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l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Democratice Congo

la București
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit marți, 13 aprilie 1971, pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democratice

Congo la București, Theodor Kon
do-Belan, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din țara 
noastră.

Primirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

LA SEMĂNATUL UZINA DE PRELUCRARE

PORUMBULUI.
0 DENSITATE OPTIMA

LA HECTAR!
Zicala „rarul umple carul" este contrazisă de agrotehnica modernă

O dată cu semănatul a Început bătălia pentru realizarea celor 9 milioane tone de porumb, care, conform planului de stat, urmează să se obțină de la această cultură în 1971 — primul an al cincinalului. Este o cantitate mare, dar premisele pentru realizarea el au fost create Încă din toamna trecută, cind s-au făcut arături pe aproape toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu porumb. De asemenea, pentru producția din acest an, au fost folosite cantități mai mari de Îngrășăminte naturale și chimice. La acești factori pe care-i dirijează omul putem adăuga și pe cel naturali care, In acest an, sînt mal favorabili decît tn trecut. Cantitatea de apă acumulată tn sol In toamnă, Iarnă și primăvară este In jurul limitelor optime. Precipitațiile din cursul lunii martie și aprilie, îndeosebi, au contribuit la îmbunătățirea rezervei de apă din sol. în decurs de numai 24 de ore, adică de la 6 aprilie orele 8, la 7 aprilie aceeași oră, s-au înregistrat cantități record de apă la metrul patrat : 29 litri la Bîcleșu — Mehedinți ; 23 litri — Craiova ; 35 litri — Pitești ; 20 litri — Videle ; 28 litri — Arad ; 10 litri — Fundulea etc. Cu excepția unor zone reduse din Transilvania și Moldova, a fost refăcută rezerva de apă din sol. Există condiții ca printr-o îmbinare armonioasă a factorilor naturali cu aplicarea unei tehnologii corespunzătoare, deci prin stăpînirea elementelor care pot fi controlate de om, să se obțină o recoltă bună. Dar aceste condiții trebuie folosite din plin încă de acum, când se face semănatul porumbului.Specialiștii în cultura porumbului apreciază că unul din factorii de bază care condiționează nivelul recoltelor îl constituie realizarea unei densități optime a plantelor Ia unitatea de suprafață, ceea ce trebuie să se asigure încă de la semănat.Numeroase exemple pledează tn favoarea respectării cu strictețe a densității optime de plante la hectar. Anul trecut, de exemplu, cooperativele agricole din Rahmanu șt Casimcea, județul Tulcea, au obținut 3 470 kg și respectiv 3180 kg porumb la hectar, tn timp ce la cea din

Beidaut, care nu a asigurat numărul corespunzător de plante la hectar, producția a fost de numai 1 800 kg la hectar. Cercetătorii și specialiștii din agricultură, pe baza experiențelor și a observațiilor practice au ajuns la concluzia că fiecare mie de plante lipsă la hectar, sub numărul optim stabilit, duce la o pierdere de 100— 300 kg de porumb. Agrotehnica modernă infirmă zicala „rarul umple carul" I Ing. Gh. Laza, director general al Direcției generale a agriculturii județului Bihor, arăta că în anii din urmă nu s-a realizat. în mediei o densitate mai mare de 20—25 000 plante la hectar în loc de 30—40 000 cît este normal, ceea ce, evident, a dus la scăderea producției. Dar asemenea situații s-au întâmplat și în alte județe. Densitatea necorespunzătoare are, în principal, două cauze : nu se asigură la semănat numărul de boabe și uniformitatea lor pe rînd, iar în timpul lucrărilor de întreținere se taie foarte multe plante. In cele ce urmează ne vom ocupa numai de primul aspect : executarea corectă a semănatului pentru a rezulta o densitate optimă.în toate județele, pe lingă consfătuirile consacrate porumbului, în care a fost dezbătută în amănunt tehnologia acestei culturi, au fost organizate, în cadrul fiecărei stațiuni de mecanizare a agriculturii, instructaje amănunțite privind semănatul porumbului, accentuîndu-se asupra condițiilor calitative pe care trebuie să le îndeplinească această lucrare : uniformitatea semănatului prin folosirea unor cantități optime de semințe reieșite din calcule, adîncimea de semănat și realizarea unor rînduri perfect drepte care să permită mecanizarea prășitulul. Semănatul este o lucrare hotărîtoare care trebuie făcută de cei mai buni tractoriști, sub supravegherea permanentă a specialiștilor din cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat, ceastă operațiune este ușurată de faptul că întreprinderile agricole de stat șl stațiunile de mecanizare sînt dotate cu semănători S.P.C.-6, care execută semănatul porumbului bob cu bob, la distanța și adîncimea stabilită. De asemenea, întreaga cantitate de sămînță se livrează în saci
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eu etichete care cuprind numărul hibridului și indicații privind amenajarea mașinii de semănat pentru categoria respectivă.In condițiile din acest an se impun cîteva precizări tehnice cu privire la densitate. ~ tov.Institutului de cercetări reale și plante tehnice „La stabilirea densității se procedeze diferențiat, în funcție de mai mulți factori. Intrucît nu se pot da rețete general-valabile, voi oferi o schemă de care este bine să se țină seama. Să luăm ca etalon hibrizii din grupa 300. în anumite zone din Transilvania, și Dobrogea, unde _____mai puțină umezeală, trebuie se asigure o densitate minimă de 30—35 000 plante la hectar. In toate celelalte zone, intrucît solul are o rezervă suficientă de apă, densitatea trebuie să sporească cu încă 5 000 plante la hectar. Dacă în toamnă sau iarnă, pe terenurile respective, s-a folosit o doză moderată de îngrășăminte chimice, numărul plantelor trebuie să crească cu alte 5 000 de fire. In cazul folosirii hibrizilor din grupa 200 sau 100, densitatea se majorează cu 5 000 și respectiv 10 000 de fire la hectar. Așa se ajunge la densități de 50—55 000 plante la hectar. Suprafețe mari cu porumb se cultivă în terenuri irigate unde există și un agrofond bogat. In acest caz, avîndu-se în vedere că se folosesc hibrizi din grupa 400, trebuie să se ajungă la densități de 55—60 000 plante la hectar. Cînd vorbim de densitate ne gîndim la numărul plantelor recoltabile. De aceea, la semănat, trebuie să dăm cu 10—15 la sută mai multe boabe ca să existe o marjă de siguranță. Spun acest lucru deoarece se înregistrează unele pierderi cauzate de dăunători, boli de uscăciuni sau prin tăierea plantelor în timpul lucrărilor de întreținere".Sînt cîteva precizări deosebit de importante care trebuie avute în vedere de către toți specialiștii din unități și de la direcțiile agricole. Pe baza cunoașterii condițiilor specifice ale terenului, specialiștii trebuie să stabilească densitatea optimă la semănat care să fie trecută în ordinul de lucru al fiecărui tractorist. Pentru a nu exista surprize, inginerul agronom este dator să urmărească modul cum decurge lucrarea și să intervină atunci cînd se constată abateri de la norma stabilită. Aceasta presupune ca specialiștii să fie prezenți pe teren, zi de zi, pînă se va termina de semănat ultimul bob.Executarea semănatului în limitele timpului stabilit, cu maximă atenție pentru asigurarea densității optime de plante la hectar, va asigura obținerea unor recolte mari de porumb, sarcină de mare însemnătate pentru toți oamenii muncii din agricultură.
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IatăTiberiu Mureșan, ce arată directorul pentru ce- Fundulea : trebuie să
Moldova solul are să

Ion HERȚEG

Interviu cu sculptorul Ion VLASIU

„tn necontenita ei riv- nă de a se face pe sine, natura se mișcă cucerită de legi tăinuite în esența lor, pe care sculptorul le descifrează cu mijloace tehnice și modalități diferite. Am privit natura ca pe un maestru, dorind să înțeleg felul său de a interpreta" — scria nu de mult maestrul Ion Vla- siu. Cunoscut deopotrivă ca pictor și scriitor — sculptorul, de-a lungul unei activități care numără peste patru decenii, a dat formă sensibilă gindurilor și sentimentelor sale izvorîte dintr-o profundă cunoaștere a istoriei și artei noastre populare.Referindu-se în cursul unei recente discuții la relația artist-societate raportată la condițiile contemporaneității. Ton Vlasiu ne declara : Orice relații, de orice natură, comportă o îmnletire de sensuri, un schimb de valori. Contribuția artistului plastic este imensă, aproape nu este sector în care să nu se simtă, într-nn fel sau altul, necesitatea condi

ționării estetice a obiectului, a mediului. De aici trebuie pornit cind vrem să înțelegem scopul artelor plastice și in mod logic vom stabili poziția justă a relației artist-societate în timpul nostru. Necesitatea frumosului azi nu mai poate fi despărțită de sensurile imediate ale vieții. Această cauză a dat naștere insă și unor confuzii estetice cu consecințe destul de grave pentru evoluția artelor și pentru cultură în general. Se insinuează cu titlu de artă simple o- biecte absurd conturate (uneori nu lipsite de ceea ce am putea numi efect senzorial, agreabil) ; producții facile, u- sor de înseriat, avînd rezolvări tehnice elementare. O inflație fiind inevitabilă, și de artiști și de astfel de obiecte, publicul este rezervat. Nici nu putem recomanda altceva.Dacă vorbim de relația artist-societate, este de la sine înțeles că publicul are un cuvînt de spus. Mai ales in teatru

se vede cit de hotărîtor este cuvîntul său. A fi contemporan mi se pare că nu se poate fără a- sentimentul societății ; totuși, sint artiști care lucrează în contul unei epoci viitoare. Cred că cel puțin unii se înșeală. A fi contemporan înseamnă a fi integrat cauzei colectivității sociale pe care o reprezinți ca om și ca artist, in cazul nostru.— In ce constă importanța confruntării între sensibilitatea individuală si tiparele constituite prin experiența generațiilor ?— Simplificată, această întrebare ridică problema formării personalității. Toate culturile au stiluri constituite care țin de anumite momente istorice : este ceea ce numim cu un cuvînt larg, TRADIȚIE. Vorbim de valori care s-au stratificat stabilind matca specifică a unei culturi. Față in față cu această realitate
(Continuare 
în pag. a IV-a)

SLATINA. — Intrată de numai 3 luni în funcțiune, Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina — care folosește materie primă produsă la Uzina de aluminiu din apropiere — * intrat într-o nouă etapă de dezvoltare. După cum ne informează inginerul Ioan Filip, directorul uzinei, în cadrul lucrărilor de extindere a obiectivului se află în plină construcție fabrica de cabluri electrice de forță, un laminor și o turnătorie continuă pentru plate. în noile capacități vor fi produse, cu începere din ultimul trimestru al anului viitor, 21 000 tone table, benzi, folii din aluminiu și aliaje, iar din anul 1973 — cind va fi terminată și fabrica de cabluri — 20 000 kilometri de cabluri de forță de înaltă și joasă tensiune, izolate în masă plastică, și 10 000 tone trefilate din aluminiu. Aceasta înseamnă că peste doi ani uzina ișl va dubla aproape producția.Pe șantierele celei de-a doua etape de dezvoltare, lucrările de construcție se află în avans fată de grafice. La fabrica de cabluri a fost acoperită hala principală, s-au ridicat stâlpii la halele auxiliare și a început executarea zidăriilor la construcțiile anexe. De la inginerul Constantin Mitrache, șeful șantierului, aflăm că s-au turnat stîlpii și fundațiile pentru turnătoria continuă, constructorii lucrind acum intens la terminarea fundațiilor și la executarea stîlpilor prefabricați de la hala de laminoare de benzi.Prin înzestrarea noilor construcții cu utilaje și instalații dintre cele mai moderne, va fi posibilă, pentru prima dată în tară, atingerea unor a- devărate performante tehnice cum este producerea de folii din aluminiu cu o grosime de 5—8 microni.
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I GLORpOSUL semicentenar.,

PARTIDUL
călăuză clarvăzătoare

a dezvoltării
științei românești
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împreună cu întregul nostru popor, al că
rui fii credincioși sînt, oamenii de știință în- 
tîmpină marea sărbătoare a semicentena
rului partidului cu o adincă emoție. Fireas
că, intrucît crearea partidului — moment 
crucial în istoria tumultuoasă a țării — a 
marcat și în domeniul științei semnul pre
vestitor al înfloririi tuturor ramurilor aces
teia. Partidul Comunist Român a conside
rat și consideră știința ca un aliat credincios 
al său, o componentă esențială a întregii 
sale politici. Este o atitudine, o poziție de 
principiu cu o profundă motivare, căci parti
dul însuși este expresia unei concepții ri
guros științiiice, rodul îmbinării socialismu-

Iui științific cu mișcarea revoluționară a cla
sei noastre muncitoare.

Desfășurîndu-și întreaga activitate pe te
meiul acestei concepții, partidul înfăptuiește 
o conducere științifică a societății, consi
deră știința ca un instrument hotărîtor și 
de neînlocuit în edificarea socialismului, un 
puternic iactor propuisor al progresului so
cial. In concordanță cu această concepție, 
partidul a acordat, îndeosebi în ultimii ani, 
o excepțională atenție problemelor dezvol
tării științei românești. Tocmai în acest 
sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, rele- 
vînd necesitatea folosirii cuceririlor revolu
ției tehnico-științiiice contemporane, subli
nia, Ia plenara C.C. al P.C.R. din 10 11 fe
bruarie a.c., că „NUMAI PE BAZA FOLOSI
RII CUCERIRILOR ȘTIINȚEI IN TOATE DO
MENIILE DE ACTIVITATE SE POATE CON
STRUI CU SUCCES SOCIETATEA SOCIALIS
TA MULTILATERAL DEZVOLTATA, SE POATE 
ASIGURA VICTORIA COMUNISMULUI".

Partidului, ca înțeleaptă călăuză și stimu
lator ai dezvoltării științei românești, îi este 
consacrat grupajul de articole publicat în 
pagina a V-a a ziarului de astăzi.
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Fabrica da ciment din Medgidia

Expoziția fără public
nuntă fără lăutari

— Vă rugăm, poftiți ! Gustați, priviți, spuneți-vă părerea...Patruzeci de directori în alimentația publică se întreceau în a se îmbia unul pe altul să guste, să admire, să se minuneze de preparatele culinare orînduite frumos pe rafturile, măsuțele și gondolele unei expoziții.Expoziția la care ne referim a fost organizată, recent, de 34 de întreprinderi de alimentație publică, în București, la restaurantul „Mediaș". Deși un panou mare, cît o vitrină, anunța publicul despre existența ei, iar cetățenii se adunaseră în fața restaurantului, resați s-o viziteze, ău opriți la ușă !— Avem de-a face expoziție secretă ? — trebat cineva.Nimeni n-a avut timp să-i răspundă1. Atunci, pentru cine și de ce a fost organizată cea mai mare expoziție de artă culinară din București ? Nu erau acolo decît directori, bucătari,

inte- fostcu o a în-însă

alte persoane din alimentația publică și un grup de ziariști. Pentru directori n-ar fi fost nevoie de atî- ta zarvă — ei doar cunoșteau ...propriile lor produse ; bucătarii, așișderea. Să fi fost organizată special pentru corespondenții ziarelor centrale ? Noi deplasasem acolo să întîlnim cu cetățenii, întrebăm, ca de obicei, părere au, ce le place mai mult din cele expuse ; acest scop, înarmați cure, cu scrisori de răspuns. Cind colo... parcă am fi fost la o nuntă fără lăutari. Dacă tot ne-am aflat la fața locului, am pus, totuși, cî- teva întrebări directorilor prezenți. Un confrate l-a întrebat, de pildă, pe directorul T.A.P.L.-București :— Se găsesc aceste bunătăți și în... restaurante ?Care credeți că a fost răspunsul ? Da, sau nu ? Nici vorbă. A urmat un răspuns diplomatic, neangajant, dat în doi peri:

ne ne să-i ceînplecaserăm chestiona-

— Trebuie să fie 1Am fi dorit, poate, să a- vem pe loc o discuție mai largă, mai cuprinzătoare, dar expoziția, realizată în multe săptămîni de eforturi, s-a terminat în... 2 ore ! Nici chiar de către cei prezenți n-a putut fi văzută ca lumea.Și ce-a mai fost? O zi mai tîrziu ne-am reintilnit cu toții la M.C.I. Fuseserăm anunțați că „vor urma discuții". Firesc, ne-am imaginat că vor urma discuții pe marginea expoziției, că fiecare director va arăta modul în care trustul sau organizația lui Comercială a realizat preparatele expuse, greutățile pe care le are în această privință, intențiile de viitor. în acest mod se putea învăța cîte ceva. Chiar in cazul în care organizatorii nu voiau pur și simplu să mai amintească ceva despre expoziție — ne-am fi așteptat ca discuțiile să se poarte pe o temă anume. De ce ? Pentru că în alimentația publică se pot discuta o

înmie și una de probleme, o mie și una de feluri. Problema formării cadrelor, a ' rentabilității, a îmbunătățirii aprovizionării și deservirii etc. Or, toate acestea nu se pot amesteca în a- ceeași căciulă. Neavlnd un obiectiv precis conturat, la schimbul de experiență s-a discutat despre toate. Fiecare a început să-și etaleze realizările generale ale a- nului trecut (etalate și în alte zeci de ocazii), să laude ajutorul (mare) primit din partea forurilor tutelare. S-a vorbit despre indicatori de plan perimați, cunoscuți și răscunoscuți, despre niște cărucioare (!), despre reparațiile clădirilor alimentației publice. A fost — ca să folosim un termen de „specialitate" — un „ghiveci călugăresc". Acest aspect îl reproșăm organizatorilor, și nu intenția, lăudabilă, de a
Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a Il-a)

SMZ0 NOSAKA. JeZUltatllI
alegerilor locale - o victorie

a conștiinței politice"
CORESPONDENȚA DIN JAPONIA DE LA EL. ȚUIV

Luni seara, la ora cînd se cunoșteau rezultatele definitive ale alegerilor locale, era limpede că forțele progresiste, grupate în jurul Partidului Comunist din Japonia, au obținut o victorie de răsunet. In configurația generală a vieții politice japoneze funcția de guvernator al capitalei, Tokio, ocupă un loc deosebit și tocmai de aceea alegerile care trebuiau să desemneze noul guvernator au fost a- preciate ca un semnificativ test, rezultatul lor fiind o expresie vie a autorității și influenței în de care se bucură Partidul munist Japonez. In același timp, victoria a fost favorizată de faptul că Partidul Comunist Japonez și Partidul Socialist Japonez au acționat împreună, în front comun, ceea ce confirmă eficacitatea unității de acțiune a comuniștilor și socialiștilor.Rezultatele definitive arată că în favoarea lui Ryokichi Minobe, candidatul sprijinit de comuniști și socialiști pentru postul de guvernator al orașului Tokio au votat 3 615 299 de alegători, cel mai mare număr de voturi exprimat vreodată în istoria Japoniei pentru un candidat — diferența la care și-a înfrînt principalul adversar, Akira Hatano, sprijinit de Partidul liberal-democrat de guvernămînt, fiind de asemenea nemai- întîlnită în alegerile nipone.Un alt mare succes al forțelor de stînga îl constituie obținerea postului 
de guvernator al prefecturii Osaka, în prezent, prefecturile care includ marile orașe ale Japoniei — Tokio, O- saka și Kyoto — sînt conduse de guvernatori progresiști aleși cu sprijinul comuniștilor și socialiștilor. Semnificația acestui fapt poate fi mai bine înțeleasă dacă se ține seama că în aceste trei prefecturi trăiesc circa 30 la sută din locuitorii țării.Rezultatele alegerilor pentru adunările reprezentative prefecturale, municipale și districtuale indică, de asemenea, progrese remarcabile înregistrate de forțele de stingă, în primul rînd de Partidul Comunist Japonez, care a reușit să-și tripleze numărul reprezentanților în adunările prefecturale (de Ia 33 la 105). Pentru prima oară, adunările reprezentative din prefecturile Shizuoka, Iwate și Fukushima vor include și comuniști. Partidul comunist a obținut un succes similar si în cazul adunărilor municipale din marile orașe

maseCo

Osaka, Kyoto, Kobe, Nagoya și Yokohama, obținînd de două ori și jumătate mai multe locuri decit înainte (52 față dc 20).în ce îi privește pe socialiști, care erau într-un accentuat declin în ultimii ani și suferiseră o grea înfrângere la ultimele alegeri generale din 1969, succesul de duminică rit încrederea în formula comun cu comuniștii.Comentînd rezultatele _____ ,președintele P.C.J., SANZO NOSAKA, a arătat că la Tokio s-a înregistrat o „victorie a conștiinței politice", care poate marca începutul unui proces de instaurare, la scara întregii țări, a unui nou regim democratic.Subliniind că „tokioții merg întotdeauna cu un pas înaintea politicii naționale" și că ei sînt aceia care influențează evoluția ulterioară din întreaga țară, Masashi Ishibashl, secretar general al P.S.J., a subliniat că victoria de duminică este o expresie clară a poziției locuitorilor orașului Tokio față de guvernul liberal-democrat.într-o declarație publicată de centrala sindicală SOHYO se arată, între altele, că rezultatele alegerilor dovedesc nemulțumirea populară față de politica economică a guvernului, fată de creșterea în spirală a preturilor și că ele vor influența stabilitatea guvernului.Situația care s-a creat a determinat pe primul ministru Eisaku Sato, care este în același timp și președintele Partidului liberal-democrat de guvernămînt, să declare că „ora confruntării directe dintre partidele liberal-democrat și comunist s-ar putea să vină mai devreme decît se aștepta", recunoscînd, totodată, capacitatea organizatorică și politică deosebită a forțelor de stingă. Unele cercuri liberal-democratice interpretează rezultatul alegerilor ca punctul de pornire al declanșării u- nei crize în rîndul forțelor conservatoare.Sînt recunoașteri semnificative care îndreptățesc aprecierea că principalii cîștigători ai primei etape a „alegerilor din aprilie" sînt partidele de stingă. Următoarea etapă va avea loc la 25 ale lunii — pentru desemnarea de noi guvernatori de prefecturi, primari de orașe, adunări pre- fecturale și municipale și a consiliilor districtuale din Tokio.

le-a întă- frontululalegerilor.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer, în numele guvernului și poporului din Ceylon, 
pentru mesajul de urări transmis cu prilejul celei de-a 23-a aniversări 
a independenței noastre și vă adresez 
porului României cele mai bune urări.

SIRIMAVO

dumneavoastră, guvernului și po-

R. D. BANDARANAIKE
Prim-ministru
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FAPTUL
Convorbiri pe teme gospodărești-edilitare

DIVERS
Puncte de reper De ce nu este

La trîntă
urbanizarea destul de...

cu... ursul!
deS-a întîmplat în apropiere comuna Bucova (Caraș-Seve- rin). La o vînătoare de urși, u- nul dintre vînători a ratat lovitura. Speriat sau înfuriat, ursul a trecut la atac prinzînd în brațe pe un alt vînător, Ion Mihai- loni. Dar nici vînătorul nu s-a lăsat mai prejos. în cursul trîn- tei, rostogolindu-se pe jos, cei doi luptători au ajuns — urmăriți de ceilalți vinători, care nu puteau interveni — tocmai în apa Bucovei. Aici ursul s-a botărît să-și lase victima în pace. Socotind însă că nu s-a „răcorit'* destul cu un singur adversar, a pornit pe urmele altui vînător. Acesta însă n-a acceptat duelul și cu o lovitură de armă bine țintită a reușit să-l doboare valerește, dar

satelor
Convorbire cu Gheorghe OIȚĂ, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular județean Olt

constantă a partidului

la pămînt. Neca- mai... sănătos !
Fără foaie
de parcurs

Gheorghe Cernucan, șofer 
autocamionul 21—SJ-709, 
prietatea autobazei Zalău, a por
nit duminică într-o cursă pe 
cont propriu. Transporta de la 
Cernuc la Cristolț 20 de persoa
ne. La un moment ' , ”
cauză că se afla sub influența 
alcoolului, a pierdut 
volanului și mașina s-a prăvălit 
într-o vale cu o adîncime de 
cinci metri. O persoană a fost 
accidentată mortal, iar alte pa
tru, grav rănite, au fost inter
nate in spital. Acum, șoferului 
vinovat i se întocmește cuvenita 
foaie de parcurs. Spre tribunal 1

pe pro-
dat, din

controlul

Mesaj 
pentru un 
columbofilVasile Gh. Boatcă din satul Boiștea, comuna Dărmănești (Bacău) ne scrie că, acum o lună de zile, a găsit într-o grădină un porumbel-poștaș care, rănit probabil de un uliu, nu mai putea zbura. în urma îngrijirilor acordate, o parte din răni s-au lecuit. Totuși porumbelul (la picior are un inel cu inscripția „R.S.R.-45674") nu-și poate continua încă cursa pe cont propriu. S-ar putea să prindă aripi din nou. Pentru aceasta însă se pare că este nevoie ca stăpînul său să-i vină în ajutor.

Preocupareși statului nostru, acțiunea de sistematizare rurală urmărește să asigure transformarea radicală, în următoarele decenii, a înfățișării satului românesc. Asupra modului în care s-a trecut, în județul Olt, la transpunerea în viață a acestor sarcini, de amplă perspectivă, am purtat o convorbire cu tovarășul Gheorghe Oiță, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean.— Intre obiectivele centrale 
ale sistematizării rurale figu
rează, în prezent, crearea de noi 
centre urbane, in jurul cărora 
să graviteze un anumit număr 
de comune. Care este orientarea 
organelor locale din județul Olt 
in această privință și ce consi
derente o susțin ?— în abordarea problemei ce face obiectul convorbirii noastre, am pornit de la aprecierea că procesul de urbanizare este consecința atingerii unui nivel corespunzător de dezvoltare economică, în măsură să servească drept fundament pentru realizările edilitare ulterioare. Pot spune că, pe ansamblul județului, suficiente elemente atestă pătrunderea tot mai pregnantă a semnelor civilizației urbane în viața satelor. Aș ‘ aminti, în sprijinul acestor afirmații, cele 10 fabrici de cărămidă ale cooperativelor agricole de producție, cele 8 distilerii și tot atitea secții de prefabricate din beton, balastierele, sectoarele anexă și atelierele de țesut covoare din cadrul cooperativelor a- gricole, din sistemul cooperației de consum și al industriei locale. Acestora li se adaugă brutăriile sătești, în număr de 134. cele 33 de băi populare care urmează a fi date în folosință pină la sfîrșitul anului, rețelele de alimentare cu apă potabilă ale comunelor situate pe platforma Cot- meana și o serie întreagă de alte dotări, care — împreună cu celelalte obiective social-culturale înălțate în ultimii ani — vorbesc despre dimensiunile zestrei cu care pornim la drum. Condițiile favorabile existente într-un mare număr de comune explică de ce. de la bun început, ne-am propus, să creăm 11 centre polarizatoare — viitoare nuclee urbane — în localitățile : Movileni. Văleni, Scomicești,_ Coteana, Scărișoara, Brastavăț, Iancu Jianu, reștl.

Iar

Piatra-Olt, Potcoava, Vitomirești șl Vultu-

industria locală
Convorbire cu ing. Ștefan CROITORU, 

prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Bacău

După faptă
Pe adresa organelor de mili

ție din orașul Satu-Mare au so
sit în ultimul timp mai multe 
sesizări prin care părinții unor 
minore relatau săvîrșirea unor 
violuri. Cercetindu-se fiecare 
sesizare In parte, s-a ajuns la 
concluzia că minorele respective 
erau victimele uneia și aceleiași 
persoane. Au început apoi in
vestigațiile pentru identificarea 
făptașului. Așa s-a întocmit do
sarul penal împotriva lui Nico- 
lae Surducan, salariat la 
C.E.I.L. Satu-Mare (tată a doi 
copii), care a fost trimis nu de
mult în fața instanței de jude
cată. In urma sentinței pronun
țate, el va executa 13 ani de în
chisoare.

rugăm să ne spuneți 
cit 

atri-

— Vă
cum concepeți exercitarea 
mai eficientă a funcțiunii 
buite viitoarelor așezări urbane, 
pe care le numiți centre polari- 
zatoare.

co-

Fizician
și entomologProfesor de fizică la liceul „Ștefan cel Mare“ din Suceava, Ion Nemeș mai are o pasiune — entomologia. în decursul numeroșilor ani, profesorul sucevean și-a organizat una dintre cele mai interesante colecții de fluturi. Recent el a'adăugat colecției sale cel de-al 100 000-lea exemplar, de micro- lepidopter. Din impresionanta sa colecție de fluturi, 200 de exemplare sînt specii noi, necunoscute pînă acum în țara noastră, iar alte 10 specii sînt unice în lume. De menționat că, pe baza acestui material, profesorul de fizică a elaborat pînă a- cum și 32 de lucrări științifice pe teme de entomologie.

