afectate de grevă. Joi, la Montevideo, nu au apărut ziare.
Marii Britanii în Piața comună, precum și o serie de alte probleme privind Europa și situația din Orientul Apropiat.

Una din cele mai puter
nice instalații românești 
livrate Cubei,in cadrul acordului de cooperace româno-cubanez, instalația de foraj „F-200-2 DH“, a fost ridicată în apropiere de localitatea Co-zalillo, pe coasta de nord a provinciei cubaneze Las Villas.

„Cosmos~402". Joi * fost lansat în Uniunea Sovietică satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-402“. La bordul satelitului se află aparatură științifică destinată studierii în continuare a spațiului cosmic, conform programului anunțat — relatează agenția T.A.S.S.
Convorbiri italo — vest- 

gSrmanC. Primul ministru italian, Emilio Colombo, și ministrul afacerilor externe. Aldo Moro, au sosit la Bonn, pentru o vizită de două zile. Pe agenda convorbirilor, pe care oaspeții italieni le vor avea cu cancelarul Willy Brandt și cu ministrul de externe Walter Scheel, figurează, potrivit cercurilor politice de la Bonn, probleme de ordin economic, financiar și monetar legate de intrarea

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, și Li Sien-nien, vicepremiec al Consiliului de Stat, au avut convorbiri cu delegația guvernamentală din Mauritania, condusă de Hamdi Ould Mouknass, ministru de externe, care se află într-o vizită la Pekin, la invitația guvernului chinez. După cum au declarat Mouknass și Li Sien- nien, părțile au ajuns la o identitate de vederi asupra întăririi continue a colaborării prietenești dintre cele două țări și asupra problemelor de interes comun A fost încheiat un nou acord cu privire la colaborarea economică și tehnică bilaterală.

în senatul american a 
fost depus un proiect de 
amendament la constituție, care prevede extinderea valabilității mandatului președintelui pe o durată de șase ani și imposibilitatea de a fi reînnoit. Autorii proiectului sint Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senat, și senatorul republican George Aiken. în acest fel, explică ei, președintele va putea să se consacre în întregime problemelor guvernării, fără a mai fi preocupat de considerente electorale.

Stabilirea de relații 
diplomatice intre 

R.P. Chineză și CamerunPEKIN 2 (Agerpres). — La Pekin a fost dat publicității comunicatul cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Populară Chineză și Republica Federală Camerun — anunță agenția China Nouă. în comunicat se arată că o delegație de bunăvoință a R. P. Chineze, condusă de Fen Iu-ciu, reprezentantul guvernului chinez și ambasador în Mauritania, a făcut o vizită la Yaoundă, unde a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe, Jean Keutcha, cu privire la relațiile dintre cele două țări. în cursul convorbirilor, guvernele chinez și camerunez, în conformitate cu interesele și dorința celor două țări, au hotărît de comun acord să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.Totodată, menționeazăcele două guverne au convenit să-și întemeieze relațiile lor reciproce pe principiile respectului reciproc, ale suveranității și integrității teritoriale, neamestecului în afacerile interne, egalității și avantajului reciproc, coexistenței pașnice. China sprijină politica de nealiniere dusă de Camerun, iar guvernul camerunez recunoaște guvernul R. P. Chineze drept singurul reprezentant legal al întregului popor chinez.
NOTĂ’
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0 NOUĂ DISPUTĂ 
SPIEGEL-STRAUSS
Cunoscută prin atitudinea sa critici 

față dc unele fenomene din viața po
litică vest-germană, revista hambur- 
gheză „Der Spiegel" este pe punctul 
de a fi implicată intr-o nouă „afa
cere" similară celei declanșate acum 
cițiva ani și al cărei „erou" a fost 
ex-ministrul apărării, Franz-Josef 
Strauss. După cum se știe, ca urmare 
a dezvăluirilor făcute de amintita 
revistă, acesta a fost nevoit să demi
sioneze.

Iată datele noii „afaceri" ;
De curind, „Der Spiegel" a început 

să publice un serial consacrat acti
vității serviciului de informații vest- 
german. Articolele apărute pină acum 
au stirnit un larg ecou in R-F-G-, 
fiind privite defavorabil doar in acele 
cercuri legate de forțele militariste 
și care doresc cu tot dinadinsul ca 
anumite laturi ale acestei activități 
să nu fie dezvăluite. Chiar după apa
riția primei părți a serialului, cel 
care a tras „semnalul de alarmă" n-a 
fost nimeni altul decit... același 
Strauss. Potrivit părerii unor comen
tatori vest-germani, el ar fi adulme
cat posibilitatea de a încheia unele 
socoteli mai vechi cu revista.

Oricum ar sta lucrurile, fapt este 
că Strauss s-a grăbit să declare pu
blic că, prin apariția seriei de arti
cole, ar fi periclitată securitatea sta
tului și a cerut intervenția procura
turii. Totodată, el l-a atacat pe Horst 
Ehmke, social-democrat, ministru de 
stat pe lingă cancelariatul republicii, 
care răspunde de activitatea servi
ciului respectiv, atribuindu-i vina 
apariției serialului.

