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Ai repiîbucii socialiste românia
Ambasadorul Uniunii BirmaneMl .(Orile întreprinse In ultimii ani de conducerea partidului și statului nostru în vederea creșterii eficienței activității economice au determinat implicit sporirea rolului și contribuției controlului financiar în gospodărirea fondurilor materiale și bănești, în apărarea integrității avutului obștesc, a intereselor financiare ale statului. Climatul de ordine, disciplină și răspundere promovat de Congresul al X-lea a dat un nou impuls activității organelor de control financiar, impuls ce se impune atenției prin rezultatele mult mai bune pe care aceste organe le-au obținut în ultima vreme. Scoțînd la iveală unele acte de prejudiciere a avutului obștesc, prin intervenții perseverente, organele de control, în strînsă conlucrare cu celelalte organe care au sarcini pe linia avutului obștesc, au imprimat în conștiința și activitatea multora dintre aceia cărora societatea le-a încredințat spre administrare o parte, mai mică sau mai mare, din avuția națională, răspunderea respectării cu strictețe a legalității socialiste, un tot mai înalt spirit gospodăresc, de economicitate, in toate actele care angajează avuția obștească, banul statului.Deși am obținut evidente succese în această direcție, nu rare sînt încă cazurile de nesocotire și încălcare a legislației economice în vigoare, de risipire șl păgubire a avutului obștesc. într-o formulare șintețică. toate aceste aspecte au fost reîeVate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vîntarea rostită la Adunarea festivă cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a instaurării guvernului democrat de la 6 Martie 1945, atunci cînd a subliniat : „Nu este un secret pentru ni

meni că și în țara noastră se mai în- 
tilnesc oameni care încalcă normele 
de etică și conviețuire socialistă, care 
obțin venituri fără muncă, fură din 
avutul obștesc, care manifestă nepă
sare față de bunul public, care nu 
acționează pentru apărarea și dez
voltarea proprietății întregului po
por".

Nicolae HÎRȘU 
controlor revizor general adjunct 

în Ministerul Finanțelor

Asemenea fapte sint reliefate și de acțiunile întreprinse în ultimul timp de organele de control ale Ministerului Finanțelor și de unele organe de control financiar intern, care au depistat încă grave abateri de la normele de gestionare și administrare a fondurilor statului. Este edificatoare în această privință dezordinea financiară de la Șantierul 8 construcții din Timișoara al întreprinderii de construcții industriale și montaje Brașov ; cu aprobarea șefului de șantier, dar fără să plătească și fără să se întocmească documente de scoatere din gestiune, unii salariați și-au însușit diferite materiale din patrimoniul întreprinderii : ciment, faianță ș.a. Unul din salariații care-și construia o locuință personală în Arad a reușit să aducă radiatoarele — aceste materiale atît de căutate de șantiere — chiar din depozitele întreprinderii . din Brașov, confecționîndu-și pe șantier și cazanul de aburi pentru instalația de încălzire de la locuința sa. Este deosebit de grav că tocmai cel care avea datoria expresă să respecte legea — contabilul șef — a favorizat aceste abuzuri.în atmosfera nocivă ce se instaurase pe acest șantier, abaterile au culminat cu păgubirea avutului obștesc cu peste 350 000 lei ; 100 000 de lei reprezintă numai salariile pe care șeful șantierului le-a sustras și le-a împărțit cu alți salariați.Desigur, în cazul de față ca și în altele asemănătoare, acțiunea de dăunare a avutului obștesc a fost stopată. împotriva unor asemenea fenomene organele de control financiar trebuie să manifeste o atitud'ne combativă, să acționeze cu hotărîre și fermitate. Acestei necesități trebuie să-i răspundă, în primul rînd, conducerile și organele de control ale