— Planul concret de acțiune, întocmit în acest scop, prevede mai buna valorificare a resurselor locale, o gamă largă de servicii către populație, utilizarea mai rațională, prin concentrarea lor, a clădirilor de utilitate social-culturală, organizarea optimă a activității de deserviremercială, sanitară și culturală, atît pentru locuitorii acestor centre, cît și pentru cei din comunele învecinate.
— Ce ați întreprins, pină în 

momentul de față, în direcția 
pregătirii condițiilor de aplicare 
a programului preconizat ?— Unor colective largi — formate din membri ai biroului comitetului județean de partid, ai comitetului executiv al consiliului popular județean, conducători ai întreprinderilor economice și social-culturale județene etc. — li s-a încredințat răspunderea de a studia și aplica un program de mare complexitate.' Colectivele au și trecut la investigarea minuțioasă pe teren, în fiecare localitate vizată, a

Pană, dar 
nu numai
de casier

De cîtva timp, S.M.A. Pungești 
(Vaslui) se afla in pană de... 
easier. Conducerea secției nu 
găsea nici o soluție de remedie
re. Deodată, pe la începutul lu
nii februarie a.c., pe biroul di
rectorului, a apărut o decizie de 
încadrare. Fără să mai stea pe 
gînduri, Vasile Romete și-a pus 
imediat semnătura pe ea, iar 
Pavel Preotu și-a luat postul în 
primire. N-a trecut însă nici o 
lună de zile și secția era iarăși 
in aceeași „pană" : Pavel Preotu 
ridicase de la bancă suma de 
35 916 lei șl... dispăruse cu ei ! 
Abia acum cîteva zile i s-a dat 
de urmă prin București. Cu a- 
cest prilej, s-a descoperii că 
dumnealui avea antecedente pe
nale. Nu știm dacă între timp, 
S.M.A. Pungești a remediat 
„pana". Cert este însă că ea nu 
era numai de casier !

de :Rubrică redactată 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

— Ce părere aveți despre risipitori ?— Păi ce părere pot sâ am ? ne răspunde Cornel Sfetcu. maistru pe șantieiul de locuințe Cremenea din Bacău. Ca toată lumea. Ei se acoperă zicind :„Cînd construiești mult, mai și risipești. Nu se poate altfel". Dar cei care gîndesc ’așa sînt sigur că la ei acasă nu risipesc nici măcar un cui. La noi n-o să întâlniți asemenea cazuri...Blocul în construcție de care răspunde autorul opiniilor de mai sus — ae altfel, juste — se află la cîțiva pași. Privim cu a- tenție : basculantele vin și pleacă. Roțile lor îngroapă tot mai adînc, în noroi, vrafuri de fier-beton. Pe o arie destul de mare, risipite — cărămizi sparte, ciment. Oamenii își văd de lucru în această ambianță de dezordine, fără să pară că i-ar deranja ceva. Maistrul simte că față in fată cu aceste realități, frazele sale „combative" pălesc. De aceea, trece la teoretizarea problemei :— Materialele se scot din magazie pe baza unor fișe program... Conform tehnologiilor prevăzute în proiect, ele trebuie...Mergem la șeful lotului, inginerul lean Vasiliu. Replica acestuia este la fel de categorică :— Risipitorii silit oameni cu apucături retrograde, fără conștiință... Pe șantierul nostru nu îngăduim așa ceva !Frumoase cuvinte ! Ele

tuturor posibilităților existente în primul rind în vederea dezvoltării lor economice. Pe temeiul constatărilor și soluțiilor la care am ajuns, vor fi construite, în acest an, încă două fabrici de cărămidă, trei balastiere și trei unități pentru confecționarea prefabricatelor din beton, centre de industrializare și semiindustrializare a legumelor și fructelor, de prelucrare a laptelui, de producere a materialelor pentru construcții etc. între obiectivele cărora le-am acordat prioritate se înscrie și comandarea, la institutele specializate, a schițelor de sistematizare pentru comunele prevăzute să devină centre urbane.Să luăm ca exemplu una din comunele amintite. La Scornicești, de pildă, urmează ca. pînă la sfîrșitul lunii viitoare, să fie asigurate proiectele de străzi principale și să se deschidă o expoziție cu diferite machete de locuințe, astfel ca cetățenii să aibă posibilitatea de a-și alege tipul' care le convine cel mai mult. A fost lansată, de asemenea, comanda pentru efectuarea aprovizionării cu apă și a canalizării comunei. Ne-am propus ca, în acest an, să încheiem lucrările la artera principală și cîteva străzi laterale, cu rețelele edilitare aferente, la internatul și cantina liceului, centrala termică, extinderile fabricii de cărămidă, construcția unui prim lot de locuințe proprietate personală. O serie de alte obiective — cum ar fi complexul a- vicol, cu abator și unitate de prelucrare a cărnii, centrul de prelucrare, sortare și livrare a legumelor și fructelor, grădinița, cinematograful, spitalul cu 200 de paturi, hotelul, complexul comercial și circa 400 de apartamente vor fi predate, în mod eșalonat, pînă în anul 1974, centrul viitorului oraș fiind însă gata încă din 1972.
— Care 'este opinia dumnea

voastră asupra cerințelor esen
țiale care condiționează reușita 
acestei importante acțiuni ?— Considerăm că principiul fundamental de la care trebuie pornit este acela al creșterii sincronizate a potențialului economic al localității și a nivelului vieții sociale și spirituale. In același timp, prin concentrarea în perimetrul centrului polarizator a rețelei principalelor instituții social- culturale și a unităților de deservire a populației, nu trebuie să se ajungă, in nici un caz, la neglijarea evoluției firești a celorlalte comune. Deși am preconizat să pregătim 11 comune în ideea transformării lor în localități urbane, noi am luat măsurile necesare ca pentru un număr total de 40 de comune să fie elaborate, numai anul acesta, schițe de sistematizare. Pretutindeni unde se trece la realizarea sistematizării rurale și crearea de noi centre orășenești, a- cordăm o atenție deosebită scurtării Ia minimum a perioadei de studiu și execuție, valorificării resurselor locale și limitării, pe cît posibil, a necesarului de fonduri. O contribuție hotărîtoare în împlinirea dezideratelor amintite revine locuitorilor așezările respective și din cele vecinate. Comitetele comunale de partid, U.T.C. și sindicale, consiliile populare au datoria de a asigura participarea activă a cetățenilor, de Ia stadiul dezbaterii publice a proiectelor și schițelor de sistematizare, pînă la finalizarea obiectivelor planificate. In această mobilizare colectivă rezidă garanția că tot ceea ce se stabilește prin vastul program de înflorire multilaterală a localităților rurale de pe cuprinsul județului — la a cărui aplicare am trecut în mod efectiv — va fi dus la bun sfîrșit, în limita termenelor propuse.

din în

Convorbire realizată de 
Victor URSU

sînt însă flancate de un munte de mortar pietrificat. chiar sub fereastra biroului în care se rosteau a- ceste înțelepte vorbe. Nici urmă aici de lada clasică pentru depozitare. Iar drumurile șantierului sînt „pavate" cu țevi și fier-beton lăsate în voia soartei, cofraje și cărămizi făcute zob, vrafuri de ciment pe care zăpada și ploaia le-au adus la valoarea... zero. îl invităm pe șeful lotului să privească în jur.— Cunosc ! replică el iritat. Doar toată ziua bat șantierul !Așadar, „aria" risipei sa cîntă chiar sub privirile celui care este plătit să asigure buna gospodărire a șantierului. Căutăm ceva care să separe optica șefului de lot de cea a risipitorilor sadea. Căutăm în zadar. Ba, la un moment dat, șeful lotului aproape că na „reproșează :— Pe aici, tovarășe, au trecut multe controale. Și de la Banca de Investiții, și de la trustul județean de construcții...Altfel spus, asta ar veni cam așa t „Au mal venit și alții, au consemnat, au recomandat... Ce atîta caz ?’“ Da, au venit. Aflăm însă că în zilele de control ale inspectorilor de la Banca de Investiții, totul era stivuit și aranjat ca pentru o inspecție „din afară". Ce zic însă „inspectorii din interior— Personal, trec zilnic pe 
aici — ne spune șeful șan

Industria locală a județului Bacău a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare. Numai în perioada cincinalului trecut au fost fabricate produse în valoare de 1,9 miliarde lei, producția globală înregistrînd o același realizate numeroase larg funcțiune pro-
creștere de 50 la sută. în timp au fost sortimente noî de bunuri de consum și au intrat în peste 30 de noi capacități de ducție.într-o convorbire pe care am a- vut-o cu tovarășul ing. Ștefan Croitoru, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, am abordat citeva probleme legate de aportul industriei locale la satisfacerea nevoilor populației, de posibilitățile acesteia de adaptare la cerințele curente ale pieței.

întîi să 
industriei

— Am dori mai 
relevați contribuția 
locale la completarea fondului 
de marfă destinat consumului 
populației din județ.— Numai în 1970, de pildă, au fost livrate comerțului mărfuri în- valoare de 123 milioane lei, repre- zentînd o creștere de 64 la sută față de primul an al cincinalului ; nomenclatorul produselor executate a cuprins peste 500 de sortimente. De altminteri țiunea de locale, de tivități și tăților existente, s-a ținut seama atît de forța de muncă calificată de care dispunem, de resursele de materii prime naturale, cît și de nevoile și preferințele cumpărătorilor. Astfel,în acest scop, s-a pus un accentdeosebit pe înființarea unor unități de valorificare a produselor auxiliare, rezultate de la unitățile republicane, ca secția de prelucrare a polistire- nului expandat și a paradiclorului, secția de prelucrare a sticlei în vederea obținerii produselor de artizanat, secțiile de prelucrare a fibrelor de melană care înlocuiesc lina de tricotat, atelierul de confecționat piese de schimb din relon etc.— De ce, totuși, unele din pro
dusele noi sînt văzute doar in 
expoziții, fără ca ele să ajungă și în Tafturile magazinelor ?— In general, majoritatea produselor asimilate și solicitate de comerț se găsesc și în magazine. A.par, ce-i drept, și cazuri cînd — din diferite motive — produsele prezentate in expoziții nu ajung în rețeaua comercială. In acest an, bunăoară, din lipsa plăcilor fibrolemnoase emailate, vor rămîne în restanță garniturile de bucătărie tip „ILTO". Pe de altă parte organele comerciale manifestă reținere în contractarea produselor prezentate sau, dacă le comandă, solicită cantități cu mult sub cerințele populației. Așa s-a în- timplat cu penele pentru mobilă, grătarele pentru fript carnea la aragaz și cu multe alte articole din tablă. Cum situația se repetă în fiecare an — comerțul acționînd în virtutea „monopolului" fce-l exercită în desfacerea mărfurilor — am luat măsura organizării unor magazine proprii de prezentare și desfacere.

— Ce alte măsuri considerați 
că ar mai trebui luate pentru 
stimularea și creșterea operati
vității în diversificarea produc
ției industriale locale ?

vreau să arăt că în ac- dezvoltare a industriei înființare a unor noi ac- de modernizare a capaci-

— Citeva lucruri ar trebui puse la punct pentru ca industria locală să fie cu adevărat... locală. Mă gîndesc, în primul rînd, la autonomia producătorului. La ora actuală, pentru o creștere cît de mică a planului de producție, strangulări unei noi creditelor pentru înlăturarea unei sau pentru înființarea activități, prin utilizarea de mică mecanizare, este

avizul ministerului coor- Acest fapt constituie serios unor onorarea ale
necesar donator, impediment operativă a producție, în reri suplimentare pe parcursul anului sau sezon. De aceea, aș propune ca pentru acordarea creditelor de mică mecanizare, pentru sporuri de producție de pînă la 2 milioane lei, să nu se mai solicite de către Banca de stat avizul ministerului coordonator. Aceleași produse noi sînt asimilate adeseori în mai multe județe din țară. Consecința ? Cheltuielile respective cresc, iar prețul de vînzare devine Așa se explică de ce o seamă produse noi rămîn numai in faza de prototip. Cred că pe plan central, prin CSEAL, de exemplu, s-ar putea lichida paralelismul actual, cel puțin pentru produsele a căror pregătire pentru producție necesită e- fectuarea unor cheltuieli mai mari.Pentru a se încadra în numărul de salariați și fondul de salarii stabilite prin plan, la întreprinderi există tendința de a prefera acele comenzi care asigură o productivitate ridicată, neglijîndu-se sortimentele așa- zis mărunte. Ori acest lucru frlnea- ză diversificarea producției, îngus- tînd gama articolelor de larg consum. Consider că pe plan central se pot lua măsuri ca, pentru o seamă de produse, la care consumul de forță de muncă este ridicat, să se permită recalcularea numărului de muncitori și a fondului de salarii față de cifrele planificate, urmărin- du-se doar realizarea rentabilă a acestora.

unîn rezolvarea probleme de unor ce- comerțului într-un

inaccesibil cumpărătorilor, de

Convorbire realizată de
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii

Cluj. Pe malul Someșului Foto : Gh. Vințilă

deGa-
MOBILĂ DE GALAȚIîntreprinderea județeană industrie locală „Mobila" lăți oferă în acest an beneficiarilor săi produse noi, de calitate superioară, printre care mobilierul de cameră „M 69", executat cu garnitură de nuc și lemn exotic și compus din cinci piese : bufet, bibliotecă. masă, divan și dulap pentru haine cu trei uși. O altă garnitură. camera tip „Constanța", se vinde la prețuri convenabile și este formată din patru piesei

dulap, divan, masă și toaletă Sufrageriile tip „Dunărea" sînt compuse din masă, bibliotecă și bufet. Tot întreprinderea gălă- țeană furnizează mese tip „Si- ghet" și sofale pentru una și două persoane.Mult apreciate pe piețele din Olanda, Canada, R.F. a Germaniei, U.R.S.S., Suedia, Israel, Anglia etc. sînt produsele întreprinderii executate din răchită cojită, lemn, papură etc.

*

*
**
**

V

EXPOZIȚIA FARA PUBLIC
9

NUNTĂ
(Urmare din pag. I)organiza o expoziție urmată de o consfătuire. [Dar să revenim la rostul expozițiilor. Nu 6 dată, ci în zeci și sute de cazuri au fost organizate de către a- limentația publică asemenea manifestări. întrebarea este următoarea : s-a ales publicul cu ceva de pe urma lor ? S-a diversificat sortimentul preparatelor culinare existente în localuri? Punem această întrebare pentru că nu există alt rost al tuturor inițiativelor întreprinderilor din comerțul alimentar decît acela de a satisface multilateral cerințele consumatorilor. încercările comercianților bucureșteni, de pildă, de a introduce meniuri necesare unei alimentații raționale — combinate cu pește, legume, fructe, dulciuri — pentru care au fast organizate multe expoziții, s-au pierdut după „campanie", pe undeva pe drum. Astăzi, în prea puține localuri găsește omul o supă sau ere-

FĂRĂ LAUTARI
peștemă de legume, un _____bine preparat, o specialitate. Unele bodegi, în pofida tuturor expozițiilor (închise), și a criticilor formulate de cetățeni și de presă, au rămas niște localufi fără culoare, cu un sortiment sărăcăcios și neispititor. Această realitate este dovedită, fără echivoc, de proporția încasărilor realizate : continuă să fie preponderente beneficiile obținute din vînza- rea băuturilor alcoolice. Totuși, nu putem trece cu vederea că multe localuri — „Bulevard", „Orizont", ,,O- pera", „Perla", „Select", ca să numim cîteva — au reușit să inverseze situația, să realizeze încasări în primul rînd de pe urma preparatelor culinare. Practica a demonstrat că acolo unde au fost obținute rezultate bune s-a pornit de la obiective foarte precis conturate, de la intenții dare, însușite de toți factorii comerciali interesați, s-au folosit toate mijloacele comerciale posibile pentru atingerea scopului propus. Expozițiile, con-

schimburile de n-au re-sfătuirjâe, experiență formale dus însă niciodată la zultate bune.De ce hu găsim în localurile de consum dusele care ni se tot vîntu- ră pe sub ochi cu ocazia expozițiilor ? Desigur, sînt mai multe cauze. Dar și pentru că expozițiile nu sînt organizate pentru public. cu seriozitate, cu intenția de a sonda efectiv piața și a lansa apoi sortimentele cele mai solicitate. De multe ori expozițiile sînt făcute de ochii forurilor tutelare, ca să se bucure forurile, să se minuneze de priceperea trusturilor și întreprinderilor.Firește, încetinirea diversificării alimentației publice nu se datorește în exclusivitate deformării noțiunii de expoziție. Intervin și alți factori : comoditatea șefilor de unități, nepriceperea, convingerea oarbă că numai din băuturi, tocană și ciorbă de perișoare se pot obține beneficii. Cît de false sînt toate aceste ipo-

toate pro-
teze am mai arătat-o și în alte rînduri. Dar cel mai bine o demonstrează practica de toate zilele. Localurile în care s-a realizat cu adevărat diversificarea sortimentului culinar sînt cela mai rentabile, cele mai solicitate de public. „Bum- bești", de pildă, are o expoziție permanentă, cu vîn- zare. oferă ce solicită cumpărătorul, nu ce se găseșta prin frigidere.In încheiere, precizăm încă o dată că practica direcțiilor de specialitate din minister, de a sugera organizațiilor comerciale expoziții, i notabil, necesar. j țiile sînt forme de popularizare a mentelor existente mentația publică, a ților. Aceste expoziții să fie realizate însă pentru publicul larg; cu această ocazie să se sondeze cererea populației, iar această cerere să fie înregistrată, a- nalizată și pe deplin satisfăcută.

■ și trusturilor să organizeze e un fapt bun, Expozi- ' bune i sortl- în ali- i noută-

tierului, ing. Constantin Matanic. Am observat și eu două mormane de mortar „înghețat". Cauza ? Mașinile cu mortar au sosit la sfîrșitul programului și nimeni nu s-a ocupat de punerea în operă sau de protejarea lui.

asemenea concepție la un cadru de conducere. Să ne mai surprindă atunci absența măsurilor practice împotriva celor vinovați de risipă ? „Facem controale zilnice" — ne asigură factorii de răspundere. Nu a- vem motive să ne Îndoim.
podărite aici materialele. Mi-am permis să intru în depozit. (De altfel, nu m-a oprit nimeni !). ...Cărămizi, materiale ds izolații, material lemnos — toate zac în noroi, sînt călcate de roțile autocamioanelor. M-a du
rut și m-a indignat peste

— Cum vă simțiți în a- eeastă harababură ?— De mult îmi dădeam demisia. însă nu mi-o primește nimeni.Detașat, spectator, șeful depozitului conversează despre dezordine, despre bunurile călcate în picioa-

CONTROLUL TRECE, 
RISIPA RĂMÎNE?

Anchetă pe șantiere de construcții

Inginerul-șef al întreprinderii, Dan lordăcheanu, de față la această discuție, ne „explică" exact în spiritul opticii condamnate atît de aprig (în vorbe !), de către maistrul Sfetcu :— Să fim rezonabili. La volumul de lucrări pe care-1 avem pe acest șantier, o masină-două de mortar risipit aproape că nici nu contează !Dacă așa gîndește ingi- nerul-sef, ce să mai spunem de maistru, de șeful ds lot 1 Este de neînțeles o

Dar ce se alege de pe urma acestor controale ?...Continuăm investigația noastră, călăuziți de o scrisoare indignată a maistrului Petre Hanu de la fabrica de cărămizi refractare „Răsăritul" din Brașov.„Drumul meu spre fabrică — spune semnatarul in rindurile sale adresate comitetului municipial de partid — trece pe lingă depozitul central al întreprinderii de construcții locale. Nu o dată m-a izbit neplăcut felul în care sînt gos-

măsură, mai ales cînd am aflat că tovarășii din conducerea intreprinderii vin des pe aici, dar nu văd nimic ! (sublinierea noastră). Consider necesar ca organele de partid și de stat să întreprindă un control la depozit, stricăciunile să fie evaluate, iar cei vinovați să plătească !“.La fața locului, relatările se confirmă cu vîrf și îndesat. în acest imperiu al nepăsării, cu greu dăm de Ion Bedo, șeful depozitului. îl întrebăm ;

re cu nonșalanța omului căruia nu i se poate imputa nimic.Căutăm o explicație la conducerea întreprinderii. Iată „argumentele" directorului economic, tovarășul Paul Diaconescu :— Da, cărămizile se sparg. Se sparg pentru că sînt... cărămizi.Și pentru că sînt mai puțin rezistente decit indolența — adăugăm noi.— Dar lemnul lăsat vraiște, panourile de cofraje,

bitumul amestecat cu pămînt ?— Se pot recupera !Nu-i prima dată cînd ne aflăm față în față cu a- ceastă „teorie" a recuperărilor. „Recuperări" ? Oare materialele de construcție pe care le-am văzut aduse într-o stare deplorabilă, — bunuri făurite cu atitea eforturi — sînt fabricate pentru a fi... recuperate ? Ba uneori chiar, înfocații susținători ai acestei ODtici raportează, la cite un bilanț, că „recuperînd" materialele (din mormanul neglijenței patronate de ei) au realizat și... „economii".Cei ce aleargă după „forme" care să acopere neglijența, cei ce o tolerează sînt de fapt coautorii risipei. Lipsa de răspundere, indolența cu care sînt manipulate materialele de construcții pe unele șantiere au uneori efecte nu mai puțin grave decit pagubele produse de infractori. Numai că, așa cum am putut constata în cuprinsul investigației, paguba produsă de risipitori se soldează cel mult cu niște admonestări. De ce nu se aplică prevederile legale, privind răspunderea materială ?— Din constatările noastre — ne spune tovarășul loan Burlacu, secretarul comitetului de partid al întreprinderii de construcții industriale și montaje din Brașov — munca de educare a oamenilor în spiritul respectului față de avutul obștesc, combaterea mentalității înapoiate a ri

sipitorilor dă rezultate eu adevărat bune atunci cînd toți factorii de răspundere pun umărul la făurirea a- cestui climat. Nu de mult, o brigadă de control trimisă de comitetul județean de partid a analizat această latură a muncii noastre pe șantier. împotriva deficiențelor constatate am pornit o ofensivă pe toate planurile, pentru dezvoltarea spiritului de bun gospodar, de la director pînă la ultimul muncitor.Ne-am convins de realitate vizitând două șantiere ce aparțin de întreprinderea de construcții și montaje. Nu era greu să remarci materializarea spiritului de bun gospodar de care vorbea secretarul comitetului de partid : materiale depozitate și folosite cu grijă, intoleranță — în fapte — față de risipitori. Iată cum activitatea politică de masă, desfășurată pe șantiere, cu direcție precisă, susținută perseverent, dă rezultate palpabile. Cincinalul pe care l-am început — caracterizat prin ritmuri dinamice de investiții, prin mari valori ce așteaptă să fie puse în „operă" — cere imperios mobilizarea mai activă a opiniei de masă împotriva oricăror practici și mentalități care provoacă sau justifică risipa, presupune întărirea spiritului gospodăresc la toate nivelurile și verigile activității din construcții.
N. MOCANU 
B. GHEORGHI
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Șl A DIPLOMEI DE UNITATE FRUNTAȘA 
PE ȚARA 111 ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Uzinei de autocamioane din BrașovTeri după-amiază a avut loc, intr-o atmosferă sărbătorească, solemnitatea decernării steagului roșu și a diplomei de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe anul 1970 Uzinei de autocamioane Brașov.Luînd cuvîntul. ing. Valentin Călin, directorul tehnic coordonator al uzinei, a relevat unele din rezultatele obținute în cursul anului trecut de colectivul uzinei, rezultate care l-au adus, pentru a patra oară consecutiv, înaltele distincții.Rezultate deosebite au fost înregistrate ătît în activitatea economică, cît și pe linia însușirii în fabricație a unor noi tipuri Și variante de autovehicule. Deosebit de pozitivă a fost și activitatea desfășurată de colectivul uzinei în domeniul autodotăril. Meritorii sînt și succesele obținute pe linia reducerii prețului de cost, sporirii rentabilității fabricației, planul de beneficii fiind depășit cu 20 milioane lei. Totodată, autovehiculele fabricate la Brașov s-au afirmat și mai mult pe piața externă, fiind solicitate în noi țări.A luat apoi cuvîntul tovarășul Ni- colae Moraru, președintele comitetului uniunii sindicatelor din ramura metalurgiei și construcțiilor de mașini. care a înmînat reprezentanților comitetului de direcție și ai comitetului sindicatului înaltele distincții. Au fost adresate felicitări colectivului uzinei în numele forului tutelar de către ing. Alexandru Mărgăritescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, în continuare au luat cuvîntul mai multi salariați ai uzinei: Alexandru Olah, tehnician la secția prototipuri, ing. Mihai Baltag, șeful secției de autodotare, Iulian Ștefanovici, muncitor fruntaș la secția șasiu, secretar

al organizației U.T.C., Dionisie Man, muncitor fruntaș la sculărie, care s-au angajat, în numele colectivelor pe care le reprezintă, să-și intensifice eforturile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan ce revin colectivului uzinei în 1971.Luînd cuvîntul, tovarășul Constantin Cîrțînă, prim-secretar al comitetului municipal de partid, a felicitat pe constructorii de autocamioane cu prilejul decernării înaltelor distincții.Adunarea salariaților Uzinei de autocamioane din Brașov s-a încheiat prin adoptarea, într-o atmosferă de înalt entuziasm, a unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : „înaltele distincții pe care le-am primit constituie pentru noi un imbold și mai mare în activitatea ce o desfășurăm pentru a în- tîmpina semicentenarul partidului, cu rezultate și mai valoroase în producție. Animați de cel mai puternic patriotism ne angajăm să suplimentăm angajamentul asumat inițial la producția globală și marfă de la 48 milioane lei la 60 milioane lei, aducîn- du-ne astfel modesta noastră contribuție la izbînzile din ce în ce mai mari ale socialismului în scumpa noastră patrie. Asigurăm Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom înzeci’ eforturile pentru realizarea la un înalt nivel calitativ a sarcinilor de producție ce ne revin în primul an al cincinalului, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice".
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii*