S-a declanșat astfel o dispută de 
proporții, care se desfășoară pe două 
planuri : politic și judiciar. Pe plan 
politic, are loc un duel intre oficiali
tățile guvernamentale, care nu văd 
nimic grav in publicarea serialului, 
și membri ai opoziției creștin-demo- 
crate, care preconizează chiar convo
carea Comisiei Bundestaaului pen ? 
problemele securității. Pe plan ' 
diciar, s-a comunicat că procuror,,'. 
Albin Kuhn a fost însărcinat cu exa
minarea cazului. Nu este lipsit de in
teres faptul că tot acesta a condus 
ancheta și in prima confruntare, „Der 
Spiegel" — Strauss.

Sintetizînd semnificația acestei dis
pute, care devine pe zi ce trece tot 
mai aprigă, deputatul social-democrat 
Fritz Schăfer a subliniat că pentru 
Strauss „obținerea de capital politic 
stă mai presus decit orice", concluzie 
pe care și-o însușește o mare parte 
a presei vest-germane.

Deocamdată, serialul continui »4 
apară...

G. D.

OFENSIVA SCHIMBĂRILOR STRUCTURALE
(Urmare din pag. I)exploatare a maselor țărănești. Reforma agrară acționează ca unul din mijloacele principale pentru înfăptuirea unor schimbări de fond in structura socială a țării.Lărgirea proprietății sociale se desfășoară pe terenul unei confruntări dure cu grupările oligarhice interne și străine, ale căror privilegii sint lezate de politica economică a guvernului. Fățiș sau prin interpuși, aceste grupări recurg la acțiuni de sabotare a măsurilor economice, folosind în acest scop o gamă largă de mijloace, de la atentate pînă la obstrucția parlamentară. Recent, guvernul a demascat un complot internațional care, prin intermediul unei firme-paravan elvețiene, „Inter- nodia Finance", urmărea obținerea monopolului asupra exporturilor chiliene de cupru, pentru a provoca, astfel, o scădere masivă a prețului acestuia și. în consecință, declanșarea unei crize politice interne. La 30 martie, într-o cuvîntare rostită la o întrunire care a avut loc în piața palatului prezidențial, șeful statului chilian a dezvăluit existența unor planuri subversive care urmăreau divizarea Unității Populare.Printr-o intensă activitate de lămurire a politicii sale economice, guvernul chilian contracarează și presiunile psihologice exercitate asupra întreprinderilor mici și mijlocii, ne-

incluse în planurile de etatizare. Prin încercările de identificare artificială a intereselor oligarhiei cu cele ale altor grupuri de întreprinzători. reacțiunea a urmărit paralizarea sau diminuarea activităților în diferite sectoare economice și creșterea șomajului. Forțele de dreapta folosesc, de asemenea, pozițiile încă puternice pe care le dețin în Congres. Obstrucția lor s-a manifestat, de pildă, prin amputarea fondurilor cerute de guvern pentru aplicarea reformei agrare și prin blocarea în Congres a proiectului de lege cu privire la naționalizarea băncilor particulare.Contraofensiva cercurilor reacționare provoacă dificultăți în calea a- plicării programului guvernamental, dar dimensiunile crescinde ale transformărilor structurale scot în evidentă vitalitatea politică a regimului, comunicarea pe tot mai multe canale dintre masele populare și guvernul care le reprezintă interesele. Consecvența guvernului în lupta pentru cucerirea independentei economice se îmbină cu măsuri de largă rezonanță in mase pentru democratizarea vieții publice și — în limita posibilităților actuale — cu acțiuni de finalizare socială a politicii economice. Amintim în acest sens reducerea evidentă a procesului inflaționist și interdicțiile vizind urcarea prețurilor, in special la produsele a- limentare. Rectificarea salariilor, cu

majorări considerabile pentru oamenii muncii cu venituri mici, trecerea la executarea proiectului de construire a unui' număr de 90 009 de locuințe în anul 1971. îndeplinirea promisiunii electorale (avind și o mare valoare simbolică) de a se distribui zilnic lapte gratuit pentru toți copiii sub 15 ani, alocarea unor sume importante pentru extinderea rețelei sanitare la sate, măsurile pentru desființarea majorității taxelor școlare reprezintă — și pe plan social — realizări care contribuie la creșterea influenței politice a Unității Populare. La congresul Partidului Socialist, președintele Allende arăta: „Chile a pornit pe o cale proprie de dezvoltare — etapă care a fost precedată de o perioadă îndelungată de luptă neîntreruptă împotriva reacțiunii interne și internaționale și a monopolurilor. Am cucerit puterea, acum trebuie s-o apărăm".Alegerile municipale de la 4 aprilie sînt întîmpinate cu o largă emulație politică în sprijinul programului guvernamental, sinteză a unor opțiuni cu profunde rădăcini populare care. în prezent, trec din domeniul aspirațiilor in cel al concretizării acestora, experiența politică originală a Unității Populare coufir» mînd încă o «iată marea varietate a formelor pe care le îmbracă dezvoltarea progresistă a societății contemporane.
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