întreprinderii. Or, faptele arată că activitatea lor nu se ridică întotdeauna la nivelul exigențelor actuale.înainte de a formula concluzii mal generale in legătură cu munca organelor de control financiar, mă o- presc și asupra altor două aspecte care, de asemenea, relevă tot atîtea puncte slabe în mecanismul său de funcționare. Un' domeniu în care controlul financiar ar trebui să desfășoare o ofensivă puternică și permanentă privește eradicarea cheltuielilor neeconomicoa.se, neproductive. Nu puține conduceri de întreprinderi o- bișnuiesc încă să substituie analiza cauzelor care au generat aceste cheltuieli prin invocarea a fel de fel de justificări, care mai de care mai „obiective". în loc să se stabilească, potrivit legii, răspunderi precise în sarcina celor vinovați și măsuri de prevenire, aceste pierderi se trec automat pe costurile de fabricație.Dintre numeroasele cazuri de acest fel, întîlnite în ultimul timp, amintesc pe cel al întreprinderii de comerț exterior „Autotractor". Din vina unor salariați care nu și-au îndeplinit cum trebuie sarcinile de serviciu ce le reveneau, care au minimalizat și tratat cu superficialitate anumite obligații ce decurgeau din prevederile unor contracte, întreprinderea a trebuit să plătească unor beneficiari penalizări pentru neîndeplinirea riguroasă a prevederilor contractuale. Paradoxal, dauna pricinuită a fost suportată pe-seama bugetului statului. Pe bună dreptate, organele de control au cerut recuperarea prejudiciului de peste 46 000 iei de la cei care au propus și aprobat o asemenea operațiune. Supor- tînd din buzunarul propriu, socotim că cei care provoacă daune vor fi mai grijulii cu banii statului.Se cuvine amintit că, în astfel de situații, cei în cauză ripostează, justificînd că nimeni nu și-a însușit nimic în folosul său, iar cei care aveau sarcina să întreprindă acțiuni împotriva actelor de risipă

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit sîm- bătă, 7 martie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al
Uniunii Birmane, Thakin Kyaw Tun, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (Cuvîntările rosti
te în pagina a V-a).

Ambasadorul Norvegiei
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit sîm- bătă, 7 martie 1970, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al

Norvegiei, Thor Brodtkorb, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (Cuvîntările rostite în pa
gina a V-a).

La C. E. T. - Deva

PRIMUL GRUP DE 210 M W
PRODUCE LA POTENȚIALUL 

/PROIECTAT
Primul grup de 210 

megawați, al centra
lei termoelectrice de 
la Deva, pus în func
țiune la începutul lu
nii decembrie a a- 
nului trecut, produce 
la potențialul proiec
tat. După încheierea 
cu succes a probelor

complexe, in timpul 
cărora agregatul a 
funcționat în exclusi
vitate cu cărbune, 
specialiștii au deter
minat consumul zil
nic de 2 800 tone de 
cărbune, ce vor fi li
vrate de către unită
țile miniere din Va
lea Jiului.

Continuă pe de 
altă parte cu intensi
tate construcția celui 
de-al doilea grup 
energetic similar, 
prevăzut să fie ra
cordat la sistemul 
energetic național în 
trimestrul următor.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a III-a)
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Frumuseții
demnități

FEME
Elogiul femeii, de ziua ei, îl 

aduc și în această zi — ca în 
toate zilele acestor ani — lap
tele ei.

Faptele ei — oglinzi în care 
se răsfrînge noua ei personali
tate, cucerită și împlinită in a- 
cești ani, intr-un cadru social 
generos. în care-și poate 
întreaga măsură a tuturor 
sușirilor și virtuților.

Faptele ei 
concentrează, prin 
propun ca sinte
ză de viață, o 
nouă și tulbură
toare condiție, 
definindu-i lo
cul și rolul fun
damental înnoi
te, cu determi
nări social-isto- 
rice pline de o 
adincă semnifi
cație.

Păstrăm în 
portvizit foto
grafiile femeii 
iubite, lat-o a- 
casă, in ambian
ța familială, lin
gă copiii noștri, 
fructul iubirii 
noastre, proiec
ție vie a vise
lor noastre de 
viitor. Iat-o, în
tr-o altă imagi
ne, printre co
legii și colegele 
de uzină sau de 
birou, conducind 
strungul la fel 
de vrednic 
un bărbat, 
absorbită de un 
travaliu in care
— să recunoaș
tem ! — aduce 
un „ce" care-i 
numai al ei: țe- 
sind un covor, 
trimițînd cu mi
na culoarea prin
tre firele abia 
ghicite ale urze
lii, punînd pal
ma pe fruntea 
unui bolnav, în
tr-o cameră de 
dăugînd un plus 
și soare pe o planșetă confi- 
gurînd un nou ansamblu arhi
tectonic. lat-o, într-o altă ima
gine, ca deputată sau activistă 
obștească, decizind, cu o înaltă 
conștiință și probitate civică, 
măsuri care privesc colectivi
tatea, progresul și prosperita
tea orașelor și satelor noastre.