Întreprinderii de transporturi auto din Piatra Neamț
Colectivului întreprinderii de transporturi auto din Piatra Neamț i-a fost decernat marți, într-un cadru festiv, steagul roșu și diploma de unitate fruntașă pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1970.La festivitate, care a avut loc la Casa de cultură a sindicatelor din Piatra Neamț, au fost prezenți, alături de lucrătorii și conducătorii auto ai întreprinderii premiate, reprezentanți ai Uniunii Generale a Sindicatelor din România, ai Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, conducători ai organelor locale de partid și de stat, directori ai unor unități economice din județ.Subliniind succesele obținute In întrecerea socialistă, Petre Simion, directorul întreprinderii de transporturi auto din Piatra Neamț, a arătat că în cursul anului trecut sarcinile de plan au fost depășite cu 12,3 la sută, nivelul transporturilor fiind de două ori mai mare decît volumul efectuat în 1965. Datorită creșterii productivității muncii au fost transportate peste prevederi cu 32,4 la sută mai multe mărfuri șl cu 34,4 la sută mai mulți călători, obținîndu-se beneficii su- Flimentare de 10,2 milioane lei.mbunătățindu-și an de an stilul și metodele de muncă, în scopul ridicării eficienței economice, colectivul întreprinderii a înregistrat rezultate deosebite în realizarea planului de producție, situîn- du-se, pentru a patra oară consecutiv, în fruntea unităților de transport din țară. Succese deosebite au obținut toate autobazele din subor- dinea întreprinderii, care au condus la realizarea planului pe anul 1970 cu 41 zile înainte de termen.Felicitînd în numele Comitetului Central al P.C.R., al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, al Consiliului Central al U.G.S.R. pe cei 5 000 de lucrători auto pentru succesele obținute în întrecerea socialistă, tovarășa Maria Giligor, președintele

comitetului sindicatului fabricii de antibiotice din Iași, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a înmînat steagul roșu și diploma de fruntaș pe țară întreprinderii de transporturi auto din Piatra Neamț.Colectivul de muncă al unității a mai fost felicitat de tovarășii loan Angelescu. secretar al comitetului județean de partid, și de Mihai Bă- lănescu, șeful Departamentului transporturilor auto, navale și aeriene.în cadrul festivității au luat apoi cuvîntul șoferul Gheorghe Laiu, Ștefan Taban, șeful autocoloanei de la Autobaza Roman, Vasile Zaharia, mecanic auto și alți muncitori distinși cu titlul de fruntaș în întrecerea socialistă, care au mulțumit pentru distincțiile acordate și s-au angajat, în numele lucrătorilor auto, ca, prin folosirea mai bună a mijloacelor de transport, întreprinderea să depășească planul cu 500 000 tone mărfuri transportate și cu 10 milioane călă- tori/km, să obțină economii de 300 tone benzină pe seama reducerii consumurilor specifice și să depășească planul de beneficii cu 2 milioane lei.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au a- dresat o telegramă Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele :Animați de perspectiva dezvoltării activității noastre în cincinalul actual, dornici să întîmpine semicentenarul partidului cu noi succese, sa- lariații întreprinderii se angajează să muncească cu elan și pasihne, consa- crîndu-și întreaga energie și pricepere satisfacerii integrale a cerințelor de transport în depline condiții de siguranță și regularitate, contribuind în felul acesta la transpunerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Congbesul al X-lea al P.C.R.(Agerpres)
în rîndurile de față vreau să mă refer pe scurt la experiența și măsurile luate în Combinatul textil din Arad pentru ca el să devină o unitate economică integrată.Unitatea de bază a combinatului o reprezintă Uzinele textile din Arad. Acesteia i-au fost alăturate întreprinderea „TEBA". fabrica de tricotaje din bumbac „Tricoul roșu" și Fabrica de confecții — toate amplasate pe teritoriul municipiului Arad, în primele două fabrici se realizează fire și țesături tip bumbac, acestea constituind materia primă pentru fabrica de tricotaje și. respectiv, pentru cea de confecții. Combinatul textil din Arad este organizat, deci, pe principiul integrării pe verticală, de la materia primă Ia produsul finit Această organizare a permis combinatului preluarea de la întreprinderile componente a funcțiilor de planificare, cercetare, dezvoltare, aprovizionare-desfacere. investiții, flnanciar-contabilă și personal. Am considerat că, în unități, toate eforturile trebuie concentrate spre realizarea unui volum cît mai mare de producție, de calitate superioară, cadrele tehnice și economice fiind degrevate de orice alte activități ce nu sînt direct legate de bunul mers al fabricației.Integrarea economică a unităților amintite în cadrul combinatului a facilitat folosirea superioară a capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, a forței de muncă. Ținind seama de propunerile unităților am trecut la elaborarea unitară a planului pe combinat. în acest mod am eliminat anumite locuri înguste, am permanentizat fabricarea unei serii de produse pe același grup de utilaje. am redus transporturile de semifabricate iar relațiile contractuale dintre unitățile noastre au devenit relații de programare. Centralizarea la nivel de combinat a aprovizionării tehnico-materiale și a desfacerii produselor a descongestionat mult munca comitetelor de direcție din unități. Am urmărit și pe această

în vremea din urmă, uzina „Progresul" din Brăila, prestigioasă întreprindere constructoare de mașini, este aspru criticată pentru calitatea necorespunzătoare a unora dintre produsele sale cu destinație internă. Dovada : în luna februarie, din 14 rulouri compresoare apar- ținînd aceluiași tip, 8 au fost reținute pentru remedieri. Asemenea și 6 rulouri compactoare.Pentru producția de export nu s-a primit, in acest an, nici un semnal critic. Este bine că se onorează astfel firma unei Întreprinderi românești și e meritul colectivului uzinei. Dar, la urma urmelor, cu ce sint mai prejos cerințele pentru produsele destinate pieței interne ?. Pentru o uzină ca „Progresul", chestiunea pare de neînțeles. Iată de ce am organizat o „masă rotundă" la care au participat controlori de calitate și producători. Din multitudinea problemelor discutate (au participat și reprezentanți ai altor întreprinderi) vom stărui asupra acelor aspecte care prezintă un interes mai larg. Pentru că, pe de o parte, au ieșit la iveală evidente deficiențe care există in organizarea producției și a muncii, iar, pe de alta, confuzii și interpretări eronate in problema controlului de calitate. Le vom lua pe rînd, în ordinea importanței.Ing. Aurel Tudo- ran, șeful serviciului pregătirea fabricației : „Sînt de părere că dacă pentru noile tipuri de excavatoare nu se va organiza producția uzinei noastre în linii tehnologice specializate nu vom da rezultate bune". Ovidiu Udor, secretar al comitetului municipal de partid : „Problema aceasta e veche de cîțiva ani, de ce abia acum se insistă asupra ei ?“ Florea Mălăin, directorul uzinei : „Da, aveți dreptate, se mai întîmplă...".Apreciem sinceritatea în recunoașterea propriilor deficiențe, dar, din păcate, ea nu aduce nici un beneficiu la bugetul statului. Exemplul este valabil și pentru alte uzine. Nu de idei, nu de soluții tehnice bune ducem lipsă ; partea proastă este aceea că prea lent, exasperant de lent se aplică uneori soluția aleasă. De ani de zile se discută la „Progresul" despre necesitatea organizării producției în linii tehnologice specializate. Alte uzine au rezolvat chestiunea de multă vreme și „din mers" — la „Progresul" încă se mai discută ! Aplicarea operativă a propriei decizii, a propriilor rețete de organizare și fabricație are, pentru ridicarea calității produselor și a eficienței economice, in general, o însemnătate indiscutabilă.înlocuirea unor materiale prevăzute în documentație cu altele, aflate la înde- mînă (e mal comod așa !) se practică intens. Oare indicația proiectantului, a o- mului de concepție în general, este facultativă ? Orice tehnician știe că materialele incorporate intr-o mașină sau agregat trebuie să fie cele menționate in documentația tehnică — și nu altele. Aici este vorba de profil, compoziție și rezistență. înlocuirea lor cu alte materiale nu duce decît la improvizație și, în ultimă instanță, la risc.O altă constatare : în loc să se privească, cu obiectivitate, propria rețetă de fabricație, se caută cauze „în afară". Redăm opinia directorului uzinei, Florea Mălăin : „Știți că proiectantul, independent de uzină, institutul de proiectări, este ocrotit de lege ? Pardon, zice el, ai primit proiectele mele, le-ai avizat, eu am scăpat. Legea privitoare la calitatea produselor nu abrogă articolele ocrotitoare din alte hotărîri precedente". Să admitem și această opinie, deși ne vine greu să credem că a existat vreodată la noi vreo procedură legală care să-1 „protejeze" pe proiectant, să-1 absolve de răspunderea firească pe care o are în producția de el concepută. Iată însă că Legea privind asigurarea și controlul calității produselor — lege aflată în vigoare de aproape un an și pe marginea căreia discutam la „masa rotundă" — prevede clar : „Cercetătorii, proiectanții și alți specialiști care participă la elaborarea documentației tehnice răspund de soluția tehnică, de parametri și de calitate pînă la realizarea performanțelor prescrise". Cum rămîne cu... ocrotirea invocată ?Cînd a venit vorba despre reduc- torul de 1 600 kilowați pentru liniile de ciment — reductor care a dat și dă încă multă bătaie de cap sub aspect calitativ — l-am întrebat pe directorul uzinei : „Dv. participați la montarea reductorulul în poziția de funcționare la întreprinde

rea beneficiară, îl urmăriți în exploatare ?“ „Nu, de linia de ciment în întregul ei răspunde o altă uzină constructoare de mașini, noi venim doar cu acest agregat" — a fost răspunsul.Cum s-ar zice, sîntem gata să criticăm proiectanți din afara uzinei pentru vini adeseori prezumptive și îi menajăm pe cei din uzină pentru vina reală de a nu urmări atent, in montaj și exploatare, propriile utilaje. Un raționament cel puțin absurd, ca să nu mai vorbim despre paguba ce o generează. Adevărul este că urmărirea produselor după livrare, în imediata perioadă de funcționare, creează posibilitatea unor îmbunătățiri, menținind astfel producția intreprinderii la un nivel calitativ ridicat și competitiv în același timp.La controlul pe fluxul fabricației s-au respins, în luna februarie, aproximativ 40 la sută din piesele importante ale unor excavatoare. Motivele ? Abateri dimensio

„MERGE Șl AȘA..." 
un principiu al indiferenței 
care conduce spre rebut
— însemnări de la uzinele „Progresul"-Brăila —

nale de forjare și prelucrare mecanică, defecte de turnare și de tratament termic. Pe scurt, nerespectarea prescripțiilor tehnologice. Era de așteptat ca aqeastă constatare, mai mult decît surprinzătoare, să întărească in mod considerabil exigența în disciplina tehnologică. Insă altfel stau lucrurile. Șeful serviciului C.T.C., ing. Traian Ciulacu, și-a declarat deschis opinia : „Dacă la o piesă cotele de rezistență și luncționalitate sînt respectate, atunci eu nu sînt pentru respingerea ei, ci pentru admitere". Cu alte cuvinte, dacă piesa respectivă asigură rezistența și funcționalitatea, ce însemnătate mai au forma, aspectul exterior, finisajul și toate celelalte ? Se tatona astfel posibilitatea promovării unui alt principiu, pe cît de anormal, pe atît de dăunător, anume a- cela de „simplificare" a normelor calitative ale produselor, stabilite în documentație. Mai deschis spus, se cerea rabat. O concepție care, la drept vorbind, nu ne surprinde ; o cunoaștem de mult și tot de mult se luptă împotriva ei. Dar, după cum se vede, nu a fost dezrădăcinată peste tot. Sau, mai bine zis, nu toți au ajuns la înțelegerea adevărului bine verificat de practică : în orice competiție de azi și de miine cîștigă și vor ciștiga numai acele produse care vor intruni toate condițiile tehnice, și de calitate prescrise.Oare nu pentru o mal pronunțată obiectivitate au astăzi compartimentele C.T.C. o dublă subordonare : către întreprinderile unde își desfășoară activitatea și către inspectoratele județene pentru controlul calității produselor, organisme imparțiale ? Expresia „dă-i drumul că merge și așa" reflectă tocmai mentalitatea anacronică împotriva căreia este îndreptat de fapt tot tăișul actualei legislații privind asigurarea și controlul calității produselor. Compartiment dis

tinct de activitate, serviciul C.T.C. din întreprindere trebuie să se manifeste ca un factor activ, care influențează în bine întregul proces de producție, să dovedească exigentă, să nu lase „cale liberă" produselor de slabă calitate. El trebuie să fie prezent pe tot fluxul de fabricație, în toate etapele de realizare a produselor, identificînd operativ orice a- bateri și propunînd măsuri de corectare, spre a asigura astfel tuturor produiselor precizia și calitatea prescrise.Să ne referim, în continuare, la relația dintre uzină și inspectoratul județean pentru controlul calității produselor. (înainte de începerea discuțiilor, ing. Constantin Dumitrache, inspectorul șef al a- cestui inspectorat, ne mărturisea : „Cîte- odată tovarășii de la uzina „Progresul", cîeși știu bine că produsul nu merge, stau și așteaptă ștampila delegatului nostru. Dar dacă n-ar fi existat acest inspectorat ?“). Ținind seama de obiecție, am întrebat : „Care este, la dv., rolul reprezentantului acestui inspectorat județean? El este numai oon- statator sau are un rol mai activ ? Intervenind în discuție, secretarul comitetului de partid al uzinei, ing. Alexandru Gagu, precizează: „Inspectorul trebuie să dea și soluții tehnice, nu doar să constate de ce nu merge un produs". Ascultîndu-1, directorul uzinei spuse cu o mină de om nemulțumit : „Să nu exagerăm, nu-i cerem asta reprezentantului inspectoratului județean".Intr-adevăr, nu o asemenea „angajare" cerem din partea acestuia. El să-și facă bine inspecția, să verifice minuțios calitatea produselor, să vadă dacă această calitate este sau nu corespunzătoare documentației tehnice. Potrivit legislației în vigoare, alegerea soluției tehnice și decizia in organizarea fabricației cad In exclusivitate în sarcina întreprinderii. Tendința de „a-1 prinde" mai strins pe reprezentantul inspectoratului la decizia dată în întreprinderea pe care o controlează nu va duce decît la slăbirea exigenței controlului său asupra produselor întreprinderii și la limitarea zonei sale de liberă acțiune.într-o chestiune s-a realizat, totuși, unanimitate de opinii. Toți participanții la discuții au venit cu elemente concrete demonstrînd că cel ce hotărăște pină la urmă calitatea produselor este colectivul însuși. Cert este că oricît de modernă ar fi concepția tehnologică, oricît de active compartimentele C.T.C., oricît de exigenți îm- puterniciții inspectoratelor județene de control, problema calității produselor nu va putea fi deplin rezolvată decît atunci cînd ea va deveni o cauză generală a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din fiecare fabrică.Constatăm, deci, că la un an de la a- pariția legii privind asigurarea și controlul calității produselor se mai semnalează încă confuzii, incertitudini și interpretări eronate. Și acestea, fie din necunoașterea temeinică a prevederilor legii, fie din reacția rutinei față de exigențele sporite ale actualei noastre etape de dezvoltare economică și socială. De unde putem conchide că, în acele întreprinderi unde nu e larg cunoscută această lege, să se ia grabnic măsuri pentru dezbaterea și însușirea cuprinzătoare, de către întregul colectiv, a prevederilor ei.
Ștefan ZIDARIȚA

CONTRASTE
0 pasiune mistuitoare 

pentru arheologieMare lucru și pasiunile oamenilor ! Mai ales cînd ele durează trei ani încheiați. Atît a dăinuit pasiunea mistuitoare pentru arheologie care s-a abătut asupra conducerii întreprinderii județene de construcții-montaj Olt. Ce s-a întîm- plat, de fapt ? Evident, ca să faci arheologie trebuie să ai ce dezgropa. Cum cei din întreprindere n-au găsit prin orașul Slatina ceva în măsură să le satisfacă pasiunea, s-au hotărît să îngroape, chiar cu mina lor, viitorul vestigiu. Alegerea — cum ne-a scris la redacție Victor Ursu, de la ziarul „Oltul" din Slatina — a căzut asupra unei cantități de 8 tone fier- beton, sosită pe a- dresa întreprinderii și depozitată în stația C.F.R. din localitate. L-au lăsat pradă uitării și, cum s-au așteptat, ravagiile vremii și mișcările lente ale scoarței pămîntului au acoperit încetul cu încetul materialele, as- cunzîndu-le vederii celor curioși, dar pregă-

tind în schimb terenul unor descoperiri spectaculoase pentru generațiile viitoare. Ce contează că șantierele din județ au nevoie de fier-beton ca de pîinea caldă, cînd, știut este, pasiunea pentru istorie cere sacrificii ?!Din păcate, istoria nu se scrie întotdeauna cum vrea omul. Așa că, într-o bună zi — numai bună n-a fost ea pentru cei vi- novați — cineva (un arheolog pe oont propriu cu siguranță) s-a apucat să sape terenul cu pricina, a dezgropat fierul și a stricat bunătate de monument în devenire.Nu i-a venit ușor conducerii întreprinderii amintite să asiste cum altcineva descoperea propriul ei tezaur arheologic. Iar asta, nu atît pentru că fierul s-a deteriorat în așa hal îneît nu mal folosit, cî trebuie să-1 ca nou. Ce nu toți au un Mecena
poate fi pentru că plătească să-i faci, parte decare să le încurajeze gustul pentru frumog.

S.G.-ul și iaurtulDe obicei, atunci cînd îți cumperi ceva ai pretenția ca produsul respectiv să corespundă întru totul caracteristicilor sale funcționale. în caz contrar ești nevoit ori să renunți la el, ori să recurgi la anumite remedieri, bineînțeles dacă acest lucru mai este posibil. în această situație s-au aflat și cei de la întreprinderea de prospecțiuni geologice din Baia Mare cînd au achiziționat trei instalații de tipul S.G.-300 de la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviș- te. Nici nu au fost bine montate instalațiile și beneficiarii lor au și avut neplăcuta surpriză de a le vedea „ca- potind" pe rînd. Cauzele ? Evidente defecțiuni constructive. Ca urmare, conducerea întreprinderii a dispus trimiterea lor înapoi la furnizor pentru e- fectuarea remedierilor. Două din instalații, cu chiu cu vai, s-au înapoiat în bună sta-

re. Una dintre ele însă — instalația S.G.- 300 seria 216 — deși de la trimiterea ei au trecut mai bine de patru luni — se „încăpățânează" să se mai întoarcă. Ce nu au făcut conducătorii întreprinderii beneficiare — telefoane, nenumărate scrisori — dar... tăcere. Șl uite așa, avînd de-a face cu astfel de furnizori „buclucași" — ne scrie ing. Cornel Grama, directorul general al întreprinderii din Baia Mare — am renunțat la contractarea instalațiilor de a- cest gen pe anul 1971. Nu de alta, dar se știe că „cine s-a fript o dată cu ciorbă suflă acum și-n iaurt".Se vede treaba că cel de la uzina tîrgoviș- teană nu s-au „fript" pînă acum cu nici un fel de penalizare din moment ce continuă să nu-și respecte obligațiile contractuale. Și nu ar strica să învețe *1 ei să sufle în iaurt.

Mașini de texturat din secția textile III a Uzinei de fibre sintetice din Săvinești

cale ca ponderea preocupărilor lor să fie deținută de problemele de producție. Aceasta nu înseamnă însă că am absolvit cadrele de conducere din unități de răspunderile ce le reveneau pe linia aprovizionării și desfacerii, ele pariicipînd efectiv la elaborarea și fundamentarea necesarului de materii prime și materiale, a balanțelor, la încheierea contractelor.Toate operațiunile legate de contractarea produselor, de desfacerea

tuația de a ne acoperi integral din producția proprie necesarul de fire pentru țesătorii și pentru fabrica de tricotaje, cit și a necesarului de țesături pentru fabrica de confecții.Este logic să ne propunem un atare obiectiv pentru că azi, nevolțl fiind să apelăm la alte combinate ale industriei ușoare pentru a ne asigura anumite cantități de fire și țesături, întlmpinăm o seamă de dificultăți care — adăugate neajunsuri-

optimă și ca urmare a nerespectării de către unii furnizori a rigorilor legii contractelor economice, precum și datorită metodologiei încă greoaie la contractarea importurilor.Și în domeniul desfacerii mal avem multe de făcut Ne dăm seama că a devenit oportun să fie organizată mai bine prospectarea pieței interne pentru a cunoaște și a satisface mai bine necesitățile cumpărătorului. Contractările bianuale cu co-
O concluzie logică și mobilizatoare a textiliștilor arădeni:

NOUĂ ÎNȘINE NE INCUMBĂ RĂSPUNDEREA 
APREIVIZIEINĂRII $1 IIESEACERIl

lor propriu-zisă, de urmărirea realizării contractelor la termene sînt centralizate la combinat. Comitetele de direcție ale unităților nu sînt însă complet rupte de problemele legate de desfacerea produselor lor pe piața internă și la export. La contractări ele participă cu delegați de specialitate, se informează asupra aprecierii de care se bucură produsele pe piață. La fel. în consiliul tehnico-ar- tistic al combinatului fac propuneri utile, legate de creșterea competitivității produselor pe piața internă și externă.Ținta noastră majoră este integrarea în măsură cît mai mare a producției tuturor unităților subordonate combinatului. în această ordine de idei ne propunem să ajungem în si-

lor din acest domeniu din activitatea noastră proprie — au influențat și influențează negativ desfășurarea normală a producției. Nu de puține ori salariații din compartimentul de aprovizionare al combinatului au manifestat o insuficientă receptivitate și mobilitate pentru rezolvarea operativă a solicitărilor unităților. A- semenea neajunsuri au dus, în anumite cazuri, la crearea de „goluri" în desfășurarea producției ; pentru eliminarea lor am fost nevoiți să trimitem cadre din unități la furnizori spre a se impulsiona livrările. Or, acest sistem de lucru nu poate fi permanentizat.Nu, este mai puțin adevărat că problemele aprovizionării tehnico-materiale nu și-au găsit încă rezolvarea

merțul nu sînt suficiente pentru a cunoaște în amănunt cerințele pieței interne și, în plus, ele s-au dovedit a fi tardive. întrucît fondul de marfă pe care îl prezentăm cu aceste prilejuri pentru desfacere este în bună parte creat. De aceea sîntem hotă- riți să ne preocupăm mai mult de formarea unei rețele proprii de magazine specializate de desfacere a mărfurilor, capabile să ne ofere o Imagine clară și „la zi" a structurii cererii în continuă evoluție, în funcție de care să adaptăm producția și să satisfacem astfel în mai bune condiții nevoile de consum ale cumpărătorilor.Legat de desfacerea Ia export a produselor, deși a crescut participarea noastră la operațiile de contrac

tare cu beneficiarii externi, sîntem conștienți că nu am intrat încă în „pielea negustorului" — cum se spune — adică să rezolvăm toate problemele, începînd de la prospectarea pieței externe, contractarea produselor, stabilirea prețurilor acestora și pînă la încasarea contravalorii lor.Am putea aduce în discuție și alte aspecte ale activității combinatului nostru, care nu au fost pînă acum bine soluționate și care Impietează asupra obținerii unor niveluri superioare la indicatorii economici. Munca noastră e încă mult susceptibilă de perfecționare. Două sînt, după părerea rtiea, punctele nodale ale activității noastre, în care preocupările trebuie intensificate în virtutea atribuțiilor ce ne revin : aprovizionarea și desfacerea, activități vitale, fundamentale, de care depinde atît realizarea planului cît și recuperarea cheltuielilor și obținerea beneficiului prevăzut. Avem la îndemînă tn această privință un instrument important — legea contractelor economice — șl, de aceea, va trebui să acționăm cu hotărîre pentru traducerea în viață a tuturor prevederilor acestei legi care este de natură să elimine multe din greutățile de care ne mai izbim în activitatea noastră.în încheiere, ceea ce cred că trebuie neapărat subliniat este faptul că înlăturarea neajunsurilor pe care le întîmpinăm depinde numai de capacitatea noastră de acțiune, de renunțarea la anumite practici rutiniere, de înțelegerea justă și rezolvarea într-o optică nouă a problematicii economice noi care se ridică în activitatea combinatului nostru, ca organism de conducere care răspunde de întreaga activitate economică și financiară a unităților din subordine.
(ng. Constantin POPESCU 
director general 
al Combinatului textil 
din Arad
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Herghelia nechează...
de nerăbdareO dată primăverii, zecilor de putere ai trebuie cîmpul de luptă al în- sămînțărilor. Dar iată ca în județul Cluj 50 de tractoare stau imobilizate. Tov. ing. Teodor Stănilă, directorul întreprinderii județene de mecanizare a agriculturii, relatează că celor 50 de tractoare le lipsesc pi- nioanele de atac. De altfel, lipsesc și alte piese, absolut necesare, printre care ci- lindri-piston, axe pinion și altele, precum și circa 300 de cauciucuri. Așa a debutat în județul Cluj campania agricolă de primăvară. Ce face întreprinderea nr. 12 pentru aprovizionarea agriculturii ? Ing. Ilie Tîmpănaru. director comercial, motivează:

cu venirea herghelia mii de cai tractoarelor să „șarjeze"
Lipsesc, Intr-adevăr, pinioanele de atac, dar s-a vorbit cu Direcția generală a aprovizionării tehnico- materiale a agriculturii care ne-a promis că o să intervină la fabrică. Imediat ce vom fi în posesia lor le vom preda întreprinderii de mecanizare. în cazul cauciucurilor și a celorlalte piese întreprinderea de mecanizare a agriculturii ne-a solicitat prea tîrziu.Desigur, motivări se pot găsi din belșug, responsabilitățile pot fi identificate ; problema este să se toate măsurile imobilizarea celor de tractoare, atît solicitate acum, vîrf de campanie, ia grabnic sfirșit. Herghelia nechează de nerăbdare !

ia ca 50 
de 
în să

Instalații de muls baniCu 8—10 ani în urmă, multe cooperative a- gricole de producție din județul Brașov au achiziționat instalații' de muls mecanic. Cu- rînd după achiziționarea lor, după cum relatează corespondentul nostru, N. Mocanu, la cooperativele a- gricole din Bod și Hărman ele au fost puse în funcțiune și au fost tate tăți, rate funcțiune fiind lăsate pradă ruginii. La cooperativa agricolă de producție Rîșnov, instalația montată cu circa 7—8 ani în urmă a căzut la probele de încercare. Instalația a rămas ca o piesă de muzeu. în- tr-o situație și mai jalnică se află instalația de muls de la cooperativa din Feldi- oara. Conducerea cooperativei susține sus

folosite cu rezul- bune. La alte uni- instalațiile procu- n-au fost puse în niciodată.

șl tare că Instalația respectivă nu-i aparține, că i-a fost trimisă cadou de cine știe cine. Aceasta s-a în- tîmplat cam tot cu 8—10 ani în urmă. Poate tocmai pentru că nu a dat bani pe ea, conducerea cooperativei a neglijat-o. Astăzi, instalația este desmembrată, ruginită. Pentru a găsi o scuză care să justifice nefo- losirea acestor instalații, unii specialiști al direcției județene a- grioole și ai unităților vin cu tot felul de motivări : ba că instalațiile de muls sînt perimate, ba că distrug animalele, ba că sint greoaie și ineficiente, ba că mulsul mecanic este nerecomandabil în condițiile Brașovului, unde circa 6 luni pe an animalele sînt ținute în tabere. Cert este că instalațiile respective n-au muls lapte, ci banii cooperativelor agricole.
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Proza rătăcită

în labirintul

îndepărtării de viață
5-a spus, cu drept cuvînt, că romul nu poate face abstracție de txul general al istoriei contempo- ne. Nici romanul istoric nu se ate sustrage acelui reflex al ac- alității, care îl sugerează o anu- :tă atitudine față de evenimente o tonalitate specifică în evocarea îcutului. în afara experienței solie, epica de largă respirație nici l-și găsește justificare de vreme totul se definește în raport cu : evoluția personajelor, dinamica irilor de spirit, înțelegerea sau re- ;iile cu mediul, împlinirile și tră- le eroilor. O confirmare a ideii de ii sus ne furnizează și situația pro- i apărute în ultima vreme. Aten- i ne este solicitată de un mare măr de volume, unele dintre ele osebit de valoroase, purtînd sem- tura unor scriitori de mult confrați sau ale altora mal tineri. Dar tortul cantitativ, numărul mare de cți în proză care apar ascund și u- le carențe : miza mică a fanteziei îatoare, investiția scăzută de interes ntru potențialul umanistic al ac- lui literar. Se trece prea ușor cu derea faptul că romanul a fost, te și va fi o mărturie despre con- mtele morale și valorile sufletești î unui timp dat.Căutările stilistice și compozițio- le din ultimii ani sint un semn lubitabil că există preocupări spo- e pentru tehnica narativă, pentru ecvarea ei la problemele tratate, ir cînd, în unele cazuri, proble- itica umană este privită ca ceva bordonat, derivat și doar tehnica expresie se bucură de toată pre- Irea este fatal să apară fisuri în ivallul creator. în precizia desenu- i caracterologic, în acuitatea >n- •pretării lumii înconjurătoare. Nu poate înainta pe drumul căutări- r sofisticate, golite de vibrația pre- ntului. Excesul de „subtilități", de zolvări pîndite de prețiozitate sau metism taie respirația epică, o sură cu tot felul de efecte confec- inate. Mistificat el însuși, cite o tă, de propriile „execuții", auto- 1 nu mai are tăria să vadă cum înecă practic peste realitatea au- otică pentru a se instala într-una bricată, fantasmagorică.în unele cărți de proză se cultivă variațiuni sui-generis ilogicul și zarul, extravaganța ; pînă și expre- i lingvistică nu mai slujește să-l că înțeles pe autor, ci să-l stupefie- pe cititor.Bunăoară ce ne spune bravada în re s-a angajat Anca Cerchez, eroina movevei Logan, din IDOLII PEȘ- 1RII 7 Studentă, ca și ceilalți pro- goniști ai romanului. Anca nu pare fie în căutarea unui cod moral.! dedică, din exasperare, studiului, japtea examinează ore în șir Ma- a Nebuloasă din constelația Orion, •isosul de energie îl canalizează spre onda insolentă, spre mizantropie și ihibiționism. Autoarea pare fascinată ! confesiunea ei, rebelă la conve- ențe. Spectacolul nonconformismu- i naiv și zgomotos nu are însă ni- ic comun, în fond, cu „hiperbola irafică", ci este mai degrabă o pa- bolă crispată și enigmatică despre

Inconsistență. De altfel, cartea relatează prin mijlocirea unei povestiri dulcege despre studenți și despre o studenție care nu are în nici un fel sentimentul responsabilității. Faptul nu e lipsit de urmări în planul epic pentru că antrenează o „libertate" de narație vecină cu superficialitatea. Asistăm la relatarea unui meci de fotbal, la elucidarea cazului Y.O., la predarea unui curs de agățat fetele etc. Pentru a afecta apetența realului ni se dau numeroase amănunte geografice (locul acțiunii : Iași) cu popasuri la malul Prutului și cu detalii documentar-profesionale, care merg pînă la reproducerea unor discuții cu redactorii unei reviste locale. în ciuda aglomerării de precizări, trama narativă plutește în vag, golită de caracterul psihologic, fără raport coerent cu planul existențial inspirator. Idolii peșterii pare un travesti despre studenți, fără impulsuri autentice de umanitate.O experiență de alt gen (confe-
Puncte de vedere

siunea tncifrată) soldată în plan epic cu o fragilitate sesizabilă ne întâmpină și în recentul roman al lui Mihai Giugariu, CONDOTIERUL. Talentul acestui autor este dovedit. Dar încercarea de a construi un microunivers fără suport social nu ne pare de natură a-1 sprijini. Cumpăna cărții o ține o ciudată abulie, teama de implicare în acte, însingurarea exacerbată. Vasile Bolzan, protagonistul romanului, a- dică cel care se consideră „condotierul", este inginer cercetător intr-un institut. Are colegi învestiți cu ciudate atribute : aceștia nu lucrează ci doar glosează despre profesiunea lor. Capitole întregi dau cititorului sentimentul că oamenii nu au nimic să-și spună, nici un gînd de împărtășit, nici un obstacol de trecut, de vreme ce sarcina lor este să existe și nu să făptuiască ceva. Universul în care sîntem introduși are toate aparențele unuia refractar la exigențele muncii. Vasile Bolzan respiră, deci, ca sub un clopot de sticlă. Chiar și pe prietena lui, pe numele ei May. nu o ține la curent cu sentimentele sau cu proiectele sale. May e detestată uneori. dorită mai întotdeauna, într-o tăcere suspectă. Psihologia ei este sumară. Pe May o putem considera ca o prezență precară. Revenind la Vasile Bolzan. trebuie spus că din cînd în cînd are intenția să raporteze ceva profesorului Acesta este șeful colectivului de cercetare. Dar, cum era de așteptat într-un roman al maximei discreții caracterologice, profesorul este cu desăvîrșire despuiat de o identitate sensibilă. Mai de grabă este metafora dublului său, intelectualului obosit și absent. Vasile Bolzan îl întâlnește la o repriză

„Haiducii lui Șaptecai" 
și „Zestrea domniței Ralu"
Prezentate !n premieră, la un inervai relativ scurt, filmele „Haiducii i Șaptecai" și „Zestrea domniței alu" alcătuiesc împreună — intr-o îccesiune de serial cinematografic — povestire unitară, și se cer con- derate prin prisma acestei uniți. Autorii scenariului — Eugen arbu și Mihai Opriș — și re- zorul Dinu Cocea fructifică ex- iriența colaborării lor anterioare în rocarea aventurilor haiducești. Noul trial păstrează elementele de popu- ritate ale tripticului „Haiducii", Răpirea fecioarelor", „Răzbunarea aiducilor". îndrăzneala, acțiunile istițiare ale eroilor, tensiunea, umo- tl unor episoade contribuie la suc- >sul de public al zestor filme care - apelînd la le- endă și la împre- îrări ale istoriei iționale — sînt lenite să răspun- ă cerințelor de irietate tematică l de genuri ale reducției noastre cinematografice. Cum se întimplă adeseori în filmele î acest gen, subiectul este mai mult a pretext pentru Înlănțuirea diferitor situații, urmăriri și confruntări ate să reliefeze calitățile eroilor rincipali. De data asta e vorba de .juteriile capricioasei prințese Ralu, împărate cu banii luați cu japca de i țăranii oprimați — bijuterii pe care i vinează deopotrivă, dar in scopuri Lametral opuse, intrigantul Januli și aiducul Șaptecai. Curtea domnească, anul Aniței, satele, ocna, defileurile in munți — cadrul acestei „vînă- ori de podoabe" apare spectaculos i încărcat de culoarea epocii. No- îm aici virtuțile imaginii sem- ate de operatorul George Voicu, entru a menționa în mod special ;ușita exterioarelor, valorificarea •umuseților și monumentalității pei- ijului românesc. Păstrindu-se în li- iitele genului, autorii au fost preo- îpați de sugerarea semnificațiilor ociale ale evocării, conturind — mai Ies în prima parte a serialului — ibloul mizeriei, al suferințelor țării in timpul domniilor fanariote ; sint iteva secvențe realizate fără osten- ație, notații care legitimează și dau ubstanță acțiunilor întreprinse de aiduci împotriva jefuitorilor. în ace- ași timp, se poate observa un pro- res in ce privește, în genere, aten- la acordată atmosferei, descrierii de nediu, mai nuanțată decît în seria- ul precedent și învederînd — ca și mele momente ale acțiunii propriu-

Cronica 
cinematografică

zise — o îmbogățire a paletei regizorale.Filme de divertisment, „Haiducii lui Șaptecai" și „Zestrea domniței Ralu" sint destinate celor mai largi categorii de spectatori ; în sala de cinematograf publicul reacționează prompt la episoadele- dinamice, la situațiile sau replicile cele mai a- muzante, deosebit de receptiv la cele mai reușite performanțe actoricești. în rolul lui Anghel Șaptecai. căpetenia haiducilor, actorul Florin Piersic impune — în înlănțuirea celor două părți ale povestirii — un simpatic și convingător personaj de serial, apropiat și iubit de popor, temut de dușmani, isteț, iute uneori, întotdeauna neînfricat, un personaj căruia rolul i-a fost parcă, uneori, cam strimt, inegal ca posibilități de desfășurare. Reeditând rolul Aniței, Marga Barbu îi conferă nerv, feminitate, creează cu temperament și dezinvoltură acest personaj cu priză la public. Toma Caragiu întruchipează cu aplombul cunoscut originalul și savurosul tip al Răspo- pitului, iar Jean Constantin il readuce pe ecran pe pitorescul și guralivul Parpanghel — împlinind partitura comică a filmului. în tabăra adversă, Colea Răutu, care are o izbutită compoziție în rolul zbirului Mamulos, Nucu Păunescu (domnitorul). Constantin Codrescu (Januli) și Aimee Iacobescu (Ralu — personaj ale cărui note false din prima serie sînt mult atenuate în cel de-al doilea film) apar în primul plan al confruntării.Calitățile reale, succesul de public nu estompează, firește, unele inegalități sau stridențe in interpretare (coșmarurile, demența Iui Januli. in seria a doua a filmului, redată sugestiv dar prea insistent și distonind ca limbaj) etc. Credem, totodată, că ambele filme ar fi putut ciștiga -printr-o distribuire mai atentă, mai echilibrată a momentelor de relief, de tensiune. Este ceea ce se așteaptă de la viitoarele episoade ale acestui serial, al cărui debut publicul l-a primit cu căldură.
D. COSTIN

de canotaj și abia acolo are revelația dramei profesorului, descoperind că acesta are lenjeria uzată și monomanii inocente. Dincolo de asemenea întîmplări, în roman nu se întâmplă mai nimic, în tot caa.il nimic notabil. Totul respiră un aer nefiresc, tre- nant. Autorul scrie la un moment dat : „Stind singur intins in pat, Va
sile Bolzan încercă să refacă toată 
drama aceea confuză, nu de idei, mai 
mult de senzații — enervare și ne
putință și descurajare — căutind să 
reconstituie un itinerar. Trebuie să 
existe un punct de la care lucrurile 
ar fi devenit clare, adică s-ar fi ordonat intr-un crescendo logic" (p. 170). Din păcate nu există acest punct ordonator și, desigur, nici doritul crescendo logic. O viață vegetativă cu vagi proiecții himerice, iată bilanțul unui roman scris altminteri cu o bună stăpînire a notației de atmosferă.Ni se pare de la sine înțeles interesul arătat pentru poezia spațiului interior. Ceea ce nu trebuie neglijat însă ține de corelarea, de confruntarea eului cu lumea înconjurătoare în absența căreia eul este amenințat de inerție și sterilitate. Integrînd poezia spațiului interior în cea a condiției umane, romancierul contemporan este în măsură să răspundă solicitărilor multiple ale conștiinței sociale. Firește, el o poate face în foarte multe feluri, în tot cazul nu rupt de colectivitate ci prin implicarea în dublul flux al tumultului lăuntric și al lumii externe. Fără un asemenea angajament sufletesc nu există spațiu interior revelator ci doar dezerțiune. Aspirînd bovaric după himere prozatorul poate deveni din detectiv al faptelor lăuntrice, captivul lor. Misterul subiectivității se poate preface într-o spaimă metafizică de a observa, iar unica ambiție a acestui tip de autor va rămîne invenția. Astfel, pasivitatea cu care personajele își asumă destinul stă la baza alegoriei complicate de aluzii psihanalitice din ERES de Gheorghe Anca. Rezultă aci, fără motiv, o imagine echivocă, abstrasă din istorie.Romanul lui Ion Dumitru Teodo- rescu,> ȚIPATUL DE NUNTĂ AL PĂUNULUI, ni s-a relevat ca o carte în care rolul dominant îl joacă fluxul amintirilor, desfășurîndu-se haotic și cu certă predispoziție spre evocarea unor existențe obscure. Cadrul este definit spațial însă nu și temporal, de unde și impresia că romancierul scontează efecte particulare din pedalarea pe cețos și decorativ. încă un roman pe care citindu-1 ai sentimentul existenței iluziei că absența tensiunii sociale poate fi suplinită prin supralicitare lirică și o simbolistică facilă.Oricît am aprecia formulele inovatoare și eforturile îndreptate spre căutarea entuziastă a noului, experiența ne-a arătat că ele își au locul doar cînd sînt asociate descoperirii.de impresii artistice revelatoare în ce privește structura socială și morală a timpului în care trăim. Nu se poate face abstracție de cerința descoperirii în fiecare act de creație a unui impuls, legat de problematica epocii. Cînd, prin natura sa, cîmpul posibilităților de investigare este mai redus, fenomenul poate fi compensat nu adincind coeficientul de bizar sau de pitoresc lăuntric ci depistând relația de profunzime dintre estetic și social.Contribuția marilor realiști la dezvoltarea literaturii a fost înainte de toate una de viziune. Ei au înțeles ce consecințe fecunde poate avea tratarea coerentă a realității cotidiene. Interesul pentru social a pus bazele realismului modern. Incit este de înțeles de ce încadrarea personajelor .și a faptelor în fluxul social și istoric depășește cerințele plasării pe fundalul epocii. în fond, a comunica 
sentimentul social reprezintă cea mai inaltă satisfacție a prozatorului de valoare. împreuna cu sentimentul is
toriei, care la rîndu-i este legat de opțiunea politică a creatorului, el încunună travaliul artistului.Aprofundarea problematicii contemporane rămîne o condiție esențială pentru orizontul romanului. Valoarea mesajului derivă dintr-însa tot așa cum perspectiva pe care scriitorul ne-o dă asupra societății aparține dinamicii contemporane.

H. ZALIS
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cinema
• Zestrea domniței Ralu : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Haiducii lui Șaptecai : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zes
trea domniței Ralu ; FAVORIT — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Mihai Viteazul : CENTRAL —
9,30; 18,30, BUCEGI — 10; 15,30;
19,30, GIULEȘTI - 15,15; 19,15,
MIORIȚA — io: 14,30; 18,30. ARTA
— 10 30; 14,30; 19.
• Gaudeamus igitur : CENTRAL
— 13,30; 16.
• Poienile roșii : CAPITOL —9.30; 
11.45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Doar un telefon : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Butch Cassidy și Sundance Kid : 
BUCUREȘTI — 8; 10: 12.15: 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
• Secretul din Santa Vittoria :
VICTORIA — 8,30; 11,30; 14,30;
17.30; 20.15, FLOREASCA — 15;
li; 20,45.
• Program pentru copil — 9—14 
în continuare ; O noapte furtu
noasă - 16; 18,30; 20.45 : LUMINA.
• Tom și Jery — 9; Locomotiva
furată - 10,30; 12.30; 14,30. Dr.
•lack; Trăiască sportul — 16.30;
18.45, Trăim numai odată — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Anaconda, 800 de leghe pe A- 
mazoane : TIMPURI NOI — 9.15— 
18.30 în continuare.
• Cei trei care au speriat Vestul:

MANIFESTĂRI IN CINSTEA SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

*
*

*
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ETAPA FINALĂ
A „ZILELOR 

DRAMATURGIEI
ORIGINALE"In ultima parte a lunii martie și în primele zile ale lui aprilie, în patru mari centre culturale ale țării și în Capitală, s-au desfășurat fazele preliminare ale unui amplu festival și concurs național de creație și interpretare teatrală, organizat de Comitetul de stat pentru cultură și artă — dedicat aniversării semicentenarului partidului.„Zilele dramaturgiei originale" s-au bucurat de participarea plină de dăruire a aproa- teatrelornă de dăruire pe tuturor țării.Cele peste de spectacole, care 10 montate strădania teatrelor naționalităților conlocuitoare. au reprezentat valorificări ale unor piese în majoritate inedite și au evidențiat cu pregnanță vitalitatea momentului creator actual, file au exprimat pe deplin, convingător, dorința autorilor de literatură dramatică și a oamenilor de teatru de a omagia partidul prin realizări de înaltă valoare ideologică și socială, prin opere artistice cu puternică forță educativă.Manifestarea a constituit un puternic stimulent pentru oamenii de teatru, pentru autorii dramatici, ea prilejuind apariția unor noi din trecutul revoluționar al poporului nos-

cincizeci dintre prin

creații inspirate

tru, din lupta și activitatea sa, sub conducerea partidului, pentru edificarea socialismului. Este semnificativ faptul că dintre cele 33 de piese prezentate în cadrul acestei treceri în revistă, 23 au constituit premiere pe țară.în paginile ziarului nostru am publicat succinte relatări — semnificative în acest sens — despre spectacolele prezentate în fazele zonale de la Cluj, Iași și Timișoara, precum și cronici despre cîteva din spectacolele bucureștene. Festivalul desfășurat în cel de-al patrulea centru, la Craiova, a avut, asemeni celorlalte, darul să confirme aceleași orientări creatoare fertile, capabile să răspundă superior imperativului unei legături din ce în ce mai adinei și autentice a artei cu viața și aspirațiile întregului nostru popor.Astă-seară — o dată cu premiera spectacolului Teatrului Național „I. L. Caragiale" cu piesa lui D. R. Popescu „Pisica în noaptea anului nou" — va răsuna gongul inaugural al etapei finale a „Zilelor dramaturgiei originale".Au fost selectate pentru această etapă, și vor putea fi urmărite de-a lungul a cincisprezece zile (14 — 29 aprilie), douăzeci și nouă de spectacole cu

25 de piese ale dramaturgiei originale, puse în scenă in cinstea semicentenarului de către 22 de teatre ale țării. Acestea sînt : teatrele naționale din București, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara, teatrele de stat din Arad, Bacău, Baia- Mare, Brașov, Brăila Constanța, Pitești, Ploiești, Reșița, Satu- Mare, Sibiu, Tg. Mureș, Timișoara, precum și teatrul „Lucia Sturd- za-Bulandra“, Teatrul Mic, Teatrul „C. I. Nottara" și Teatrul „Ion Vasilescu" din București.Numeroase premii de creație și interpretare atribuite de către un juriu alcătuit din personalități ale vieții teatrale, avînd ca președinte pe criticul teatral Radu Popescu, redac- tor-șef al revistei „Teatrul" și ca vicepreședinte pe artista emerită Dina Cocea, vicepreședinte al A.T.M. vor încununa, la sfîrși- tul festivalului, cele mai bune lucrări dramatice, cele mai bune spectacole, pe cei mai merituoși interpreți.în aceeași perioadă, paralel cu desfășurarea spectacolelor vor fi organizate dezbateri pe probleme ale creației și interpretării teatrale.Urăm succes tuturor participanților, urăm succes confruntării artistice închinate partidului !
Natalia STANCU

PE ECRANE
DOAR UN TELEFON

Producție a studiourilor din R. P. Ungară. Regia : Fri- 
gyes Mamcserov. Cu t Eva Ruttkai, Andrea Drahota, 

Vera Venczel, Miklds Gabor, Manly Kiss

SALA PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete — 3 628); 20,15 (seria de 
bilete - 3 630), FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Adio, Granada ! : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20;30, FLA
MURA — 9: 11; 13,30; 16; 13,15; 
20,30.
• Trec zilele : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Los Tarantos : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuare.
• îngerii negri : LIRA — 15, 30; 19.
• Clanul sicilienilor : UNIREA —
15,30; 18; 20,15, PROGRESUL —
15,30; 18; 20,15.
• Ultima relicvă : DRUMUL SĂ
RII - 15,30; 17,45; 20.
• Bănuit e mortul : FERENTARI
— 15.30; 17,45; 20.
• Un italian In America : PA
CEA — 15,45; 18.
• începutul : PACEA — 20.
• Cinci pentru Infern : CRÎN- 
GAȘI - 15.30; 18; 20.15, VITAN — 
15,30; 18; 20.15.
• Prețul puterii : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30, 15,45; 18,15; 20,30, 
TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30.
• Romeo șl Julieta : VIITORUL
— 16; 19,30.
• Mexic’TO : MOȘILOR — 15; 16,45; 
18,45; 20,45.
« Vagabondul : MUNCA — 15.30; 
19.15.
• Genoveva de Brabant : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Renegata : RAHOVA — 15.30; 
18; 20,15.
• Mayerling : LAROMET — 15,30;
18.30.

teatre

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român): Re
cital extraordinar susținut de 
Daniil Safran (U.R.S.S.) — 20.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Săptămîna 
patimilor — 20; (sala Studio) : 
Pisica în noaptea Anului Nou — 
premieră — 20.
• Teatrul de comedie : Alcor »i 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul Iul Rameau — 
11; Leonce și Lena — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Puricele in u- 
reche — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul Giuleștl ; Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 9,30; Pinocchio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 10; 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea ? — 10.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Lăpușneanul — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
- 19,30.
• Teatrul satlrtc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei
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EXPOZIȚII, CONFERINȚE, 
SESIUNI ȘTIINȚIFICE

CONSTANȚA- — (Corespondentul „Scînteii", R. Apostol) : In Sala Sporturilor din Constanța, 3 000 de muncitori, docheri, navigatori, ingineri și alți lucrători din portul maritim s-au întilnit marți după amiază cu tovarășul Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean al P.C.R. Constanța. Cu a- cest prilej, tovarășul Vasile Vîlcu a făcut o amplă expunere avînd ca temă „însemnătatea istorică a creării Partidului Comunist Român, trecutul de luptă al poporului român și drumul glorios străbătut sub conducerea partidului în anii construcției socialiste". In încheiere, formația artistică a clubului „Portul" a prezentat un spectacol dedicat aniversării semicentenarului partidului.*în zilele de 12 și 13 aprilie, au a- vut loc lucrările sesiunii științifice organizate de Facultatea de filozofie din cadrul Universității din București, in cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român. în cadrul sesiunii, prof. Miron Constan- tinescu, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, a susținut comunicarea „Științele sociale și științele matematice". Au fost prezentate, de asemenea, comunicări abor- dind aspecte multiple din domeniul filozofiei, economiei politice, socialismului științific, sociologiei și psiho- pedagogiei. Ele au dezvoltat probleme de actualitate privind afirmarea gîndirii marxist-leniniste în mișcarea de idei contemporană, raportul dintre filozofie și științele matematice, modernizarea învățămintului, dezvoltarea economică și perfecționarea democrației socialiste, valorificarea gîndirii filozofice, economice și so- cial-politice din țara noastră, în lumina documentelor de partid.La închiderea sesiunii, partlcipanțil au adoptat, într-o atmosferă entuziastă, o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care se spune printre altele :întreaga activitate teoretică sl practică a partidului nostru, contribuția dumneavoastră personală la abordarea și soluționarea multiplelor probleme ale dezvoltării gîndirii teoretice marxiste constituie pentru noi, cadrele didactice și studenții Facultății de filozofie, un pilduitor exemplu de abnegație și devotament pentru cauza poporului român, a socialismului.Facultatea de filozofie se consideră plenar angajată în efortul general al partidului de elaborare teoretică a problemelor etapei actuale a societății noastre. Indicațiile date de dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul deschiderii anului universitar au constituit pentru noi un îndreptar prețios pentru întreaga activitate didactică — educativă și de cercetare științifică. A- cordăm o atenție mai mare legării științelor sociale de practica construirii socialismului, stăruim pentru imprimarea unui spirit nou, creator, eliberat de prejudecăți, în abordarea proceselor și fenomenelor sociale.Animați de un cald patriotism, se

■ubliniază în telegramă, asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. de adeziunea noastră deplină la politica internă și internațională a țării noastre și ne angajăm solemn ca, alături de Întregul popor, să contribuim cu toate forțele la edificarea viitorului comunist al patriei noastre.
★în cadrul manifestărilor consacrate aniversării semicentenarului partidului, membrii secretariatului Comitetului județean de partid Sibiu s-au întilnit cu vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră. Cu acest prilej, tovarășul Richard Winter, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid, a vorbit despre realizările obținute pe meleagurile sibiene prin eforturile comune ale oamenilor muncii români, germani și maghiari, în expunere au fost, de asemenea, relevate preocupările actuale șl de perspectivă privind dezvoltarea economică și social-culturală a județului Sibiu.Au luat apoi cuvîntul numeroși participanți, care au evocat episoade din activitatea partidului în cel 50 de ani de existență, relevînd. totodată, contribuția unor membri al secției din Sibiu a P.C.R. la realizarea sarcinilor trasate de partid în diversele etape ale luptei sale revoluționare. Vorbitorii au subliniat, de asemenea, munca entuziastă depusă de întregul nostru popor condus de partid pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
★

La Muzeul orășenesc din Caransebeș a fost deschisă o expoziție documentară pe tema „Mișcarea comunistă si muncitorească din județul Caraș-Severin". organizată de Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R., în cinstea semicentenarului partidului. Printre cele 150 de exponate se află documente originale, care vorbesc despre activitatea revoluționară desfășurată de comuniștii deținuți în închisoarea de la Caransebeș.Dintr-o telegramă, de pildă, vizitatorii află despre demersul făcut înainte de 1940 de către muncitorimea timișoreană pe lingă primarul orașului Caransebeș, căruia 1 se cerea să intervină la conducerea penitenciarului pentru respectarea drepturilor umane ale comuniștilor care declaraseră greva foamei în semn de protest față de tratamentul barbar Ia care erau supuși. Sint, de asemenea, expuse tipărituri și alte mărturii documentare care amintesc de luptele revoluționare organizate de partidul comunist la Reșița, Anina, Oțelul Roșu, Bocșa și în alte centre muncitorești din această parte a țării.Cu prilejul vernisajului. Tudor Iorga, secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., a evocat momente din lupta și activitatea revoluționară a Partidului Comunist Român, dusă de-a lungul întregii sale existențe, pentru eliberarea națională și socială a patriei, pentru fericirea poporului nostru. (Agerpres)
Arta in perspectiva

realităților noastre
(Urmare din pag. I)culturală, artistul este impresionat sau indiferent. Tradiția nu este obligatorie, cine vrea poate exista și in afara ei, dar cine o simte se integrează istorio in cauza și efectul frumosului.— Importantă, desigur, realizarea din punct de vedere pur plastic a u- nei culturi nu este și suficientă. Care este, în aceste condiții, aportul ideilor, cum poț acestea deveni materie posibilă a lucrării ?— Brâncuși a pus și a rezolvat problema sculpturii susținută la nivelul elementelor : materie, ritm, formă, culoare, spațiu. E posibilă această viziune. Brâncuși a demonstrat. Dacă este suficientă sau nu 7 Este, cu o condiție : să rămî-

nr. 174): La grădina „Cărăbuș"
— 19,30.
• Circul „Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul din Mosco
va — 10; 19,30.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Ai 

vacanță ?... N-am vacanță... 
Emisiune muzical-distractivă.

18.30 Economie, știință, conducere. 
Idee și timp. Stimulentele 
Inițiativei. Drumul de la Idee 
la practică. Valoarea timpu
lui în elaborarea și aplicarea 
deciziilor adoptate în colec
tiv.

19,00 Dansuri populare tn Inter
pretarea unul colectiv de dan
satori ai ansamblului „Doina".

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani, în 50 de evocări.
20,15 Tele-cinemateca : „Dosarul

secret". Un film scris, regizat 
și interpretat de Orson 
Welles. In distribuție : Akim 
Tamlroff, M. Auer, Peter van 
Eyke, Michael Redgrave. Pre
mieră pe tară.

21.50 Poșta TV de Ion Bucheru.
22,00 Cadran Internațional.
22.30 Bucuriile muzicii ; „Clacco- 

na" de Vitali. Interpretează 
Isaac Stern și Alexandr Za
kin ; Două preludii pentru 
vioară solo și partitele 1 șl 3 
de I. S. Bach. Interpretează 
Yehudi Menuhin.

22.50 Telejurnalul de noapte.
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*
*

*

*
*
*

*
*

*

nem la sensul simbolic al semnului. COLOANA de la Tg. Jiu, MASA TĂCERII, POARTA pentru noi, românii, încep să fie evocatoare, dar numai prin educație, în timp ce o statuie realistă, să zicem Balzac de Rodin, transmite direct ideea unei personalități umane. întrebarea pe care mi-o pun singur este dacă nu cumva artiștii s-au plictisit de personalitate 7 Vrem să fim anonimi, vrem să fim puri și proaspeți ca iarba, ca florile 7 Contribuția intelectuală in procesul de creație este esențială, dar nu trebuie să suprasolicităm cititorul și așa prea solicitat cotidian. E suficient să-l organizăm. Ce înseamnă asta 7 Că organizăm problematica inclusă in operă și o facem accesibilă fără efort, ca act emoțional.Artiștii au dreptul să recomande culturii toate formele. Expoziția pe care Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă o pregătește în cinstea aniversării partidului solicită talentul artiștilor in spirit realist și oferă perspectiva celei mai largi confruntări de talent și viziune.Am pregătit pentru această expoziție două lucrări. Una cioplită in lemn pe tema RECOLTEI — temă care include sensuri foarte variate, de care mă simt atras în ultimii ani. Legătura intre om și natură, emoția rodului, așteptarea și bucuria tonică a belșugului — toate a- ceste aspecte și altele — dacă te lași atras in dinamica lor intimă sau socială, ți se deschid perspective estetice ilare.A doua lucrare evocă tema cunoscută a RĂSCOALEI ȚĂRĂNEȘTI DIN ANUL 1907. Lucrarea e gindită în vederea unui monument, dar incă nu e transpusă in material definitiv. M-au atras totdeauna temele istorice, nu pot înțelege viața în afara marilor momente in care se înfruntă și se definesc liniile de forță ale aspirațiilor sociale. Fără Horia, fără Iancu putem înțelege Transilvania 7 Oltenia fără Tudor Vladimi- rescu 7 Răscoala din 1907 îmi pare un moment de conștiință politică a țăranilor infruntind un dușman cinic, îmi pare cel mai impresionant simbol istoric al țărănimii.Acum, cînd sărbătorim cinci decenii de viață frămintată și eroică a partidului comunist, cred că evocarea marilor momente istorice va da creației noastre un profil in care se va simți și mai puternic suflul grav al culturii socialiste.
Interviu realizat de 
Marina PREUTU

descoperirii.de
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a dezvoltării științei românești
Adeziunea și coeziunea

tuturor generațiilor
de cercetători

Acad. Nicolae

este, min- so- sau

Printr-o fericită coincidență, aniversarea semicentenarului partidului se situează la interferența rodnicului bilanț al cincinalului 1966—1970 cu începutul unui nou cincinal, a cărui realizare angajează toate categoriile de oameni ai muncii. în acest grandios efort colectiv, rolul cercetătorilor este de a-și spori contribuția la soluționarea sarcinilor importante și complexe de a căror înfăptuire1 depinde progresul întregii țări. Că ei vor fi la înălțimea acestui rol stau chezășie adeziunea tuturor generațiilor științei românești Ia politica partidului, tradiția unei acțiuni solidare, realizată în timp.încă din anii ilegalității, partidul a militat pentru dezvoltarea științei, pentru înălțarea ei în societatea românească la rangul la care o îndrituiau importanța sa și valoarea oamenilor de știință români. Nu trebuie să fii prea vîrstnic pentru a-ți aminti că era o vreme cînd, datorită situației economice mizere, atitudinii indiferente a claselor exploatatoare, lipsei unor condiții elementare de lucru, se crease o nefastă tradiție : oameni de știință de înaltă valoare — ca Traian Vuia, Gogu Constantinescu, Levaditi, Henri Coandă — nu se puteau realiza la noi, s-au văzut nevoiți să caute aiurea, climatul și mijloacele necesare înfăptuirii Ideilor lor creatoare. Aceia dintre ei care au mai apucat, după ani și ani, să cunoască România socialistă, au rămas puternic impresionați de transformările înnoitoare, de climatul deosebit de favorabil creat dezvoltării științei, de realizările remarcabile ale acesteia.Chiar înainte de 23 August 1944, între partid și reprezentanți de frunte ai științei românești au existat legături dintre cele mai strînse. Partidul îi stima și îi prețuia, iar ei se simțeau atrași spre partid pe măsura înțelegerii idealurilor nobile de progres și înflorire a patriei ce animau activitatea comuniștilor. Și fără îndoială, un titlu de cinste și drie faptul că încă vechea mișcare cialistă a numărat, printre adepții militanții ei, savanți de reputație mondială ca Gheorghe Marinescu și Emil Ra- coviță. Alături de partidul comunist au venit, în anii de mai tîrziu. asemenea prestigioase personalități ca C. I. Par- hon, D. Bagdasar, T. Săvulescu, N. Profiri, Gh. Nicolau, S. Stoilov, R. Cernă- tescu și alții, care au păstrat nestinsă flacăra tradițiilor progresiste ale științei românești.Astfel, cînd, după 23 August, din inițiativa și sub conducerea partidului, în- vățămîntul și cercetarea științifică au pășit pe calea transformărilor revoluționare, ajungînd, mai ales în anii din urmă, a se situa printre activitățile de prim ordin în construcția socialismului, știința românească se putea bizui pe aportul unor adevărate somități. în noile instituții de învățămînt universitar și de cercetare, create și dezvoltate an cu an, ca și în cele existente anterior, dar restructurate, reorganizate și amplificate, s-au găsit astfel la un loc generații succesive de savanți și cercetători, de la vîrstnici la foarte tineri.La chemarea partidului, cu sprijinul său permanent, aceste generații s-au sudat, în primul rînd, pe planul unității de gîndire, însușindu-și sincer concepția ma- terialist-dialectică și politica patriotică a partidului, fructificîndu-le creator în o- rion tarea din ce în ce mai hotărîtă spre rezolvarea unor probleme esențiale ale dezvoltării țării. După părerea mea. a- ceastă omogenitate este un aspect din cele mai semnificative ale realităților țării noastre, ca și faptul că între partidul comunist și oamenii de știință s-au dezvoltat raporturi de intimă apropiere, bazate pe o deplină încredere, niciodată tulburate de crize sau zguduiri.
Solicitările construcției

socialiste—terenul
cel mai fertil

al creației științifice
Prof. univ. Florin CIORÂSCU

directorul Institutului

Aș începe aceste rînduri cu o situație particulară — respectiv arătînd că în prezent, mai mult de jumătate din potențialul de creație al colectivului nostru este con- •acrat rezolvării unor teme din planul de stat care au, sau vor avea, efecte econo-

PARTIDUL
călăuză clarvăzătoare

TEODORESCU

de3e cu de în
Mi se pare că ar trebui relevată cu acest prilej și o altă latură a acestui subiect — importanța socială acordată omului știință din România de astăzi. Sînt notorietate atenția și receptivitatea care este ascultat cuvîntul oamenilor știință, solicitarea și consultarea lor . cele mai importante probleme ale dezvoltării tehnico-economice a țării. Și neapărat aspectul calitativ trebuie completat cu cel cantitativ. Am în vedere faptul că potrivit imperativelor modernizării tuturor ramurilor economiei naționale, integrării pe o scară tot mai largă a cuceririlor gin- dirii tehnice și umanistice în viața materială și spirituală a societății noastre se realizează o creștere continuă, considerabilă a numărului oamenilor de știință.Se știe că evoluția gîndirii științifice este supusă și ea dialecticii luptei dintre nou și vechi, ca expresie a necesității de a înlătura ceea ce a devenit perimat, în raport cu direcția, nivelul și ritmul dezvoltării sociale. Vreau să relev, în acest context, ce binefacere a reprezentat și reprezintă pentru noi faptul că partidul, ca purtător al noului, a înlăturat erorile care „anatemizau" unele discipline moderne de pe poziții agnostice, a militat și militează pentru promovarea spiritului creator. pentru asimilarea succeselor științei și tehnicii contemporane, refuzind orice izolare, orice tendință de închistare.în procesul evoluției sociale se realizează unitatea dintre continuitate și discontinuitate, dintre tradiție $i inovație. Sprijinind afirmarea noului, partidul a- cordă importanța cuvenită valorificării tradițiilor înaintate ale științei românești, ilustrate, de pildă, ca să mă refer doar la un domeniu, prin creația unor savanți ca matematicienii Gh. Țițeica, D. Pompeiu, Alex. Myller, Tr. Lalescu, S. Stoilov, care au creat școli de prestigiu. Strădania lor este dusă astăzi mai departe de cercetători înzestrați, care se bucură de condiții necunoscute în trecut. în domeniul matematicii au apărut, pe lingă direcțiile tradiționale de cercetare, altele noi, abordate curajos și cu succese răsunătoare. Organizarea, în 1956. a celui de-al IV-lea Congres al matematicienilor români a dezvăluit participanților străini, printre care se găseau numeroase „stele de primă mărime", o școală matematică românească in care abundau talentele tinere, o școală caracterizată tocmai prin fuziunea generațiilor de cercetători. Anii au trecut, încărcat! de roade din ce în ce mai bogate, iar tineretul de atunci se află azi în plină maturitate, prezentîn- du-si — la invitația celor mai prestigioase centre universitare și institute de cercetare din lume — lucrările și ideile, tratatele și elevii, cărora li se deschid, cu aprecieri elogioase, ușile seminariilor de cercetare și centrelor de calcul, posibilități de stagii de specializare, de colaborare, cot la cot, cu cercetători din cele mai reputate centre științifice străine. Am ajuns aici pentru că solidaritatea generațiilor s-a făurit în procesul îndeplinirii unor sarcini și obiective care corespundeau și corespund intereselor dezvoltării științei românești, afirmării specialiștilor Am ajuns aici datorită politicii clarvăzătoare a partidului, care a făcut ca vocația de matematician să nu mai fie un lux sau un apostolat, ci cartea de vizită a unei profesiuni admirate, cinstite și apreciate de societatea românească.Exemplificările ar putea să se la toate ramurile și subramurile românești. Generațiile succesive cetători și-au dovedit călduroasa ne la politica partidului, unindu-și strîns eforturile pentru a putea răspunde cerințelor puse științei de edificarea viitorului patriei noastre.

materială
și condiții de lucru

fără precedent

președintele

ști-

de fizicâ-București

partid și de stat au ară- științei și slujitorilor ei

extindă științei de cer- adeziu-
ma- plande major, organi- Acade-

restrîns : 10 ai Academiei și 15 cercetători. în avem 22 membri ai Academiei șl 500 de cercetători, care își des- activitatea într-o puternică rețea
Aceasta este dorința, acesta este care oamenii noștri de știință aniversarea semicentenarului

Acad. Raluca RIPAN
Filialei din Cluj a Academiei Republicii Socialiste România

0 bază

mice imediate. Este un fenomen edificator pentru receptivitatea manifestată de specialiști față de orizontul vast de afirmare pe care partidul l-a deschis științei românești, prin orientarea clară și susținută a eforturilor acesteia spre rezolva

rea unor cerințe economice majore, în concordanță cu nevoile producției. Este un adevăr axiomatic că prin această orientare de ansamblu, prin determinarea acestei direcții fundamentale s-a deschis înaintea științei românești un fertil teren de manifestare. La această situație s-a ajuns nu prin directive sau insistențe, cît din însăși dorința deliberată a cercetătorilor, dovadă că fizicienii, ca și reprezentanții altor discipline, au înțeles că recomandările și indicațiile partidului corespund intru totul exigențelor revoluției științifice și tehnice mondiale, necesităților proprii, tradițiilor celor mai valoroase ale activității unor proeminente personalități și școli științifice românești din trecut. Coordonatele mai concrete ale acestui nou orizont de e- voluție au fost exprimate, sintetic, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „este necesar ca întregul potențial științific să fie folosit pentru a asigura valorificarea mai bună a resurselor naturale materiale, crearea de noi materiale, crearea de noi materii prime și substanțe utile producției materiale, de noi soiuri de plante și animale productive. Numai așa știința poate să-și îndeplinească rolul de forță materială de producție in societatea noastră".Ce elemente conturează practica industrială și agricolă ca teren extrem de fertil pentru cercetarea științifică ? Mai în- tîi, marea bogăție și diversitate tematică pe care acestea le oferă, fapt demonstrat chiar de actualele planuri de cercetare întocmite la nivelul țării, al diverselor departamente sau al colectivelor științifice. Din ele se poate constata că solicitările se referă la aportul cvasitotalității ramurilor științei noastre, fiind supuse unei selectări și eșalonări în funcție de importanță și urgență. în același timp, fie că este vorba de discipline clasice, tradiționale, sau de altele mai noi, moderne, cerințele economiei vizează cercetarea la ..................................................................................... teh- unor saurințele economiei vizează __________ _toate nivelurile ei : de la cel strict nologic, de asimilare și dezvoltare a soluții, pînă la cercetarea aplicativă cu caracter fundamental.Fertilitatea acestui teren rezidă, _ nu numai în capacitatea de a oferi rețelei de cercetare un șir de comenzi, ci și în natura acestora, în faptul că ele sînt legate cel mai adesea de aspecte științifice de certă însemnătate. Judecind în perspectivă, avem de-a făce cu o sursă inepuizabilă de teme și sugestii valoroase pentru omul de știință, indiferent de specialitatea acestuia. Pentru edificare, amintesc cazurile, frecvente, cînd pornind de la un a- nume aspect concret, se ajunge nu numai la soluționarea unei probleme importante a producției, dar și la noi cercetări. Apoi, economia fiind un teren nu numai divers, dar și extrem de dinamic, se înțelege că

însă,

Documentele de tat, nu o dată, că le revine un rol important în construcția și dezvoltarea societății socialiste, care se întemeiază, prin însăși natura sa, pe tot ceea ce a creat mai valoros gîndirea omenească de-a lungul timpurilor, pe cele mai avansate cuceriri tehnico-științifice ale epocii.Este un adevăr fundamental că socialismul și comunismul nu se pot construi cu mijloace tehnico-științifice rudimentare. Imaginea savantului izolat în micul său laborator și efectuînd descoperiri epocale aparține unui trecut fără întoarcere. Știința este legată indisolubil astăzi de lucrul în echipă, cu utilaje perfecționate și costisitoare. Prin grija directă a conducerii de partid și de stat, oamenii de știință dispun de ceea ce le este necesar pentru a iniția și a duce Ia bun sfirșit cercetări de anvergură, destinate îmbogățirii patrimoniului științei românești. în acest scop, au fost luate măsuri organizatorice destinate să asigure științei un cadru optim de dezvoltare și o planificare cît mai judicioasă. Analiza direcțiilor esențiale de dezvoltare a economiei noastre în următorul deceniu a dus la precizarea ramurilor și domeniilor de importanță națională, solicitate de evoluții mai rapide. Ele vor concentra eforturile cercetării, constituind o- biectul programelor prioritare înscrise în Directivele Congresului al X-lea al P.C.R. în acest context, o deosebită importanță are trecerea institutelor la gestiune economică proprie, fapt ce va duce la întărirea coeziunii între cercetători, proiec- tanți și beneficiari, în procesul orientării spre temele cele mai stringent necesare și al grăbirii finalizării rezultatelor în producție.Pentru a îndeplini In bune condiții sarcinile legate de actuala etapă a dezvoltării științei, în ultimii ani au fost înființate noi instituții menite să realizeze o coordonare a forțelor de cercetare. Mă refer în acest sens la Cansiliul național pentru știință și tehnologie, la crearea academiilor de științe sociale și politice, de științe agricole și silvice, de medicină, 

ea generează, de la o etapă la alta, noi și noi solicitări.Se cuvin amintite și alte resurse de progres rapid pe care știința le află în terenul practicii, resurse ce se referă la mijloacele financiare, tehnlco-materiale, organizatorice. Orientarea dată de partid a creat astfel și pe acest plan condițiile unei evoluții moderne, eficiente sub aspect economic, riguroase și, în același timp, cutezătoare în ceea ce privește precizarea temelor și efectuarea investigațiilor. De altfel, urmările n-au întîrziat să se arate. Științele tehnice — mai ales domeniile lor moderne, ca automatica, electrotehnica, energia nucleară etc — au cunoscut o dezvoltare extrem de rapidă, aducînd o contribuție tot mai substanțială la opera de industrializare. Științele biologice s-au apropiat mai mult de agricultură și zootehnie. Științele medicale și-au intensificat eforturile pentru apă- rarea sănătății poporului.Partidul a avut un rol hotărîtor și în eliminarea stărilor de lucruri anacronice, a prejudecăților dogmatice, care frînau dezvoltarea anumitor discipline. Datorită intervenției, sale binefăcătoare, cibernetica, de exemplu, cunoaște astăzi o înflorire pe măsura importanței pe care o are în toate compartimentele vieții moderne. La fel se petrec lucrurile și în ceea ce privește înțelegerea necesităților de perspectivă ale științei. Referindu-mă la domeniul în care lucrez, se constată că, paralel cu rezolvarea unor nevoi practice la zi, se acordă atenție sporirii în viitor a contribuției noastre în probleme primordiale ale științelor fizicii. Comitetul de stat pentru energie nucleară, forul nostru tutelar, a favorizat încheierea unor contracte cu o incidență economică îndepărtată, pentru desfășurarea de cercetări legate de transformarea directă a energiei termice în energie electrică, de electrotehnica temperaturilor foarte joase, de refrigeratoarele termoelectrice etc.Organizarea și conducerea științifică a societății socialiste permit dezvoltarea plenară a științei, inclusiv sub aspectul a- firmării ei printre „științele naționale" dinamice, profund ancorate în realitățile și preocupările timpului nostru. Dovadă, și sub acest aspect, că aportul masiv al științei, afluxul continuu și nestăvilit al roadelor inteligenței tehnico-științifice au devenit nu numai posibile, dar apar ca o condiție a dezvoltării accelerate a forțelor de producție, a realizării acelei înalte productivități a muncii care hotărăște, in ultimă instanță, superioritatea orinduirii noastre asupra tuturor celor de pihă acum.în etapa actuală, aceste realizări, această orientare, constituie temelia unui nou și puternic avînt al științei, înscris printre obiectivele esențiale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

mai

cărora le revine rolul de a asigura coordonarea și îndrumarea întregii activități, pe tărîmurile respective.Totodată, rețeaua de unități științifice s-a extins, căpătînd proporții nevisate înainte de eliberare : 260 de unități, față de 52 în 1938—1939. Institutelor Academiei Republicii Socialiste România și catedrelor din invățămîntul superior li s-au adăugat, in ultimul timp, numeroase institute departamentale și laboratoare uzinale, axate pe nevoile imediate ale producției. Astfel. numai în ultimul cincinal, numărul laboratoarelor uzinale a crescut de la 33 la 74 (iar al celorlalte unități științifice de la 102 la 166). Sînt condiții superioare, care au solicitat un efort material susținut : în cincinalul 1966—1970, statul nostru a a- locat pentru finanțarea cercetării științifice 9 148 milioane de lei (dintre care 1 700 milioane de lei pentru dotare), față de 105,9 milioane de lei în 1938—1939. Și urmările acestei politici clarvăzătoare pot fi constatate pretutindeni unde se desfășoară o activitate științifică, adică, practic, pe tot cuprinsul țării.Referindu-mă la unele aspecte pe care le cunosc nemijlocit, voi aminti că în 1948, la înființarea Filialei din Cluj a Academiei Republicii Socialiste România, a- ceasta avea numai un institut de istorie, o secție de matematică și șase colective de specialitate, desfășurîndu-și activitatea cu mijloace modeste și în spații restrînse. Treptat, o dată cu îmbunătățirea organizării. s-au consolidat vechile unități științifice și s-au înființat altele noi. Am pornit Ia drum cu un colectiv membri prezent aproape fășoară de institute, centre, secții și sectoare de cercetareExtinderea bazei de cercetări și dotarea ei cu utilaje și aparate moderne, creșterea numărului și a calificării ' specialiștilor, datorită în bună măsură afluxului de cadre tinere, au pus premisele unei adevărate efervescente creatoare, permițînd u- nităților din Cluj ale Academiei să în- 

acrie în planurile lor teme de «tringentă actualitate, multe dintre ele cu imediată aplicabilitate practică. Dînd o înaltă apreciere acestei orientări, la consfătuirea extraordinară a organizației județene de partid Cluj, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia faptul că „oamenii de știință clujeni au înțeles încă mai de mult că știința poate să-și dovedească eficacitatea și locul său in societatea socialistă numai atunci cînd este pusă în serviciul progresului economico-social, în serviciul omului. Oamenii de știință din Cluj și-au legat activitatea de întreprinderi, lucrează în strins contact cu acestea și de aceea au și rezultate bune in munca lor..."Spațiul nu-mi permite o trecere în revistă a tuturor rezultatelor de acest fel, obținute într-un vechi centru cultural și științific al țării, care și-a putut dezvolta și valorifica pe deplin potențialul abia în anii aceștia. Voi aminti de construirea in cadrul Institutului de calcul a calculatorului electronic universal Dacic 2 000, care s-a dovedit a fi competitiv cu oricare altul dintre calculatoarele de același tip. Realizarea lui cu forte și materiale proprii, pe baza unor proiecte originale, a dus la importante economii de valută. în tabloul realizărilor cercetării științifice clujene se înscriu descoperirea zăcămintelor de nisipuri cuarțoase de la Sinpaul- Cluj sau a zăcămintelor de feldspat peg- matic din Munții Apuseni; procedeele originale de obținere a unui caolin ceramic cu
Afirmări remarcabile
pe plan internațional

Prof. dr. docent
secretar general al Academiei

Și tot de din de
în condițiile revoluției științifice tehnice contemporane se accentuează mai mult nevoia unui schimb larg informații între oamenii de știință întreaga lume, a unor confruntări opinii, a stabilirii unor direcții comune de dezvoltare a cercetării, a unor colaborări și cooperări în problemele de interes general. Subliniind însemnătatea valorificării tradițiilor înaintate, ca premisă a dezvoltării actuale a științei, partidul a atras atenția asupra necesității de a cunoaște tot ceea ce este nou și valoros și de a face cunoscute realizările noastre pe acest tărîm, stabilind un contact strîns cu comunitatea științifică mondială. A- ceastă orientare, determinată de interesele propășirii țării noastre, a avut drept rezultat o continuă creștere a prestigiului științei românești.Este adevărat că savanții români au făcut dovada valorii lor și în trecut. Mă gindesc, de pildă, la faptul că, la Chicago. într-unul dintre cele mai mari spitale, o sală de operație poartă numele lui Victor Babeș, iar procedeul de anestezie folosit azi în întreaga lume, în intervențiile chirurgicale. aparține dr. Toma Ionescu. Există ramuri ale științei create de savanți români — speologie (E. Racoviță), sonicitate (G. Constantinescu) — și fenomene descoperite de ei, care le poartă numele : efectul Procopiu, efectul Coandă etc. Mîndria acestor realizări nu ne poate face însă să uităm că ele au fost obținute cu mari sacrificii, au cerut depășirea multor dificultăți decurgînd din indiferența, nepăsarea și neîncrederea cu care era privită pe timpuri creația științifică originală.După eliberarea patriei, datorită politicii partidului față de știință și de slujitorii ei, lucrurile s-au schimbat esențial. Oamenii de știință sînt înconjurați de dragostea și respectul pe care le merită. Chemarea pe care le-a adresat-o partidul de a pune accentul pe valorificarea propriului nostru potențial de inteligență științifică și tehnică a fost just înțeleasă, tocmai ca un mobilizator apel plin de încredere, ca o recunoaștere a capacității lor. Și ei știu că această chemare vibrantă la muncă rodnică nu are un caracter abstract, ci se întemeiază pe îmbunătățirea continuă a condițiilor teriale necesare și existenta unui de acțiune bine determinat.Orientînd eforturile oamenilor ință spre domeniile de interes partidul a creat totodată cadrul zatoric necesar. Astfel, pe lingă mie au luat ființă peste 50 de unități de cercetare, în care, sub îndrumarea directă a academicienilor și a altor oameni de știință, au fost elaborate lucrări originale, monografii, tratate cunoscute nu numai în țară, dar și peste hotare. în peisajul științei românești au apărut institute departamentale și laboratoare uzinale, care au abordat și rezolvat numeroase probleme din domeniul științelor tehnice, de mare importanță pentru dezvoltarea economiei noastre naționale. S-a dezvoltat, de asemenea, cercetarea în invățămintul superior, cele peste 900 de catedre reprezentînd un potențial științific deosebit de valoros. Merită să amintim și de unele invenții realizate în cadrul institutelor Academiei, cum ar fi biostimu- latorii pentru plante și animale, apoi sa- boții din material plastic sau generatorul de sudură, care s-au bucurat de aprecierile specialiștilor și din alte țări, ultimele două fiind distinse cu medalii de aur. Recent, la expozițiile internaționale de la Viena și Bruxelles, alte medalii au încununat truda și ingeniozitatea cercetătorilor români. Există domenii (aeronautică, electrotehnică, mecanică etc.) și școli (de matematică, medicină, chimie etc.), în care deținem în diferite aspecte priorități pe plan mondial, confirmate și prin distincțiile acordate unor reputați specialiști. Toate acestea au fost posibile datorită 

proprietăți superioare, »au cel de obținere a aurului coloidal pentru industria sticlăriei și porțelanului, care aduce beneficii de 2 milioane de lei anual ; procedeul de fabricare a pulberilor de fier, jntr-un volum de 400—600 de tone pe an etc.Nu este lipsit de interes să arăt că în cadrul filialei au fost brevetate 25 de invenții și 40 de inovații, dintre care unele premiate în cadrul unor manifestări de prestigiu, în țară și peste hotare. De altfel, multe personalități ale vieții științifice clujene figurează printre membrii academiilor și societăților științifice internaționale.O dezvoltare atît de amplă a activității științifice, în numai două decenii, se da- torește, fără indoială, climatului favorabil creat de politica partidului și a statului nostru. Atenția acordată cercetării științifice de către conducerea Partidului Comunist Român a făcut ca oamenii de știință români, maghiari și germani să-și unească eforturile pentru a pătrunde in miezul problemelor ridicate de știința și tehnica modernă, în condițiile țării noastre.Pregătindu-se să sărbătorească aniversarea a 50 de ani de la crearea partidului, activiștii clujeni pe tărîmul științei împletesc omagiul lor cu angajamentul să militeze neobosit pentru o și mai impetuoasă afirmare a științei românești, contribuind și mai susținut la crearea bunurilor necesare înfloririi patriei noastre socialiste.

Radu VOINEA
Republicii Socialiste România

a Partidului Comupoliticii consecvente nist Român de stimulare și sprijinire a eforturilor oamenilor de știință.Afirmarea științei românești pe plan internațional se realizează nu numai prin creațiile de sine stătătoare, ci și ca urmare a extinderii relațiilor de colaborare cu specialiștii din alte țări. De pildă, ca urmare a colaborării din ultimii ani, între Institutul de fizică București și Institutul de fizică și tehnică al Academiei ungare de știință, s-a realizat un nou procedeu tehnologic, brevetat ca invenție a celor două institute : „Procesul de sinterizare a straturilor amorfe obținute prin pulverizare catodică" ; Institutul de energetică, împreună cu Institutul de mașini hidraulice din Gdansk (R. P. Polonă), a elaborat metoda . optimizării sistemului de palete la turbo-mașini. ceea ce a dus la îmbunătățirea simțitoare a turbinelor ; Centrul de chimie fizică a realizat, împreună cu Institutul de chimie fizică tehnică din Leipzig (R. D. Germană), 6 tipuri de catalizatori. Oamenii de știință români au colaborat cu colegii lor din U.R.S.S., Anglia, Elveția. Franța în probleme de geomagnetism, spațiu cosmic, semiconductor! etc. Este vorba, desigur, de începuturi, dar ele vădesc rodnicia orientării date de partid cercetării noastre științifice — de a evita orice claustrare, orice izolare, de a se integra activ în relațiile de colaborare științifică internațională.în sfera colaborării internaționale se înscrie și publicarea reciprocă a unor lucrări originale și de sinteză care permit o cunoaștere mai adîncită a realizărilor obținute în diferite domenii. Edituri din U.R.S.S., S.U.A., Franța, R.D.G. etc. au solicitat dreptul de a traduce o serie de opere de prestigiu ale savanților români.Consecvent politicii de stimulare a unor contacte largi cu oamenii de știință din lumea întreagă, partidul a sprijinit și sprijină desfășurarea la noi in țară a unor importante manifestări științifice internaționale. Numai în ultimii ani au avut loc cele două congrese internaționale de lingvistică, Congresul „Ampâre", Congresul de gaze ionizate. Congresul de chimie industrială. Congresul internațional regional de fiziologie, conferințe privind cercetările științifice cu ajutorul observațiilor sateliților artificiali ai Pă- mîntului, etc. Anul acesta vom găzdui noi asemenea manifestări. Datorită unor astfel de acțiuni și a diferitelor modalități de informare largă, s-a ajuns, implicit, pe lingă valoroase schimburi de experiență, de idei și rezultate, și la o mal bună cunoaștere peste hotare a posibilităților .și realizărilor științei noastre. Ca urmare, o serie de savanți români au fost aleși în forurile de conducere ale unor organisme internaționale de mare prestigiu.Evocînd aceste aspecte, nu putem, desigur, să confundăm satisfacția legitimă cu auto-mulțumirea. Partidul face mari eforturi pentru dezvoltarea științei românești, iar cercetătorii noștri mai au încă multe de făcut pentru a fructifica noile condiții de care dispun. Mai persistă încă rămîneri în urmă în unele sectoare, care duc la importul de licențe, această formă condensată a inteligenței tehnico-științifice, bunul cel mai costisitor pe piața mondială. Există însă premisele materiale și umane, climatul propice necesar pentru ca știința românească să dobîndească noi și noi rezultate de seamă, să urce noi trepte de afirmare, aducînd o contribuție mereu sporită la dezvoltarea economico-culturală a României, gîndul cu întîmpină partidului.
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA TĂ CU EL ÎNSUȘI
MUNCA LA CREAT PE OM

sau încă o dată despre un
adevăr de atîtea ori verificat

— Te-am văzut cam posac Ieri la ședința la care s-a discutat programul de pregătire profesională. Cu toate acestea, era un program bine gîndit.— De acord.— Atunci, de ce nu ai găsit cu cale să spui un cuvînt bun 7— Nu mi-a plăcut modul în care • fost discutat.— înțeleg la ce te referi ; spiritul de dezbatere democratică și de responsabilitate personală nu și-a dobîndit încă drept deplin de cetate în colectivul nostru. Reduce, oare, acest fapt valoarea programului elaborat 7— Pregătirea profesională nu este, pentru mine, un scop în sine, ci numai o laturii interdependentă într-un proțes mult mai complex de formare a omului societății socialiste dezvoita.te.Tn înțeles larg — singurul de la care trebuie să pornim, ' indiferent de domeniul în care lucrăm fiecare — formarea umană include nu numai un înalt nivel profesional și de cultură al membrilor societății, dar și mutații profunde în concepțiile lor de viață, în comportamentele lor ; eliberarea omului de concepții, prejudecăți și deprinderi înrădăcinate de-a lungul multor generații, dobîndirea treptată a unor concepții și atitudini noi, radical opuse celor transmise în cursul secolelor de exploatare.— De acord. Nu văd. totuși, legătura cu discuția de ieri, care avea în vedere strict latura formării profesionale. Pentru formarea polltico- ideologică există alte activități, cu răspunderi specifice.— Nu confund, dar nici nu pot fragmenta diferitele laturi ale procesului. Pornesc pur și simplu de la faptul că formarea umană, sub toate aspectele ei. se înfăptuiește în principal în procesul muncii, la locul de muncă.Or, dacă ținem seama de faptul că omul își petrece cea mai mare parte a vieții sale conștiente nu în familia părinților sau în școală, ci în unitatea de muncă ; dacă ținem seama de faptul că populația activă își petrece o mare parte a zilei în unitatea respectivă sau pre- gătindu-se pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru ce-i revin ; dacă

Costin MURGESCU

peținem în sfîrșit seama de rolul . _ care practica socială îl are în procesul general al formării umane — nu avem dreptul să subestimăm nici rolul întreprinderii în acest proces, nici, implicit, răspunderea directă care revine fiecărui colectiv de muncă atît pentru capacitatea profesională, cît și pentru calitatea umană.-și nivelul politic al membrilor săi.— Dacă te înțeleg bine, privești răspunderea întreprinderii în lumina tezei lui Marx potrivit căreia varietatea talentelor umane este o consecință a diviziunii muncii mai mult decît o cauză a ei.— Exact ; teză t>e care filozofii contemporani au dezvoltat-o de- monstrînd că toate aptitudinile se formează, 6e exersează și se dezvoltă în procesul muncii, privit nu ca un cadru pur și simplu, ci ca o determinantă internă a lor.— Programul de reciclare pe care l-am discutat se înscria exact pe orbita acestei concepții, urmărind ca fiecare să poată rămîne, cum spunea cineva, contemporanul tehnicilor care aparțin activității sale. Ceea ce mi se pare esențial este ca fiecare în parte să folosească acum condițiile care se creează, să aibă sentimentul răspunderii personale pentru propriul său nivel de formare. Cunoștințele nu se bagă, doar, cu sila pe gîtul nimănui.— Nu există nici o deosebire de părere între noi în această privință ; răspunderea pentru perfecționarea profesională permanentă este, în primul rînd, o răspundere personală a fiecăruia. Nu voi fi niciodată printre cei ce încurajează pe unii care se complac în constatarea că propriile lor insuficiente tehnice sînt rezultatul „lipsei de condiții" din unitatea respectivă. In concepția partidului nostru, formarea profesională este însă mai mult decît o problemă a menținerii colectivului în contemporaneitatea

progresului tehnic. Este în același timp o problemă a dezvoltării spiritului de inițiativă, a trecerii de la munci de simplă execuție și de rutină la activități de creație desfășurate la fiecare loc de muncă.— Dezvoltarea capacității de inițiativă nu este condiționată, oare, tocmai de stăpînirea metodelor și tehnicilor moderne incluse în programul de pregătire profesională ?— Ba da. Cu un singur amendament : aceste metode și tehnici tre- buie nu numai „transmise", dar și exercitate. Să iau un exemplu. Ați inclus în program, ca unul din o- biective. dezvoltarea capacității prospective a cadrelor de conducere în raport cu obiectivele unității. Nimeni nu ar putea nega importanta acestui obiectiv. Esența procesului de reciclare nu constă însă într-o acumulare suplimentară, postșcolară, de cunoștințe, ci în dezvoltarea gîndirii vii a oamenilor, a mobilității ei creative. De ce să încep acest proces cu teze complicate, în loc să-1 încep cu lucruri simple, adică prin transformarea chiar a discutării acestui program într-un exercițiu al spiritului de inițiativă al celor care participau la elaborarea lui 7 Asta nu mai este o problemă personală, a cantității de cunoștințe acumulate de fiecare, ci a unei viguroase stări de opinie favorabilă afirmării contribuției creatoare a fiecărui participant. începi să înțelegi de ce eram cam posac 7 Nu este destul să e- laborăm programe de formare profesională corecte, puse la punct cu ceea ce știința conducerii a demonstrat ca fiind eficient.Trebuie, în același timp, să existe în fiecare colectiv climatul necesar înfăptuirii lor în spiritul în care a fost concepută de către conducerea partidului această cutezătoare acțiune de formare umană permanentă la scara întregii societăți. In acest sens, mi se pare că trebuie să privim răspunderea fiecărei unități atît pentru ridicarea nivelului profesional, cît și pentru formarea trăsăturilor de responsabilitate comunistă la fiecare dintre compo- nențif ei, în lupta pentru realizarea marilor obiective ale societății socialiste multilateral dezvoltate.

— Da, recunosc. în unele împrejurări am fost sever. Poate chiar dur. Dar am făcut-o în interesul planului. Pentru ordine și corectitudine...Cuvintele de mai sus a- parțin lui Ștefan Tudori, șeful Autobazei de transporturi Tecuci. Ele au fost rostite nu într-o ședință de producție, cum își închipuie poate cititorul, ci în cu totul altă împrejurare, la comitetul municipal de partid. Ce voia să explice autocritica (după cum se va vedea, tardivă) ?Spicuim dintr-o scrisoare primită nu de mult la redacție : „Șeful autobazei, Ștefan Tudori, are o atitudine complet necorespunzătoare față de salariați. A- menință, țipă, jignește, înjură la fiece pas. In autobază domnește o atmosferă nesănătoasă. Au fost multe controale și anchete, dar cum au venit, așa au plecat... (asupra acestei afirmații vom reveni pe îndelete — n.a.). Vă rugăm pe dv. a analiza cele de mai sus și a da satisfacție celor aproape 700 de salariați care nu se pot împăca cu o asemenea comportare".Incriminările sînt desigur serioase, chiar grave. Nu cumva o fire pătimașă, din cine știe ce pornire, a așternut toate acestea pe hîrtie? Poate vreun om în conflict cu „ordinea și disciplina" de care face caz șeful autobazei? Fiindcă — este lucru știut, confirmat și cu prilejul altor anchete — există unele elemente certate cu rigorile muncii, care, confruntate cu exigențe mai severe, sînt dispuse să blameze pe cei ce nu le tolerează abaterile de la disciplină, chiulul, indolența. Pe de altă parte, în practica muncii, spiritul de ordine și disciplină nu se întronează cu amabilități și dulcegării din „codul manierelor elegante", ci presupune uneori asprime bărbătească în numele unor relații cu adevărat principiale.Care este sensul cuvintelor autocritice ale lui Șt. Tudori 7— Era într-o zi de decembrie a anului trecut. Pe la orele prînzului vine la mine șoferul Ion Toporău : „Tovarășe președinte, m-a bătut șeful..." „Cum așa 7“ „Eram cu mașina în reparații. A țipat că «ce caut în autobază ?». Am încercat să-i explic, dar m-a pocnit". (Mihai Măstăcan, președintele comitetului de sindicat).— Cum ați acționat în fața acestui act huliganic 7 îl întrebăm pe Mihai Măstăcan.— Am stat de vorbă, dar

degeaba. Nu dă voie omului să-și spună păsul, nemulțumirea pe care o are. Sudorul Ion lordache, de pildă, a atras atenția unei prote- a lui Tudori că nu-și conștiincios datoria, i-a trebuit 1 Scăpat ca urechile acului de bă- Iordache n-a scăpat de persecuția șefului, l-a „exilat" mai întîi
Atît
carela coloana din Condrea, a- poi la cea din Soveja. Sudorul a zis mersi cînd a căpătat transferul ! (De altfel, nu-i primul om care pleacă din unitate din aceleași motive — n.a.). Cînd am în-

tretul omului Intransigent, dur, postulînd principii de neclintit — plan, ordine, corectitudine. Dincolo însă de această cuirasă „principială"... Ciudat este însă faptul că Șt. T. a fost ani de zile apreciat, judecat după o mască falsă în care duritatea era luată drept energie, arbitrariul drept grijă pentru ordine, favoritismul drept stimularea meritelor, înjurătura, jignirea, călcarea demnității drept stil de muncă adecvat la... „specificul" autobazei.Revenim la „autocritica" lui Șt. T. Amintea de inte-

contracte de muncă etc., nu „găsește" mijloacele cuvenite pentru a stăvili practicile neregulamentare ale cîtorva inși. Unde sînt mult- invocatele principii ale dinii și disciplinei ?Ajungem. în sfîrșit. ultimul cuvînt magic care șeful autobazeiîncheiat succinta „autocritică" : corectitudinea. Este expresia cea mai des uzitată de Șt. T. în justificarea măsurilor de mînă forte. „Și aceasta nu întimplă- tor — ne-au declarat multi dintre cel cu care am stat
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„PLĂPU MIOARA"!
Pe marginea anchetei Fabricanții de „plăpumioare" („Scîn- teia" nr. 8 744 din 2 aprilie a. c.) unde, printre altele, era criticată activitatea unui jurisconsult care in loc să acționeze potrivit legii, a acționat în conformitate cu... dispozițiile conducerii unității, invocind ulterior motivul că ,,a fost obligat" — am primit o scrisoare, din partea cititorului loan Crafciuc din Timișoara. După ce se declară de acord cu conținutul articolului, semnatarul face următoarea propunere, privind statutul juridic al jurisconsultului : „Cred că ar fi ne- nesar ca, paralel cu Colegiul de avocati, să funcționeze și un colegiu de jurisconsult! care, plătiți de minister sub forma tarifelor, ar urma să fie angajați, de la caz Ia caz, pentru rezolvarea litigiilor între întreprinderi. In acest caz, consider eu, obiectivitatea și legea ar urma să primeze, jurisconsult!! ne- fiind influențați in nici un fel de către conducerea întreprinderii. Cred că o asemenea mulă merită studiată".Am supus propunerea examinare factorilor de sort din Ministerul Justiției. Ne răspunde tovarășul Gheorghe Ceaușescu, șeful Serviciului notariatelor, avocaturii și juriscon- sulților :— îmbunătățirea activității jurisconsulților reprezintă una din preocupările permanente ale Ministerului Justiției. în a- cest sens, în decursul anilor, s-au luat măsuri de perfecționare atît în ceea ce privește pregătirea lor profesională cît și în ceea ce privește forma de organizare și de activitate. Actualmente, jurisconsultii sînt organizați în colective la nivel județean, avînd un birou de conducere și un responsabil, numiți prin ordinul ministrului justiției. Lucru de o deosebită însemnătate, tinînd seama că controlul activității jurisoonsul- ților în fața instanțelor judecătorești se tace — în special — de către aceste organe.Referitor la propunerea mai sus. ea nu reprezintă noutate în materie ; cu ani urmă, organizarea jurisconsul- ților — a avocaților publici, cum se numeau pe atunci — a cunoscut o asemenea formă : în-

treprinderile și instituțiile, de cite ori aveau un litigiu. își angajau un avocat. In condițiile dezvoltării relațiilor economice dintre diferitele unități, ale întăririi legalității socialiste și sporirii rolului jurisconsultului în viața socială, această formă s-a dovedit însă a fi perimată. Să dăm numai un exemplu : prin actuala lege de organizare și funcționare a'oficiilor juridice. (Decretul 143/1955), principalele sarcini ale jurisconsultului sînt asigurarea legalității socialiste în desfășurarea activității întreprinderii, instituției, cooperativei etc., apărarea avutului obștesc, prevenirea încălcărilor de lege și educarea sa- lariaților în spiritul legalității socialiste.Rolul jurisconsultului nu se rezumă, deci, la simpla reprezentare a unor interese în fața organelor de arbitraj sau în fața instanței ; el este mult mai complex. Cum ar putea oare un a- vocat angajat pentru a apăra într-un singur litigiu să asigure legalitatea multitudinii de acte și fapte juridice care au loc in cadrul unei întreprinderi, prevină încălcările de lege, să ajute masa de salariați să-și formeze o conștiință juridică socialistă ? Reprezentarea în fața instanței judecătorești este numai unul din atributele pe care le are jurisconsultul.■ Actuala formă de organizare a activității jurisconsulților corespunde unor cerințe obiective, nevoilor complexe ale activității acestora, pune la îndemîna tuturor jurisconsulților instrumente juridice eficiente în vederea apărării legalității și a a- vutului obștesc. Că lucrurile stau așa ne-o dovedește faptul că imensa majoritate a juriscon- sulților își fac datoria în spiritul respectului față de adevăr și lege. Dacă unii jurisconsulți acționează nu în spiritul legii ci în afara ei, căutînd să găsească „formă juridică" pentru terese ducerii— din se mai— aceasta nu se datorește legii de organizare, ci ține de calitatea profesională și umană a celor In cauză.

ln- înguste, pe placul con- unității la care lucrează nefericire, lucrul acesta întîmplă în unele cazuriHe o în

Regret I Am îndeplinit planul de inovații
Desen de Eugen TARU

Ne-am ocupat în atîtea rînduri de răspunderea omului investit cu funcția de inspector, am scris de atîtea ori despre coordonatele sociale și etice ale misiunii de a verifica activități sau gestiuni, îneît orice nouă considerație pe această temă riscă să pară superfluă.S-a intimplat însă ca o scrisoare primită zilele trecute la redacție să ne furnizeze unele elemente concrete de o deosebită incisivitate și elocvență, elemente menite să invite la meditații responsabile cu privire la modul cum se produc abateri de la acea înaltă învestitură de exponent al obștii pe care o reprezintă funcția de inspector. De altminteri, e de prisos, credem, a mai sublinia că această funcție e ilustrată, în activitatea curentă. de numeroși oameni temeinic pregătiți, onești, care se bucură de întreaga autoritate cuvenită.Poate că unii dintre cei ce au citit ancheta socială intitulată „Abdicarea de la principialitate — poartă deschisă necinstei", publicată în „Scînteia" nr. 8 661 din 9 ianuarie 1971 — anchetă ce se referea la delapidarea de cinci milioane lei săvîrșită la magazinul alimentar nr. 58 din Reșița — își mai amintesc că în articol era criticată și „activitatea" unor echipe, brigăzi, comisii de specialitate care, în decursul anilor, au trecut prin localitate, dar, în loc să se ocupe de depistarea eventualelor nereguli din rețeaua comercială, și-au petrecut timpul cu alte „treburi" mai profitabile (firește, pentru ei !) : chiolhanuri, banchete copioase, picnicuri la iarbă verde, etc.O scrisoare venită recent din partea Direcției de organizare și control din Ministerul Comerțului Interior — scrisoare în care, ținem să menționăm, se face o analiză temeinică a faptelor săvîrșite la Reșița, adu- cîndu-se, totodată, mulțumiri ziarului pentru sprijinul primit — ne face cunoscute unele amănunte semnificative referitoare la „munca" depusă pe aceste meleaguri de una dintre echipele de control vizate. E vorba de brigada ministerului care a stat în fosta regiune Banat o lună întreagă, între 9 iunie și 8 iulie 1963, adică exact în perioada cînd tertipurile și manipulările frauduloase ale

cercat să iau apărarea a- cestor oameni, să mă ridic împotriva abuzurilor, Ștefan Tudori m-a apostrofat în plină adunare: „Ești un om periculos, Măstăcan !“Așadar, iată ce anume dă contur exact cuvîntului „dur", pe care șeful autobazei din Tecuci încerca să-l folosească în propria apărare. Cu cine „depășea" limita Tudori ? Tocmai cu acei oameni care își făceau datoria și nu erau dispuși să-i accepte comportările reprobabile, abuzive. Au fost însă și cazuri cînd șeful autobazei trebuia să se manifeste — In virtutea o- bligațiilor pe care funcția le presupune — realmente exigent, sever. Dar, atunci... Cităm dintr-o constatare a Direcției teritoriale de control și revizie-Galați : „Șoferul Ionel Dragoș este surprins de Inspectoratul de control I.T.A. (întreprinderea de transporturi auto- Galați) cu numeroase curse clandestine și parcări la domiciliu. Prin actul nr. 13351, din 17 octombrie 1970, se dispune de către I.T.A. desfacerea contractului de muncă șoferului amintit".Cunoscînd „ aplicația" lui Tudori spre metode forte, am putea presupune că... praful și pulberea s-au ales din autorul curselor clandestine, al parcărilor la domiciliu ! Cum este, așadar, adusă la îndeplinire dispoziția forului ierarhic superior ? Prin metamorfozarea abuzivă a desfacerii contractului de muncă într-o simplă și discretă „mustrare". Faptul ridică, evident, întrebarea : „Cum așa 7 Pentru unii zbir — din senin ! — pentru alții mielușel, deși abaterile acestora din urmă au o încadrare precisă în lege ?“.Ajungem astfel la „cheia" Întregii atitudini dezavuate în nenumăratele memorii și sesizări pornite din autobază. Pe bazei deoparte, șeful auto- își schițase autopor-

resele planului... Să vedem ce anume interese apăra șeful autobazei (pentru că. în ce fel, am văzut 1).— Eram secretar de comitet de partid pe unitate. Vine într-o zi la mine tovarășul Vasile Roșu, tehnician cu problemele de a- provizionare. „Am controlat situația carburanților și- lubrifianților — îmi zice, în actele de gestiune ale lui Năstase Moldoveanu am observat niște nereguli. Nu ține la zi deconturile de combustibil" „Fă raport, zic, și propune măsuri de sancționare. E o chestiune de competenta conducerii"... (C. Munteanul.Vasile Roșu face raportul, cere sancționarea vinovatului. Măsura luată de Șt. T. ? Schimbă de la a- provizionare pe Vasile Roșu, omul care a sesizat neregula (!), cu mențiunea : „Dacă te mai atingi de Năstase, te dau afară"... Ale cui interese apăra atît de drastic șeful autobazei 7 In nicj un caz ale unității in fruntea căreia se afla !...Un ordin al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor interzice cu desăvîrșire parcarea autoturismelor personale în incinta autobazelor. Măsura este menită să prevină sustragerile de carburanți și piese. Dictată deci de rațiunea expresă a apărării integrității bunurilor. Cum le „apăra" Șt. T. ? îngăduind protejaților săi : Ghiță Dia- coniță, I. Bărbuță, aceluiași Năstase Moldoveanu, Stanislav Dionisie, Iancu Buium — să parcheze în autobază.— Eu am dat dispoziție să nu mai parcheze, își amintește azi faptul Șt. T„ dar nu toți au respectat-o— I-ați sancționat ?— Nu.Omul care — potrivit declarației secretarului comitetului de bazei — a cut peste țiuni și a partid al auto- semnat anul tre- o mie de sanc- des făcut abuziv
iadelapidatorilor începuseră să avînt.Nici nu trecuse o săptămînă de la sosirea brigăzii în regiune, nici nu apucaseră bine membrii ei să ia contact cu problemele — primiseră sarcina să controleze și să îndrume multilateral activitatea rețelei comerciale bănățene — că. în zilele de 15—16 iunie, s-a și „organizat" — de către conducătorii de atunci al

— fără să-și pună întrebarea elementară : de unde provin banii ce curgeau gîrlă sub forma mîncăruri- lor și băuturilor ? — dar s-au pretat și la o ignonimie în stare să anuleze definitiv și irevocabil orice brumă de onoare și demnitate. Astfel, pentru a putea deconta cazarea neîntreruptă la Timișoara — deci și noaptea petrecută la Văliug-Crivaia în clinchet vesel de pahare — pre-

co-

de vorbă. Șeful autobazei încerca astfel să-și acopere propriile lui incorectitudini. Cu cît se simțea mai în culpă, cu atît făcea zgomot mai mare".Zgomotul însă nu poate acoperi ilegalitatea ! Oamenii văd. sesizează. Văd că, deși din ianuarie 1970Ioana auto de la Liești a fost desființată, Costache Barbu (după spusa unora, unchiul lui Tudori) continua să „păzească"... vînt, încasînd salariu. Chiar persoana în cauză declară că lua leafa de pomană, în- trucît nu mai avea ce să păzească ! Prejudiciul 7 10 436 de lei. Cînd maistrul Dumitrescu Gh„ trecut pe un tabel aprobat de sindicat, merge să-și ridice butelia. găsește numele șters și trecut deasupra, cine ? Ștefan Tudori, chiar de către el, deși acesta avea butelie de aragaz ! La 28 octombrie, 1970, cu factura nr. 2 830, Șt. T. ridică o a doua butelie din cota unității, fără știrea nimănui. Asta, în timp ce numeroase cereri îndreptățite așteptau să fie satisfăcute...Comitetul de partid al autobazei, comitetul sindicatului încearcă să ia atitudine împotriva abuzurilor și ilegalităților. Nu însă cu fermitatea necesară. Numeroși salariați ai autobazei se adresează atunci forurilor ierarhice. E drept, unele scrisori găsesc, parțial, e- cou. La Consiliul popular municipal Tecuci, la I.T.A. Galați, la Inspectoratul auto republican, la Centrala de transporturi auto din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Unele sesizări se rezolvă. Astfel, Elena Dănilă, căreia i s-a desfăcut abuziv contractul de muncă, este reprimită în unitate la dispoziția forurilor ierarhice. Georgetei 'Bădiță, Luciei Cirlomăneanu și lui Ion Lăzărescu, sancționați cu 30 la sută penalizare din salariu pentru că

„n-au ascultat de șef și au depus mărturie într-un proces intentat împotriva protejatului său, Iancu Buium", li se face dreptate, anulin- du-se măsura arbitrară.Deci, măcar in parte, semnalele oamenilor se dovedeau a fi întemeiate. Pe ici. pe colo, se mai cercetează cîte-o nemulțumire de ordin personal, ba chiar se face dreptate unora dintre petiționari. Nimeni însă nu se apleacă cu responsabilitatea cuvenită asupra motivelor care generează aceste nemulțumiri, asupra climatului de muncă. Altfel spus, se trata doar caria, nu și bolnavul... Cu o asemenea „terapeutică" îngăduitoare, mai este de mirare că metode străine spiritului vieții noastre democratice. încălcarea celor mai elementare norme de conduită au proliferat 7— Autobaza din Tecuci 
își făcea planul — explică tov. Petre Ciupală, directorul întreprinderii de transporturi auto Galați — și nu ne închipuiam că se pot ridica și alte probleme.— E drept — aflăm și de 
la Inspectoratul auto republican — multe sesizări au sosit de la autobaza din Tecuci. Ele au fost rezolvate în parte, fără să inițiem o analiză mai detaliată a stărilor de lucruri din autobază.Liantul care unește cele două „explicații" este a- ceeașl optică greșită care i-a prilejuit lui Șt. T. să urce „cota" abuzurilor : judecata superficială, redusă numai la aparențe, ignorarea semnalelor critice. Practică nocivă ce nu are nimic comun cu principiile statornicite în viața noastră socială, unde aprecierea, promovarea cadrelor se înfăptuiesc nu după „impresii", ci potrivit calităților de conducător reale, dovedite, potrivit realității vil a faptelor — criteriul esențial de afirmare a capacităților de organizare și conducere, al receptivității șl hotăririi de a respecta legalitatea.In timp ce anchetam a- cest caz, Comitetul județean de partid Galați a a- nalizat starea de lucruri de la Autobaza de transporturi auto Tecuci și a dispus măsuri severe, pentru instaurarea unei atmosfere normale de muncă, de legalitate. Ștefan Tudori a fost scos din biroul și din comitetul municipal de partid, și sancționat cu vot de blam. Forul ierarhic superior a hotărît destituirea lui din funcția de șef de autobază. In sfîrșit, s-a pus capăt unor stări de lucruri ce au generat nemulțumiri, multe memorii și sesizări. Asupra întregului caz însă planează întrebarea : de ce tocmai acum 7 Epilogul a- cesta trebuia scris mai de mult. Au fost suficiente semnale care, dacă erau recepționate cu responsabilitate. ar fi barat din vreme dezvoltarea ilegalităților mai sus înfățișate. Iar faptul că nu s-au întreprins la timp măsuri exemplare, care se impuneau, s-a repercutat negativ asupra climatului de muncă. Măsurile luate au dat tisfacție, au restabilit librul moral necesar, de ce atît de tîrziu 7 întrebarea pe care o ; săm conducerii I.T.A.-Ga- lați. Consiliului popular al municipiului Tecuci, Inspectoratului auto republican și Centralei de transporturi auto din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Ilie TANASACHE

; sa-echi-Dar Este adre-

bună ziua — chiar fără a fi înscris în nici un regulament formal, numai pe temeiul normelor eticii socialiste și, pur și simplu, ale bunului simț — că, spre a-și păstra în fața celor controlați și îndrumați o autoritate de limpezimea cristalului, omul investit cu înalta titulatură (nu numai profesională, dar și morală !) de inspector este obligat să nu facă nici o concesie tentațiilor de orice fel, să

CINSTEA LA SOLDURI
Week-endul inspectorilor sau cum se poate

compromite prestigiul unei investituri

direcțiel comerciale a regiunii : A. Herzberger, director, și Doru Cristian, contabil-șef — o „excursie" pe itinerarul de splendide peisaje montane Văliug—Crivaia, bineînțeles, de festinuri gula. După afirmațiile învinuiții de la Reșița, in cele două zile de neîntrerupte s-au cheltuit, din fondurile furnizate de gestionarul delapidator Sebestyen Dezideriu, nici mai mult, nici mai puțin decit 14 000 (patrusprezece mii) lei. (E drept, participanții la acest faimos weekend susțin azi că „masa a fost modestă").Un singur fapt merită subliniat pentru a releva profilul moral al membrilor acestei brigăzi de pomină. Nu numai că au participat la chefurile sus-amintite, nu numai că au primit pe această cale „prinosul generozității" lui Rițiu și Sebestyen

agrementată, în toată re- unuia dintre Rițiu Aurel, chiolhanuri
cum și transportul la înapoiere cu trenul, Reșița—Timișoara (suma de25 lei), au afirmat în actele de decontare că au plecat cu mașina din v Timișoara în dimineața de duminică, la orele șase, fapt pe care l-au contrazis ulterior ei înșiși, ară- tind că plecarea a fost, în realitate, simbătă dimineața. Cum s-ar spune — cinstea vindută en-gros la tarabă, pe mîncare și băutură, și desfăcută apoi en-detail „la solduri", cu acte care falsificau realitatea.Cu ce autoritate și-au imaginat aceștj inspectori că își vor duce Ia bun sfîrșit misiunea încredințată dacă și-au permis să se antreneze în asemenea „petreceri ale timpului" menite să-i compromită tocmai în ochii celor pe care veniseră să-i controleze 7 Ce premise de intransigență și principialitate mai putea prezenta o inspecție declanșată sub asemenea auspicii ? Este clar ca

nu abdice nici cu o iotă de la exigențele de comportare cinstită șl demnă specifice codului deontologic (din păcate, incă nescris !) al funcționarului public.în fond, inspectorul nu este, pe teren, un simplu cetățean venit în vacanță, care își poate petrece timpul după cum 11 taie capul, ci omul unei investituri de răspundere, un detector al oricăror abateri de la regulile legiferate de gospodărire a avutului public sau de la alte legi ale statului socialist. La drept vorbind, în asta și constă rostul șl funcția socială a oricărui fel de control ! Să ne mai mirăm că inspecții începute și desfășurate după tipicul celei de care ne ocupăm — e drept, izolate — se soldează nu o dată cu „închiderea ochilor" în fața unor evidente lipsuri și neajunsuri, că în cursul lor se face simțit un spirit larg de tole-

ranță, teresat 7 Că principiul... _principii — „o mină spală pe alta"— devine precept călăuzitor 7 Și că, drept urmare, cîte o activitate frauduloasă se perpetuează cu anii, ajungînd pînă la urmă la proporții monstruoase, ca în cazul de la Reșița 7La ora actuală, numai unul dintre membrii respectivei brigăzi — Alexandru Ciocîrlan — mai lucrează în cadrul Ministerului Comerțului Interior, ca economist la Direcția comercială de produse alimentare. Ceilalți sînt răspîndițl prin alte locuri : Alecu Nicolae. conducătorul brigăzii, este economist principal la D.G.H.R. din Ministerul Turismului, Constantin Iliescu — director comercial la I.C.R.M. Craiova, Ștefan Zamfirovici — economist la Ministerul Industriei Ușoare, Olimpiu Craioveanu — șef de serviciu la centrala I.C.V.A., Mircea Stătescu— merceolog la I.C.V.A. București. Din punct de vedere strict legal, așa cum se arată în scrisoarea primită de redacție, aspectul material al faptelor săvîrșite de ei este prescris și nu li se mai pot imputa sumele fals decontate — au trecut opt ani de atunci — dar oare pe plan profesional, social, moral n-ar merita să simtă din plin oprobiul colectivității pentru comportarea lor nedemnă ?Se mai poate pune, desigur, o întrebare : de ce ne-am ocupat de acest caz dacă a trecut atîta vreme 7 In primul rînd, pentru simplul motiv că a fost nevoie de afacerea de la Reșița pentru ca să lasă la lumină „istoria" acestei brigăzi. De ce oare a trebuit să treacă atîta timp ? De ce a fost necesară descoperirea delapidării de cinci milioane spre a se exercita acest „control asupra controlorilor" ? Și, în al doilea rînd, pentru că substratul moral al faptelor săvîrșite, vinovăția morală a membrilor brigăzii rămîne neprescrisă. Un asemenea ultragiu grav adus unei funcții — funcție de evident prestigiu și răspundere, pe care, în general, o exercită oameni ce justifică întru totul încrederea acordată — nu poate fi estompat de timp, nici mușamalizat.
Victor BIRLADEANU

precum se vede deloc dezin- lipsei de
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„Sarcinile pe anul 1971 
vor fi îndeplinite și depășite"

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

KIHflf TOII ANIMI WIOIALf, 
STEFAN VOITEC, A PRIMIT DELEGAȚIA 

PARLAMENTARĂ CANADIANĂ

Cronica zilei

Colectivul uzinei de mașini agricole „Semănătoarea“-Bacurești, căruia 1 s-a decernat Drapelul de întreprindere fruntașă pe ramură, a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care după ce se subliniază unele din realizările obținute în cursul anului trecut cînd uzina a pus la dispoziția agriculturii noastre socialiste peste 10 500 semănători, 1 200 combine autopropulsate și alte mașini, utilaje și piese de schimb se spune : Fiind hotărîtl să întîmpine semicentenarul partidului cu noi și deosebite succese în activitatea economică, muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Rorrrf.n, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sarcinile pe anul 1971 vor fi îndeplinite și depășite la toți indicatorii. Vom realiza peste plan 8 500 000 Iei la producția globală, 8 500 000 lei la producția-marfă și vom livra suplimentar la export 100 de semănători de precizie.în încheierea telegramei se exprimă adeziunea întregului colectiv la politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea Iul de a contribui tot mai activ la prosperitatea întregului popor, la înflorirea României socialiste.

Pe harta municipiului Tecuci se înscrie un nou obiectiv industrial — Fabrica de ambalaje metalice — a cărei construcție, începută în aceste zile, va întregi șirul transformărilor înnoitoare petrecute în anii socialismului în această parte a țării. Este rodul politicii înțelepte, științifice a partidului de repartizare justă și echitabilă a forțelor de producție pe teritoriul patriei noastre. Subliniind acest lucru, Comitetul municipal de partid Tecuci a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care sînt exprimate călduroase mulțumiri pentru grija purtată dezvolțării acestei vechi localități moldovene.Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră tovarășe secretar general — se spune în telegramă — că, alături de ceilalți oameni ai muncii din patria noastră, nu vom precupeți nici un efort și ne vom consacra toată capacitatea, energia și devotamentul pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al X-lea al partidului, pentru ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit marți la amiază delegația parlamentară canadiană, condusă de președintele Camerei Comunelor, Lucien Lamoureux, care face o vizită în țara noastră.La întrevederea care a decurs într-o atmosferă oordială au luat parte Uie Murgulescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai Marii A- dunări Naționale, Aurel Vijoli și Traian Ionașcu, președinți de comisii permanente ale M.A.N., Ion Măr- gineanu, secretar al Marii Adunări Naționale, Tudor Ionescu, membru în Comisia pentru politică externă, Marin Enache, membru în Comisia pentru industrie, construcții și transporturi.In timpul discuției au fost reliefate bunele relații existente între România și Canada, între parlamentele celor două țări. Cu același prilej, oaspeții canadieni au luat cunoștință de activitatea desfășurată de Marea Adunare Națională. Au fost prezentate aspecte din ‘ viața, munca și realizările poporului român.
★Dimineața, membrii delegației

parlamentare canadiene au vizitat noile cartiere bucureștene Titan și Balta Albă, edificii social-culturale din Capitală.Soțiile parlamentarilor canadieni au făcut o vizită, în cursul zilei, la Palatul Pionierilor.*în aceeași zi, delegația parlamentară canadiană a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu.Cu acest prilej au fost relevate relațiile prietenești dintre România șl Canada, dorința ambelor părți de a dezvolta, în continuare, colaborarea și cooperarea pe multiple planuri. Au fost discutate, de asemenea, unele probleme internaționale, care interesează ambele părți.Seara, membrii delegației parlamentare canadiene, condusă de președintele Camerei Comunelor, Lucien Lamoureux, împreună cu președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, și alte persoane oficiale române, au asistat la un spectacol la Opera Română. (Agerpres)
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Industria locală timișeană
în plină dezvoltareIn anul 1970 valoarea producției realizate de întreprinderile industriei locale din județul Timiș a depășit un miliard lei. Mai mult de jumătate din acest volum, respectiv 54 la sută, reprezintă producția bunurilor de consum destinate atît pieței Interne cit și exportului.— Continulnd preocuparea pentru diversificarea producției, concomitent cu dezvoltarea sectoarelor industriale propriu-zise, prin valorificarea cu prioritate a materiilor prime și materialelor existente In județul nostru — ne spune inginerul Ion Staicu, di-, rectorul direcției județene de resort — vom ajunge ca în 1975, la sfîrșitul cincinalului, să realizăm o producție cu aproape 50 la sută mai mare decît nivelul atins în 1970 și să sporim de două ori volumul mărfurilor destinate exportului.De la același interlocutor mai aflăm că a-

cest spor va fi realizat, în principal, pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, se vor dezvolta și capacitățile de producție. în actualul cincinal vor fi puse în funcțiune patru noi fabrici de materiale de construcții. Una dintre acestea, cea de la Chi- zătău, cu o capacitate anuală de 30 milioane cărămizi, se atlă în plină construcție. Se vor construi, de asemenea, două fabrici de pîine în orașele Sîn- nicolaul Mare și Jim- bolia, noi unități de articole din metal etc. Sînt prevăzute să se dezvolte și actualele sectoare . ..? ,v nchimice și de mase plastice, de articole e- lectroceramice. în localitățile mai importante din județ — Deta, Ceacova, Gătaia și altele — vor lua ființă noi secții de producție ce vor funcționa pe lîngă actualele întreprinderi de industrie locală, iar în orașe se vor deschide noi spă

de produse

lătorii și curățătorii chimice.în încheierea acestor sumare însemnări, un popas la Combinatul de industrie locală din Timișoara, cea mai reprezentativă întreprindere a industriei locale timișene. în cele 18 u- nități de producție cu profil alimentar, textil, de confecții, de mase plastice, ceramică, cosmetice etc. se fabrică peste 700 de produse solicitate de 3 500 de beneficiari interni, precum și pe piețele din 14 țări, între care R.F. a Germaniei, Maroc, Grecia, R.D. Germană, Olanda, Albania, Elveția, Tunisia, Liban. Printre produsele pur- tind marca acestui combinat, deosebit de a- preciate de cumpărători, se numără apara- tajul electric de joasă tensiune, becurile ceramice infraroșii, făina de gluten etc.
Cezar IOANA
corespondentul 
„Scînteii*
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Sosirea miniștrilor transporturilor 
și lucrărilor publice

din RepublicaMarți seara au sosit în Capitală Ange Patasse, ministrul transporturilor, și Auguste M’Bongo, ministrul lucrărilor publice din Republica A- frica Centrală, care vor face o vizită în țara noastră.Oaspeții vor avea întrevederi la Ministerul Comerțului Exterior, precum și la alte ministere economice.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Africa Centralăerau prezenți Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Corneliu Burada, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, și alte persoane oficiale.Au fost de față Alberto Sato, ambasadorul Republicii Africa Centrală la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
NOUTĂȚI DE IA „TERAPIA"-CLUJ

Ambasadorul Republicii Democratice Congo la București, Theodor Kondo-Belan, a oferit marți la a- miază un coctail, cu prilejul plecării sale definitive din țară.Au luat parte Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Ion Cosma, ministrul turismului, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E., ziariști. Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Marți a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre Khartum o delegație a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist condusă de Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., pentru a lua parte, între 15 și 19 aprilie, la lucrările Congresului Uniunii Tineretului Sudanez. Delegația C.C. al U.T.C. va mai participa la o în- tîlnire internațională de solidaritate cu lupta popoarelor și tineretului din coloniile portugheze, ce se va desfășura între 22 și 24 aprilie în Congo-Brazzaville.
★Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Asociației de prietenie Finlanda — România, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat marți, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., o seară culturală consacrată acestei aniversări.Relevînd importanța evenimentului, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., a subliniat în expunerea sa legăturile culturale dintre țara noastră și Finlanda, care cunosc o continuă dezvoltare.Programul manifestării s-a încheiat cu un recital de muzică interpretat de violonista Mariana Sîr- bu-Dăncilă, basul Gheorghe Crăs- naru și pianistul Alexandru Șumski.Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oameni de cultură și artă, ziariști, un numeros publicAu fost prezenți Kaarlo Veikko Măkelă, ambasadorul Finlandei la București, și membri ai ambasadei.
★Marți dimineața și-a încheiat vizita la Iași domnul Raymond Dau- del, directorul Centrului de mecanică ondulatorie și Centrului național de științe cuantice din Franța, membru al Academiei internaționale de științe cuantice. . In timpul vizitei, oaspetele francez, însoțit de acad. Cristofor Simionescu, președintele filialei Iași a Academiei Republicii Socialiste România, a vizitat Institutul de chimie macro- moleculară Petru Poni și laboratorul catedrei de chimie fizică a Universității „Al. I. Cuza". In fața unui numeros auditoriu, domnul Raymond Daudel a vorbit despre aplicațiile chimiei cuantice în farmacologie.(Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTER. P. POLONA
SECVENȚE
CITADINE

Colectivul fabricii de medicamente „Terapia" din Cluj se preocupă permanent de sporirea și diversificarea producției. In primul trimestru al anului s-a introdus în producția de serie cloramfenicoiul In fiole de 10 ml, elimmîn- du-se astfel importul acestui important și costisitor medicament. In actualul cincinal, se va construi o nouă instalație care va dubla prezenta capacitate de fabricare a cloram- fenicolului. O a doua noutate de la „Tera

pia" este Nitrazepamul condiționat, un produs ce face parte din seria hipnoticelor. în prezent, numărul sortimentelor de medicamente ce se fabrică în întreprinderea clujeană trece de 100,în primul trimestru al anului, în care nu s-a înregistrat nici un refuz de calitate, colectivul fabricii a realizat un spor de producție marfă în valoare de peste 1,9 milioane lei.Eforturile specialiștilor de la „Terapia"- Cluj sînt îndreptate a-

cum în direcția industrializării acidului glutamic pe cale de bio- sinteză și atingerea înainte de termen a indicilor proiectați la instalația respectivă. O inovație acceptată în primul trimestru al a- nului vizează îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a produsului Tiosemicarbazida, asi- gurîndu-se o sporire cu 40 la sută a randamentului instalației.
Al. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Acțiune de vaccinare

Intre 14 și 20 aprilie se va desfășura în toate județele țării p acțiune de imunizare antipoliomielitică. Vaccinul, sub formă de picături, va fi administrat prin circumscripțiile sanitare teritoriale.In această etapă, ultima din acest an, se vor vaccina antipoliomielitic copiii născuți între 1 noiembrie 1969 și 28 februarie 1971.Circumscripțiile sanitare teritoriale vaccinează și copii ai căror părinți se află flotanți sau ocazional în alte localități decît în cele în care își au domiciliul permanent.(Agerpres)

...Secvențe întipărite în memorie din timpul unei recente vizite prin Polonia prietenă. Printre rin- durile simple ale bloc-notesului se derulează imagini despre oameni și muncă, despre orașe și frumos, despre cultură și perfecționare. Sînt coordonate în perimetrul cărora trăiește și construiește un popor harnic.Varșovia ți se înfățișează ca un oraș cu sclipiri de smarald, un oraș care impune prin suplețe, fantezie urbanistică și bun gust. Fațadele albe ale clădirilor paralelipipedice domină marile artere de circulație. Vistula argintie străbate geometria vie a unor căutate zone de agrement și recreiere. Undeva, într-o parte a orașului, bine cunoscută de oricare locuitor de aici, se înșiră pe străzi înguste și întortocheate clădiri ce contrastează cu cele din jur. Acolo, Varșovia ascunde o adevărată oază de istorie. „Stare rniasto" — Piața veche — cu clădiri de mare valoare arhitecturală, distruse în întregime în timpul războiului, a fost refăcută complet, casă cu casă, re- căpătîndu-și strălucirea frumuseții de odinioară.Plimbîndu-te pe străzile Varșoviei rămîi surprins că nu întîlnești aglomerările industriale, nu vezi firmele unor mari fabrici și uzine. Știam din statistici că Varșovia este o importantă citadelă a economiei, că aici se realizează aproape 8 la sută din venitul național al Poloniei. Unde sînt întreprinderile var- șoviene 1 „Cele mai multe sint a- colo, le vedeți la marginea orașului" — îmi explică un ghid. Privesc de la înălțimea ultimului etaj al hotelului profilîndu-se pe orizont siluetele a zeci de întreprinderi care îmbrățișează orașul ca o cunună. O cunună a hărniciei, a muncii. Industria varșoviană este una de mare finețe și complexitate : lămpi electronice, tranzistoare, aparatură optică, autoturisme, oțeluri superioare — produse care dau nota unei înalte prelucrări șl eficiențe....La Poznan, clădirile patinate de secole privesc parcă uimite insolitul noilor construcții. Deși este „sezon mort", sute și mii de turiști din țară și de peste hotare nu pierd ocazia ce le-o oferă trecerea prin Poznan de a vizita și imortaliza pe peliculă o amintire de pe uriașa platformă a tîrgului vestit, unde se desfășoară anual parada unor reușite ale creațiilor tehnice șl constructive din diferite ramuri economice din zeci de țări. Localnicii își văd de ocupațiile lor cotidiene. Așa cum au făcut-o dintotdeauna pentru a înălța un oraș frumos, capitala unui voivodat în continuu progres

NOTE DE DRUM

(în 25 de ani producția industrială a voivodatului Poznan a sporit de 19 ori). Faima internațională a orașului creată de tîrg este dublată de cea a hărniciei și priceperii locuitorilor. Firma „Ciegelski" din Poznan este azi cea mai mare producătoare de motoare navale din Polonia, exportate în zeci de țări. Preocuparea pentru atingerea unor performanțe tehnice ridicate, competitive, a tuturor produselor merge mină în mină cu diversificarea fabricației, în vederea realizării de mașini moderne (aici se mai produc strunguri revolver și strunguri automate) care înmagazinează un mare volum de muncă complexă și sînt de valoare ridicată.De fapt, firma „Ciegelski" constituie numai o secvență concretă din preocupările susținute de acest fel existente în industria poloneză constructoare de mașini. Cu fiecare an se pune un accent tot mai important pe industria constructoare de mașini pentru prelucrarea metalelor, a cărei producție s-a dublat în ultimii cinci ani. Dezvoltarea cantitativă intensă a acestei ramuri este însoțită de un rapid proces de modernizare a mașinilor fabricate. In mod sistematic sînt asimilate în producție mașini perfecționate, tot mai complexe, suple, cu parametrii tehnico-funcționali ridicați. Ilustrativ, am reținut în acest sens că In ultimii 20 de ani deși producția de mașini pentru prelucrarea metalelor — socotită în bucăți — a crescut de peste 8 ori, sub aspectul rițeutății ea a sporit numai de circa 5 ori. Prin urmare, fiecare mașină, cu parametrii tehnici de exploatare sporiți, s-a caracterizat în același timp printr-un gabarit redus, prin utilizarea unor materii prime superioare, printr-o construcție mal economică.Am continuat drumul prin Polonia prietenă, la Katowice — centrul carbonifer nr. 1 al țării, la Cracovia — prima capitală a Poloniei, orașul-muzeu al Universității Ja- gellone, la Nowa Huța — plămînul de oțel al Poloniei. Pretutindeni, în discuțiile pe care le-am avut cu muncitori, cu specialiști, cu profesori și studenți, cu ziariști am auzit aprecieri călduroase despre România, despre oamenii șl realizările ei. La întoarcerea în țară mi-au trebuit cîteva zile pentru a onora rugămințile din partea unor polonezi de diferite profesii de a transmite salutări cunoscuților lor din România. Gesturi și gînduri de simpatie, constituind tot atîtea mărturii ale unei sincere prietenii reciproce.
Viorel SALĂGEAN
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cuba „Ano de la 
productividad"

FOTBAL

Meciuri internaționale 
ale echipelor noastre 

reprezentativeSă începem cu cel mai tineri, juniorii. Echipa reprezentativă de juniori „ediția 1971“ își încheie scurta carieră — 14 meciuri, 8 cîștigate, 5 egale, o singură înfrîngere (însă, exact atunci cînd era mai necesar un rezultat favorabil, la Sofia, în preliminariile U.E.F.A.) — printr-o partidă contra selecționatei de juniori a Spaniei, țară ce va fi gazda turneului U.E.F.A. din anul viitor și la care echipa română este calificată „din oficiu". Meciul va avea loc pe stadionul Giulești mîine de la ora 16.30.Tot mîine, echipa reprezentativă de tineret va juca la Ruse (R.P. Bulgaria) cu Dunav o partidă de verificare în vederea întîlnirii de la 21 aprilie, la Schwerin, cu selecționata similară a R.D. Germane. Lotul din care se va alcătui formația este următorul : Ștefan, lordache, Cavai — Sătmăreanu II, Ciugarin, Stoicescu, Olteanu (St. Roșu), Cristache, Haj- nal — Tănăsescu, Simionaș, Dudu Georgescu — Niță, Moldovan, Ger- gely, Bojin, Petreanu, Florea. (Ștefă- nescu și Doru Popescu sint încă indisponibili, de altfel nici nu e sigur că aceștia vor rămine în cadrul lotului de tineret, jar fundașul V. Nicu- lescu a fost trecut în componența lotului A).După cum se știe, echipa olimpică a României se va întrece cu selecționata olimpică a Albaniei în două partide cu caracter eliminator, la București (duminică, 18 aprilie, ora 16. pe stadionul Republicii) și la Tirana (miercuri 26 mai). Formația probabilă pentru duminică este următoarea : Constantinescu — Chcran, Olteanu, Vlad, Popovici — Vigu, Beldeanu — Sălceanu, Tătara, Năs- tase, Dumitrescu. Rezerve sînt : Ghițâ, Pop, Bădin, Dinu (Rapid), Dincuță, Tufan, Kallo. Deși încă nerestabilit, Iordănescu se află și el în lot. iar o dată cu jocul de verificare de astăzi (ora 16, stadionul Republicii), se va ști dacă va fi sau nu utilizat duminică. Este posibilă convocarea în lot a lui Coman, ca portar de rezervă.Azi, la Arad, echipa națională a Ungariei întilnește intr-un meci de verificare pe U.T.A. Conducerea tehnică a echipei noastre naționale a aprobat încercarea în acest joc a lui Domide, iar în caz că acesta va da randament normal, el va pleca la lotul reprezentativ al României.

Lotul reprezentativ va susține la Brașov două jocuri de omogenizare tactică și va pleca lunea viitoare spre Novisad, unde miercuri, 28 aprilie, la ora 19.30, va juca împotriva selecționatei Iugoslaviei. Pe lista comunicată forului federal iugoslav sînt incluși 17 jucători : Răducanu, Ada- mache, Gornea -r Sătmăreanu, Lu- pescu. Dinu, Mocanu. Victor Nicu- lescu, lanul — Dumitru, Radu Nun- weiller. Anca — Neagu, Dembrovski, Dumitrache, Lucescu, Dobrin. E posibilă aducerea în lot a lui Domide și Iordănescu, în raport de restabilirea capacității lor de joc.

CICLISM„CUPA F. R. C."Competiția ciclistă organizată de forul nostru de specialitate a continuat ieri cu desfășurarea etapei a treia pe șos. București—Oltenița de-a lungul a 100 km. Primul a trecut linia de sosire liderul clasamentului general, Teodor Vasile, cronometrat în 2 h 27’ 08”. Astăzi are loc ultima etapă — București—Giurgiu și retur.
PRONOSPORTCIȘTIGURILE OBȚINUTE LA CONCURSUL NR. 15 DIN 11 APRILIE 1971 : CATEGORIA I : (13 rezultate) 7,10 variante a 18.826 lei ; CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 35,60 variante a 4.442 lei ; CATEGORIA a IlI-a : (11 rezultate) 543 variante a 437 lei.

Turneul de tenis de la Monte Carlo

COMENTARII DUPĂ FINALA 
DE SIMPLUComentînd finala probei de simplu bărbați a turneului de tenis de la Monte Carlo, în care jucătorul român Uie Năstase a obținut o strălucită victorie în fața olandezului Tom Okker, corespondentul agenției France Presse scrie între altele : „Un public de zile mari a umplut pînă la refuz tribunele de la „Monte Carlo Country Club" pentru a asista la finala de „simplu" dotată cu Cupa oferită de prințul Rainier al III-lea de Monaco. Favoritul nr. 1 al concursului și, după opinia unor specialiști, al finalei, o- landezul Tom Okker, a fost nevoit în cele din urmă să se încline în fața outsiderului român Uie Năstase, victorios cu 3—1 la capătul unei întil- niri spectaculoase. Olandezul debutase bine în această partidă. Depășit de ritmul impus de Okker, care a reușit admirabile voleuri, Uie Năstase a pierdut primul set cu 3—6. In setul al doilea, condus cu 4—2, românul a egalat la 4 în urma serviciilor, iar după alte două egalități (5—5 și 6—6) s-a desprins în ciștigător, adjudecin- du-și al șaptelea joc în urma unei lupte formidabile care a epurat resursele fizice ale olandezului. Năstase cîștigă setul cu 8—6. Deplasîndu-se din ce în ce mai greu, Okkier este dominat net în setul al treilea pe care îl pierde cu 1—6. După intervalul de repaus, partida s-a redus la

o simplă formalitate pentru tenisma- nul român. Sigur de el, cu resurse fizice nebănuite, Uie Năstase nu lasă în ultimul set adversarului său decît un singur ghem". Comentatorul francez subliniază în continuare că este pentru prima oară cînd jucătorul român îl învinge pe Tom Okker. Repetînd victoria din turneul de la Nisa, obținută cu opt zile în urmă, Năstase confirmă succesele obținute în turneul „indoor" din S.U.A., pro- mițindu-ne și un excelent sezon în aer liber.Comentatorul agenției „Reuter" își începe corespondența specială, e- vidențiind faptul că după 52 de ani un alt român reușește să cîștige tradiționalul turneu de la Monțe Carlo, înaintea lui această performanță fusese realizată (în anul 1919) de jucătorul Nicolae Mișu. „Jucător plin de temperament — remarcă ziaristul britanic — Ilie Năstase a demonstrat o mare putere de concentrare, rezistență fizică și indiscutabile calități tehnice".In urma acestei victorii Năstase s-a detașat în fruntea clasamentului pentru Marele premiu al Federației internaționale de tenis. El totalizează in prezent 35 de puncte, fiind urmat de Tom Okker cu 12 puncte și Jan Kodes (Cehoslovacia) — 9 puncte.

La finalele campionatelor republicane de lupte libere și greco-romane 
(pentru tineret), disputate în sala Armatei din Cluj, s-au evidențiat nu
meroși sportivi din diferite centre ale țârii — București, Galați, lași. Bra
șov, tîrgoviște, Cluj etc. în fotografie : pe salteaua de întrecere doi din
tre fruntașii categoriei 90 kg (la lupte libere) : V. Țigănuș (Nicolina lași), 

devenit campion, și A. Apostescu (Metalul Tîrgoviște)ÎN CÎTEVA RÎNDURIFOTBAL. — Meciul dintre divizionarele B Portul Constanta și Poiana Cîmpina, disputat pe terenul primei formații, s-a încheiat cu scorul de 0—0. In acest fel, Portul ocupă locul 10 în clasament (cu 20 puncte), iar Poiana — locul 13 (cu 17 p.)EXPEDIȚIA INTERNAȚIONALA care efectuează în prezent ascensiunea muntelui Everest din Himalaia și-a instalat cea de-a treia tabără la altitudinea de 7 500 m, pe versantul sud-vestic al celui mai înalt pisc din lume. D. Nbrman, unul din conducătorii expediției, a precizat că ascensiunea se face în condiții bune, timpul este prielnic și toți cei 32 de alpiniști sînt sănătoși.CAMPIOANA MONDIALA ABSOLUTA LA GIMNASTICA, Ludmila Turișceva, s-a clasat pe primul loc în „Cupa U.R.S.S.", Întrecere desfășurată recent la Leningrad.Ea a totalizat la individual compus 76,8 puncte, fiind urmată de Liubov Burda — 76,2 puncte, Olga Karaseva — 76 puncte.ORAȘUL MUNCHEN, teatrul de desfășurare a viitoarei Olimpiade de vară, va găzdui anul acesta, intre 20 și 23 mai, un turneu preolimpic

de hochei pe iarbă la care vor lua parte 7 echipe : Olanda, Belgia, Canada, Australia, Mexic. Spania și R.F. a Germaniei.CURSA AUTOMOBILISTICA„EAST AFRICAN SAFARI", desfășurată pe un traseu în lungime de 6 400 km, s-a încheiat cu victoria e- chipajului Hermann-Schuller (R.F. a Germaniei) pe o mașină „Datsun 240 Z“ cu 216 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat în ordine : Meh- ta-Doughty (Uganda) — Datsun ; Hil- lyard-Aird (Anglia) — Ford Escort. Polonezul Zasada, care a pilotat o mașină ..Porsche 911“ a ocupat locul 5.ÎN RUNDA A 2-A a turneului internațional de șah de la Zagreb, maestrul român Theodor Ghițescu l-a învins pe iugoslavul Marovici, Marangunici a cîștigat la Tukmakov (primul favorit al concursului), Mi- nici a pierdut partida cu Barendregt, iar Paoli a obținut o neașteptată victorie în fața maestrului american Rogoff. A fost consemnată remiza in partidele Bertok-Bukal și Siape- ras—Glickman. In clasament conduce iugoslavul Marangunici cu 2 puncte, urmat de Ghițescu, Minici și Paoli cu cite 1,5 puncte.

Pe întinsele canave- rale ale Cubei (plantații de trestie de zahăr) campania de recoltare și de prelucrare a trestiei — „Zafra" 1971 — este în toi. Cele 147 de fabrici aflate în funcțiune înghit la fiecare 24 de ore circa 350 000 de tone de trestie, materia primă pentru obținerea „aurului dulce". în jurul lor, pe distanțe de kilometri, plutesc în aer arome plăcute. Randamentul, adică procentajul de zahăr extras din trestie, este bun : 12.7 la sută, ceea ce înseamnă o producție zilnică de circa 42 000 de tone de zahăr. De citeva zile vremea s-a mai răcorit puțin, se muncește și mai cu spor, iar mașinile electronice de calcul de Ia MINAZ (Ministerul Industriei Zahărului) prevăd că planurile de producție se vor înfăptui cu succes. Zilele acestea, producția globală de zahăr va a- junge la al patrulea milion, adică la peste jumătate din cantitatea totală prevăzută pentru acest an.Față de celelalte campanii, Zafra anului 1971 se caracterizează prin ceva nou : indicatorul ei principal se numește productivitate. Ce importanță are pentru Cuba acest obiectiv și cum se realizează el ?In marea campanie a anului 1970, cînd s-au produs peste 8 500 000 tone de zahăr, a fost necesar să fie mobilizate în permanență și pe o durată de circa zece luni, aproximativ 500 000 de persoane, în mare majoritate oameni ai muncii voluntari din diferite ramuri ale economiei. Această prezență masivă — după cum a remarcat primul ministru Fidel Castro — a dat impuls „Zafreî", dar în același timp a descompletat pe o perioadă îndelungată colectivele din întreprinderi. a afectat producția în alte ramuri ale economiei.In urma analizării

tuturor factorilor și cerințelor ce se pun în actuala etapă de dezvoltare a țării, conducerea de partid și de stat a Cubei a hotărit ca Zafra. anului 1971 să se realizeze fără a- fectarea producției în celelalte ramuri. In consecință, s-a stabilit pentru anul acesta o producție de zahăr de pînă la șapte milioane de tone, deci mai mică decît în 1970, dar mult mai mare decît media ultimilor zece ant S-* stabilit, de a- semenea, ca „Zafra"
CORESPONDENTA 

DIN HAVANA

anului 1971 să se realizeze cu un efectiv de oameni mult mai redus decît în 1970 și intr-un termen de circa șase luni. Cheia realizării unei asemenea sarcini nu putea fi alta decît obținerea unui înalt grad de productivitate pe cap de ma- chetero (tăietor de trestie). Dar cum ?Avînd in vedere că în Cuba recoltarea se face încă în proporție de 90 la sută manual, cu macheta (cuțitul special cu care se retează și se. curăță trestia), au fost cercetate și experimentate diferite metode de tăiere folosite în alte țări cultivatoare de trestie de zahăr. în final, s-a ajuns la ooncluzia că, dintre toate metodele de recoltare a trestiei, cea folosită în Australia prezintă cele mai mari avantaje, sub aspectul productivității și se potrivește cel mai bine la condițiile Cubei. Această metodă constă în „incendierea" plantației cu scopul de a arde doar frunzele trestiei, tulpina rămînînd intactă.Marele avantaj al a- cestei metode stă în faptul că îl scutește pe muncitor de munca a- nevoioasă de curățire a trestiei de frunze, care îi răpea foarte mult timp. Aplicată Ia

început pe suprafețe reduse, noua metodă a dovedit practic că un machetero poate recolta într-o singură zi de cel puțin trei ori mai multă trestie decît înainte. S-a constatat, de asemenea, că în timpul arderii frunzelor tulpina înmagazinează la temperatura focului cantități mal mari de substanță dulce, adică un procentaj mai mare de zahăr. Iar pentru ca noua metodă să poată fi extinsă pe suprafețe mai mari, au fost luate măsuri de a se asigura acestor terenuri o cantitate substanțială de îngrășăminte chimice (din producția proprie și din import) întrucît terenurile arse necesită, pentru regenerarea optimă a trestiei, o fertilizare adecvată a solului. Noua metodă a stîrnit un viu interes în rîndul mache- terilor, zeci și zeci de brigăzi trecînd la aplicarea ei și obți- nînd rezultate apreciabile. Țăranul Jose Navas din comuna En- crucijada (Las Villas) a reușit să taie în opt ore 2 080 de arrobas de trestie „arsă" (un ar- roba — 11,5 kg), ceea ce reprezintă de peste zece ori norma standard a anului 1970. Pe măsură ce această metodă se extinde pe suprafețe tot mai mari, rezultatele sînt și ele din ce in ce mai bune, exprimîndu-se în creșterea continuă a producției zilnice. Față de campaniile precedente, „Zafra* anului 1971 prezintă și aspecte calitative noi: o mai bună organizare a producției, o folosire mai eficientă a forței de muncă și a mijloacelor tehnice, o concordantă cu celelalte planuri de producție și mai ales un grad înalt de productivitate. Modul în care se desfășoară actuala „Zafra" vine să confirme că nu întîm- plător anul 1971 a fost denumit aici „el ano de la productividad". ,
V. STAMATE



viața internațională
VIETNAMUL DE SUDNOUL COD
O bază americano-saigonezâ AL P. C. BULGARPETROLIER

încercuită de patrioțiAL ALGERIEI
nord-

Aplanarea incidentelor

avia- bom- bazei
SAIGON 13 (Agerpres). — In zorii zilei de marți, forțele patriotice 

din Vietnamul de sud au declanșat un puternic atac cu rachete asu
pra unei tabere militare saigoneze situate la numai 9 kilometri 
vest de Saigon.

PLENARA C.C

Atacuri ale forțelor de rezistență
Tn localitatea Saint-Jean de Luz, de pe coasta atlantică a Franței, s-a sărbătorit „Ziua Bascilor'. Cu acest prilej 
participanții și-au exprimat solidaritatea cu lupta patriciilor spanioli pentru drepturi democratice. Manifestanții 

au cerut totodată punerea în libertate a deținuților politici, inclusiv a bascilor închiși la Burgos

ORIENTUL APROPIAT Convorbirile S.A.L.T
Conferința statelor 

semnatare ale Cartei

de la Tripoli

toate armele din Amman — relatează agenția iordaniană de informații.După cum s-a mai anunțat, forțele palestinene au dispus retragerea din capitala Iordaniei încă de la 3 aprilie a.c.
CAIRO 13 (Agerpres). — Marți, în eapitala R.A.U. s-au deschis lucrările conferinței la nivel înalt a celor patru state arabe semnatare ale Cartei de la Tripoli. Au participat președinții Anwar Sadat (R.A.U.), Moamer El-Gedafi (Libia), generalul Hafez Assad (Siria) și Gaafar El-Numeiry (Sudan). Citind surse din Cairo, a- genția U.P.I. informează că cei patru șefi de stat au discutat probleme privind relațiile dintre statele semnatare ale Cartei de la Tripoli, situația din Orientul Apropiat și criza Intervenită între autoritățile de la Amman și mișcarea de rezistență pa- lestineană.

Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului 

de Stat al S. U. A. 
despre livrările de arme

B. Ladgham anunță 

încheierea misiunii saleCAIRO. — Bahi Ladgham, președintele Comitetului Superior Arab însărcinat cu supravegherea normalizării situației din Iordania, a părăsit marți orașul Cairo, plecînd spre Tunis, după o vizită de trei zile în capitala egipteană, în cursul căreia a avut întrevederi cu președintele Anwar Sadat și cu alte oficialități egiptene.înainte de plecare, anunță agenția M.E.N., el a avut o conferință de presă, în care a opinat pentru introducerea de amendamente în cordul lordaniano-palestinean de Cairo, arătînd că acesta „a fost pășit de evenimente". „Consider siunea mea ca încheiată, a i Ladgham, și este rîndul țărilor care au garantat acordul de Ia Cairo să-și asume responsabilitățile lor sau, eventual, al unei conferințe arabe la nivel înalt".Referindu-se la activitatea Comitetului Superior Arab, Bahi Ladgham a menționat : „Autoritățile de la Amman nu au apreciat niciodată că angajamentele internaționale ar putea să primeze asupra legislației interne. Ele au considerat totdeauna că activitatea fedainilor pe teritoriul Iordanian ține de suveranitatea națională și că misiunea noastră constituie o imixtiune în afacerile lor interne"

m regiunea 
Orientului ApropiatWASHINGTON 13 (Agerpres). — Charles Bray, purtător de cuvînt al Departamentului de Stat, a afirmat că, încă de la războiul din 1967, a reieșit clar că, în „lipsa unui progres în direcția unei reglementări politice se înregistrează o intensificare a livrărilor de arme în regiunea O- rientului Apropiat". Secretarul de stat Rogers, precum și alte oficialități ale S.U.A., a spus Charles Bray, și-au exprimat dezamăgirea față de ceea ce ei au numit greșeala Israelului de a nu fi venit, în mai mare măsură, în întîmpinarea mediatorului O.N.U. ; respectiv — faptul că guvernul israelian nu a răspuns e- xact la întrebarea : ce ar fi dispus să facă pentru a ajunge la o reglementare de pace cu statele arabe ?întrebat dacă S.U.A. rămîn dispuse să livreze noi arme Israelului pentru menținerea așa-zisului „echilibru militar" în Orientul Apropiat, Charles Bray a spus : „Aceasta este poziția noastră".

VIENA 13 (Agerpres). — Cea de-a șaptea ședință a actualei runde a convorbirilor sovietoamericane privind limitarea cunsei înarmărilor strategice (S.A.L.T.) a avut loc marți, la sediul Ambasadei U.R.S.S. din Viena. Ședința, care a durat o oră și jumătate, s-a desfășurat într-o atmosferă constructivă, relevă sursele apropiate participanților la convorbiri.Următoarea reuniune de lucru a convorbirilor sovieto-americane va avea loc vineri, la sediul Ambasadei S.U.A.La Viena a sosit senatorul american John Sherman Cooper, membru al Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, care va analiza, împreună cu șeful delegației S.U.A., Gerard Smith, evoluția convorbirilor S.A.L.T.

ALGER 13 — Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : Șeful statului algerian, Houari Boumedie- ne, a prezidat luni un consiliu interministerial. Au fost examinate probleme privind evoluția negocierilor algeriano-franceze, relațiile guvernului algerian cu companiile petroliere străine care acționează pe teritoriul țării.Pe de altă parte, ziarul „El Moud- jahid" a anunțat „suspendarea negocierilor algeriano-franceze în problema petrolului, fără a se fi ajuns încă la un rezultat".De asemenea, ieri, șeful statului algerian a semnat actele legislative ce definesc cadrul în care societățile petroliere străine vor trebui să-și exercite, de acum înainte, activitatea în domeniile prospectării și exploatării hidrocarburilor în Algeria, într-o cuvîntare rostită marți, președintele Boumediene a anunțat că țara sa propune suma de 100 milioane de dolari cu titlu de indemnizații pentru societățile petroliere franceze naționalizate parțial în urmă cu o lună și jumătate. Prin intrarea în vigoare a noului regim privind activitatea societăților petroliere străine pe teritoriul național, prețul petrolului algerian a fost stabilit la 3,6 dolari barilul. In conformitate cu noul cod petrolier algerian, concesiunile petroliere au fost abolite, iar zonele respective — naționalizate ; ele nu vor mai fi acordate decît societății naționale de hidrocarburi „Sonatrach", care va putea coopera în cadrul societăților mixte cu alte companii, în condiții de participare majoritară algeriană.

Lupte violente între detașamentele F.N.E. și efectivele militare inamice continuă să aibă loc în împrejurimile bazei de artilerie nr. 6 a forțelor americano-saigoneze, situată în apropierea frontierelor cu Laosul și Cambodgia. Potrivit relatărilor corespondenților agențiilor de presă, patrioții au încercuit această bază, blocînd toate căile rutiere ce duc

spre ea. în ultimele 24 de ore, ția americană a întreprins noi bardamente în împrejurimile nr. 6, pentru a Încerca să deblocheze căile de acces.Ciocniri intre forțele patriotice și trupele inamice au avut loc, de asemenea. în provincia Kien Phong, din delta MekonguluL

SOFIA 13 (Agerpres). — La Sofia a avut loc marți Plenara C.C. al P.C. Bulgar, informează agenția B.T.A. Plenara a dezbătut șl aprobat raportul de activitate al Comitetului Central al partidului, pe care urmează să-l prezinte primul secretar al C.C. al P.C.B., Todor Jivkov, la cel de-al X-lea Congres al partidului.Plenara a dezbătut și aprobat, totodată, proiectul de rezoluție a celui de-al X-lea Congres al P.C.B. pe marginea raportului de activitate al C.C. al P.C. Bulgar.

Sondaj în Anglia

In favoarea convocării 
conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperareLONDRA 13 (Agerpres). — Aproximativ 90 la sută din cetățenii Marii Britanii se pronunță în favoarea convocării conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. Aceasta este concluzia unui sondaj întreprins de comitetele pentru apărarea păcii din Londra, Oxford, Aberdeen și Reding. Sondajul a arătat, de asemenea, că 89 la sută dintre englezi se opun aderării Marii Britanii la Piața comună.

populară din Cambodgia
din Republica Malgașă

a- la de- mi- spus

★— Conducerea Organiza- eliberarea Palestinei aAMMAN, ției pentru informat marți că și-a retras ultimul grup de luptători, precum și

PNOM PENH 13 (Agerpres). — în cursul nopții de luni spre marți, forțele de rezistentă populară din Cambodgia au lansat rachete asupra pozițiilor deținute de trupele regimului Lon Noi în localitatea Prek Tameak, la 25 kilometri nord-est de Pnom
Penh, relatează corespondentul agenției Reuter. Baza de care efectivele militare ale administrației de la Pnom Penh dispun în localitatea Treoung, situată pe șoseaua nr. 7. a fost, de asemenea, atacată de pa- trioții khmeri.

TANANARIVE 13 (Agerpres). — „Ordinea publică a fost restabilită pe intreg teritoriul Republicii Malgașe și sînt convins că ea va fi menținută in continuare" — a declarat președintele Philibert Tslranana în cadrul unei întrevederi cu un grup de milltanți ai partidului de guver- nămînt Declarația intervine după aplanarea incidentelor semnalate săptămina trecută.
0 DECLARAȚIE A M.A.E. AL R.D. VIETNAMHANOI 13 (Agerpres). — Intr-o declarație dată publicității la Hanoi, Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam condamnă „autoritățile tailandeze care continuă să trimită trupe în Laos, în sprijinul războiului dus de imperialiștii ame-

rlcani în Indochina". Ca semnatar al acordurilor de la Geneva din 1962 cu privire la Laos — se subliniază în declarație — guvernul R. D. Vietnam denunță în mod sever aceste acțiuni și sprijină lntrutotul dreptul legitim la autoapărare al poporului laoțian.

CEYLON

După atacul terorist împotriva
ambasadei iugoslave

din Suedia
• Olof Palme l-a primit pe M. Peșici • Măsurile adoptate 

de guvernul suedezSTOCKHOLM 13 (Agerpres). — Premierul Suediei, Olof Palme, l-a primit pe adjunctul secretarului stat pentru afacerile externe Iugoslaviei, Milorad Peșici, la rerea acestuia, informează agenția Taniug. Cu acest prilej, Milorad Peșici a expus din nou poziția. Iugoslaviei în legătură cu atentatul comis asupra ambasadorului Vladimir Rolovici. El a arătat că, în ciuda cererilor Iugoslaviei, din partea suedeză nu au fost luate încă măsuri corespunzătoare care să împiedice e- fectiv activitatea teroristă antiiugo-

de al ce-
slavă în Suedia șl să ducă la dizolvarea organizațiilor și grupurilor teroriste, arată agenția Iugoslavă. Premierul Olof Palme și-a exprimat regretul în legătură cu actul terorist comis împotriva ambasadei iugoslave, declarînd că guvernul suedez va examina adoptarea unor măsuri pentru împiedicarea activității teroriste.

LONDRA — Din inițiativa deputa
tului Ian Mikardo, in Camera Co
munelor circulă un mesaj adresat 
Congresului S.U.A. și parlamentelor 
celorlalte țări ale lumii in care se 
cere încetarea războiului din Vietnam 
încă în cursul acestui an. Mesajul 
subliniază necesitatea „retragerii din 
Indochina a tuturor forțelor militare 
americane, inclusiv a forțelor aeriene 
și navale, și încetarea tuturor bom
bardamentelor asupra acestui terito
riu". Pini in prezent, un număr de 
91 de membri ai Camerei Comunelor 
au semnat acest mesaj al cărui text 
va fi trimis parlamentarilor din toate 
țările lumii.

GUVERNAMENTALE

• Situația din țară revine 
la normal, anunță un comu

nicat oficial

La Londonderry, al doilea oraș ca mărime al Irlandei de nord, au avut loc duminică noi incidente intre populație și forțele de ordine — primele de la desemnarea in cursul lunii trecute a noului premier al Ulsteruiui, Brian Faulkner. în timpul ciocnirilor, în cursul cărora grupuri de tineri au atacat trupele britanice cu pietre, iar militarii au ripostat-cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene, 12 soldați britanici au fost răniți. în fotografie : scenă din timpul incidentelor

★STOCKHOLM 13 (Agerpres). — Guvernul suedez, reunit marți într-o ședință extraordinară, sub președinția primului ministru Olof Palme, a hotărît adoptarea unor măsuri severe împotriva celor ce se vor face vino- vați de deținere ilegală de arme și a celor ce se vor deda la activități politice cu caracter violent. Un comunicat oficial, publicat după ședința guvernului, precizează că cetățenii străini care vor fi găsiți în posesia ilegală de arme de foc vor fi expulzați. De asemenea, străinii care se vor angaja în activități politice ce ar putea să ducă la violență vor fi expulzați. Totodată, deținerea ilegală de arme de foc și de explozivi va fi pedepsită cu închisoarea. In comunicat se arată că poliția împuterniciri pentru a soane individuale și a cheziții domiciliare în preveni asemenea activități politice.Noile măsuri anunțate de guvernul suedez sînt o urmare a atentatului comis împotriva ambasadorului iugoslav la Stockholm, Vladimir Rolovici, de un grup terorist ustaș. Starea sănătății ambasadorului continuă să fie gravă, el avînd încă un glonte în creier. Poliția suedeză a arestat, pină acum, patru persoane care au fost acuzate de participare la acest atentat.

★

WASHINGTON — Reprezentanți ai 
cultelor din S.U.A. au dat publici
tății o declarație in care acuză fostul 
guvern democrat și actuala Admini
strație republicană 
rea și continuarea 
popular, injust și 
nam. Declarația a
întreaga presă americană, care o a- 
preciază ca reflectînd „profunda ne
liniște provocată de continuarea a- 
mestecului S. U. A. In Vietnam" („New York Times").

pentru dezlănțui- 
unui război „ne
imoral" tn Viet- 
fost preluată de

COLOMBO 13 (Agerpres). — Forțele guvernamentale ceyloneze au lansat o vastă operațiune de distrugere a depozitelor de arme construite de unitățile insurgente în Jungla din centrul insulei. Ele au reușit să degajeze un important punct situat la Alawwa, la aproximativ 50 kin de Colombo, anunță surse oficiale ceyloneze.Pe de altă parte, la Colombo s-a anunțat oficial marți că „situația internă din Ceylon revine la normal". Surse militare citate de agenția France Presse afirmă că punctele de rezistență ale grupurilor de insurgenți sînt în prezent izolate în regiunea Kegalle și în zonele din centrul și sudul insulei. Potrivit comunicatelor oficiale, legăturile rutiere ale capitalei cu localitățile cele mai îndepărtate au fost restabilite. Cu toate acestea, în întreaga țară continuă să rămînă în vigoare restricțiile de circulație între orele 16 după-amiază șl 6 dimineața.

a primit noi ancheta per- efectua per- scopul de a
EXPECTATIVA PE ARENA

POLITICĂ TURCĂ
DE IA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA ANKARA, 

AL. CÎMPEANU

agențiile de presă transmit
Comitetul O.N.U. pentru 

eliminarea discriminării 
rasiale s_a î-ntrunit într-o sesiune specială pentru a analiza rezultatele obținute în aplicarea Convenției din 1965, prin care s-au pus bazele coordonării măsurilor de descurajare a oricăror forme de discriminare cu caracter rasial. Membrii comitetului, format din reprezentanți a 18 state, vor examina, de asemenea, petiții și rapoarte cu privire la discriminarea rasială. în teritoriile neautonome.

ții internaționale, vor examina rezultatele obținute de U.N.I.C.E.F. în acțiunea de îmbunătățire a situației materiale și sociale a copiilor din lume în cei 25 de ani care au trecut de la înființarea organizației.

Cele două partide politi
ce de guvernămînt din Co
lumbia se vor unifica, a anunțat un purtător de cuvînt al „Alianței Naționale Populare" (A.N.A.P.O.), formată din partidele liberal și conservator. Platforma politică a A.N.A.P.O. urmează a fi a- nunțată de președintele său, Gustavo Rojas Pinilla, cu prilejul Adunării Populare a noului partid.

întrevedere J. Marko — 
0. Wfnzer. Ministrul afacerilor externe al R.S. Cehoslovace, Jan Marko, s-a întîlnit la Karlovy Vary cu ministrul de externe al R.D. Germane. Otto Winzer. Au fost discutate o serie de probleme politice internaționale actuale ce țări, menționează privesc ambele agenția C.T.K.

Lucrările Consiliului e- 
xecutiv al Fondului Națiu
nilor Unite pentru copii (U.N.I.C.E.F.) s-au deschis marți la Geneva. Participanta Ia reuniune, reprezentînd 30 de țări membre ale O.N.U., precum și diferite organiza-

îngrijorate de raspîndi- 
rea consumului și traficului 
de droguri, autoritâtil® braziliene au lansat o amplă campanie de combatere a acestui flagel. Campania este condusă de însuși președintele țării, Emilio Garrastazu Medici. Sînt folosite toate mijloacele, inclusiv bombele cu napalm, aruncate asupra plantațiilor clandestine de marijuana din jungla Mato Grosso. La Sao Paulo. Pele a vorbit în fața studenților și elevilor despre consecințele nocive ale consumului de stupefiante, Se apreciază că această operație este cea mai vastă din istoria Braziliei.

0 delegație de specialiști 
horticultori ai Municipiului 
București, care se la Anka_ ra in cadrul unor acțiuni prietenești și de cooperare între capitalele României și Turciei, a participat la elaborarea planurilor de amenajare a parcurilor șl grădinilor publice ale a- cestui oraș și la plantarea unor specii de trandafiri, aduși din țara noastră, în unul din cele mai frumoase parcuri ale capitalei turce. Cu prilejul acestei acțiuni, numită „Trandafirii prieteniei", a avut loc o ceremonie pe peluzele parcului ce înconjoară clădirea parlamentului turc, unde specialiștii români au plantat trandafiri și chenare de flori cu motive naționale românești.

Patru formațiuni politice 
boliviene ?*_au Tăcut cunoscută intenția de a constitui un nou partid. Intre 28 aprilie și 1 mai, se va desfășura Congresul de constituire a noului partid, ce va purta denumirea de Partidul Socialist din Bolivia.

0 delegație parlamentară 
din R. D. Germană, 00n,dusăde Gerald Gotting, președintele Camerei Populare, a sosit la Varșovia într-o vizită oficială, la invitația Seimului polonez. între parlamenta-

rli celor două țări au început convorbirile oficiale.
A încetat din viață cu

noscutul fizician sovietic 
Igor Tamm, sPecialist în domeniul particulelor elementare, al teoriei cuantice a cîmpului, al electro- dinamicii clasice și plasmei, distins cu premiul Nobel, informează agenția T.A.S.S. Necrologul lui IgorTamm este semnat de Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi, precum și de reputați savanți sovietici.

Patru studenți din Bilbao 
au fost arestațisub acuzatia de a fi desfășurat activități în favoarea Partidului Comunist din Spania, a- nunță agenția Associated Press.

Grevă la Philadelphia. Conducătorii de autobuze, troleibuze și metrou din orașul Philadelphia au declarat luni grevă în sprijinul cererii lor de a se încheia un nou contract colectiv de muncă. Greviștii revendică îmbunătățirea urgentă a condițiilor materiale. Greva a afectat transportul în comun, creînd mari aglomerații pe străzile orașului.

pekin - întrecerile 
prietenești 

din sala sporturilorPEKIN 13 — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Prima nească între americane de o selecționată fășurat marți Pekin, în sala sporturilor, în prezența a 18 000 de spectatori, în tribuna oficială au fost pre- zenți Tin Si-lin, vicepreședintele Asociației de prietenie cu străinătatea, alte persoane cu funcții de răspundere chineze, Steenhoven, președintele Asociației americane de tenis de masă. Victoria a revenit pe echipe jucătorilor chinezi, cu scorul de 5—3 la bărbați și 5—4 la femei.Luni seara, în prezența lui Go Mo Jo și a altor persoane oficiale chineze, s-a desfășurat întîlnirea dintre jucătorii chinezi și echipa canadiană. Au ciștigat jucătorii chinezi cu 5—4 la bărbați și cu 5—3 la femei, iar proba de dublu femei a revenit jucătoarelor canadiene. De asemenea, la 12 a- prilie a avut loc și întîlnirea prietenească dintre selecționata Columbiei și formația secundă a R.P. Chineze. Victoria pe echipe a revenit gazdelor cu scorul general de 11—2, iar la dublu masculin și dublu feminin au cîști- gat sportivii columbieni.

întîlnira priete- jucătorii echipei tenis de masă și chineză s-a des- după-amiază la

Duipă publicarea „programului de reforme" al noului guvern turc, observatorii politici sînt în general rezervați in pronosticuri, adoptînd, mai de grabă, o atitudine de expectativă. Diferitele grupări politico-sociale proiectează pe firmamentul vieții publice poziții contradictorii. în timp ce conducerea Confederației generale a sindicatelor turce și-a exprimat sprijinul față de noul guvern, unele organizații muncitorești nu-și ascund neliniștea față de urmările pe care le-ar putea avea asupra drepturilor cucerite de oamenii muncii declarațiile ce preconizează „măsuri ferme" pentru asigurarea „păcii" în fabrici și uzine. Pe de altă parte, deținătorii de capital au salutat, în ceea ce-i privește, adoptarea unor măsuri de a- cest gen. De notat că aceștia nu o- biectează față de proiectul de înfăptuire a reformei agrare. Principalele lor subiecte de preocupare sînt in legătură cu intențiile guvernului de a impulsiona sectorul de stat din economie, precum și întrebarea pină unde vor merge planurile de naționalizare și de accentuare a principiului fiscalității progresive. In fine, moșierii și cercurile clerului islamic— acestea din urmă datorită planului de desființare a școlilor religioase— simt că n>u le mai înconjoară „atmosfera de înțelegere" ce favoriza pină acum promovarea intereselor lor.Dezbaterile din Medjlls asupra programului noului cabinet au purtat amprenta avertismentului cuprins în memorandumul din 12 martie al comandamentului Imediat după aflarea programului, în rindul principale partide — al Republican-Popular — divergențe referitoare la urmau a fi definite. Biilent Ecevit, pină recent secretar general al Partidului Republican-Popular, a propus grupului parlamentar al formației sale să .respingă în întregime programul despre care a spus că are un caracter „preventiv". urmărind doar aplanarea mișcării contestatare în scopul menținerii și consolidării

militar, conținutului celor două Dreptății și au apărut pozițiile ce

actualei structuri social-economice. Un grup de circa 40 deputați s-au raliat acestei idei, dar și-au schimbat poziția în urma intervenției președintelui partidului, Ismet InSnii, care i-a acuzat că „nu înțeleg momentul" și a indicat grupului parlamentar să voteze în favoarea noului cabinet. InSnii și-a argumentat poziția prin aceea că „guvernul și-a asumat de fapt întreaga responsabilitate" încă înainte de dezbaterile din Medj- lis și a adăugat : „nici un partid nu are dreptul să-și aroge răspunderea de a incita armata să preia administrarea tării".Intr-un mod asemănător a evoluat situația și în sinul Partidului Dreptății. Moțiunea prin care un grup de deputați propunea să se voteze contra programului a fost retrasă la intervenția liderului partidului, Suleyman Demirel, care a declarat : „Indiferent de sentimentele noastre, ’ trebuie să procedăm în așa fel ca să lăsăm ușile parlamentului deschise".Desfășurîndu-se în acest cadru, dezbaterile asupra programului guvernului s-au finalizat prin votul de investitură : 321 de voturi pentru, 46 contra. Sensul major al acestui final al dezbaterilor este reliefat de revista turcă de limbă engleză „Outlook", care scrie că. potrivit proiectelor comandamentului militar, jn cazul în care Medjlisul ar fi împiedicat adoptarea programului cabinetului Erim, el ar fi fost dizolvat și înlocuit cu o adunare constituantă.Obiectivele noii etape în care a intrat viata politică turcă fiind dinainte fixate, partidele și-au dat seama că șansele de a le schimba sînt practic excluse. Dezbaterile, abundente de altfel în observații critice, tot atît de contradictorii pe cît sînt de diferite pozițiile ce alcătuiesc evantaiul politic al parlamentului, au urmărit în esență reafirmarea sau „reîntregirea", în fața opiniei publice, a personalității partidelor, in speranța unor evoluții de perspectivă care le-ar putea readuce în postura de a solicita sprijinul electoratului.
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