In această suită de imagini, 
sau in alta, în oricare alta, cu
leasă 
orice 
poate 
mina 
suficient pentru a desemna nu 
numai o femeie — o mamă, o 
soție, o soră — ci o întreagă ca
tegorie, fixată la o unitate de 
timp „Așa trăiește — iți spui— o femeie din zilele noastre, 
o femeie din România acestor 
ani". Asemenea fotografii, cule
se din oricare familie și din 
orice parte a țării, sint, astfel, 
oricît de intime, și un numitor 
social, un document care iese 
din paginile albumului de fa

imagini

ca 
sau

da
in

care
ceea ce
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spital, a- 
de verde

din orice familie și din 
parte a țării, subiectul 
să n-aibă nume, poți eli- 
numele, indicativul este

Anonimele
Caragiale a fost primul care le-a valorificat artis

tic. Ne-a făcut să le gustăm sarea și piperul, ne-a a- 
vertizat asupra realității psihologice care le produce, 
a făcut antologie din cele cîteva tipuri de scrisori po
sibile, din canonul cărora eventualii autori de peste 
secole nu vor putea ieși

Desigur, cele mai multe scrisori pe care le primim 
sînt cu nume și adresă. Ele nu sint simple misive ci i 
adevărată corespondență, parte din aceasta are va
loare de contribuție socială, cu semnalări prompte și I 
constructive pe probleme acute de interes obștesc. Nu . 
e mic procentul scrisorilor de solicitare personală, al 
scrisorilor S.O.S. care pretind răspunsuri la fel de ur
gente și nu simple răspunsuri, ci soluții. Cititorii în ’ 
majoritatea lor au înțeles rolul social al unui ziar, ei I 
trec cu încredere de la ipostaza de cititor la aceea de I 
corespondent, ei sint deci nu petiționari, ci corespon- I 
denți ai ziarului, uneori corespondenți de nădejde. l

Ici și colo însă, dintr-un maldăr de plicuri își scoa
te capul și inocenta anonimă. Are capul galben de •

PICĂTURA DE CERNEALĂ
gelozie pe aproapele, are ochii verzi de neîncredere, 
are buze subțiri de maliție și mai are un aer nonșa
lant, impersonal și cuminte de șarpe al casei, care 
vrea lapte. Mai are uneori aere de profet. Arborea
ză, mai întotdeauna, stindardul dezinteresării. Ambi
ția sa, a acestui Anonim — să pună oamenii pe dru
muri, iar apoi să rida, pitit în crăpătura simțului de 
răspundere obștesc Cînd merge e foarte bine, cînd nu, 
insistă pînă la exasperare, pozînd în victimă a indi
ferenței noastre. Prins cîndva în capcana acestei per
severențe, am trimis un răspuns acestui enigmatic 
Post Restant : „Omule, spune-mi cine ești, ca să știu 
cum să te pot ajuta". Aș, Anonimul a replicat isteț : 
„Și dacă ești complice cu Cutare despre care e 
vorba ?!“.

In asemenea condiții, inegale și neloiale, am renun
țat să mai răspund la anonime Le-am redus la ran
gul de supliment beletristic ocazional. Sau le-am luat 
în seamă numai pe acelea ieșite din comun prin . 
umor. Sau pe acelea, caz rar, care indicau o stare de 
spirit ciudată în cadrul unui anume loc de muncă, I 
privind un anume tapt, depășind interesul personal. 
Apoi nu le-am mai luat în seamă nici pe acestea, 
fiindcă Anonimul, cu perseverență, e un „fabricant de' 
atmosferă", indieîndu-se cel mai adesea drept adevă
rata sursă a unei atmosfere care se viciază. Este de 
prisos să consemnăm aici că există cazuri, de excep
ție, cînd un timorat, aflat in condiții speciale, refuză 
în mod îndreptății să-și decline identitatea.

Cum să scăpăm de Anonim ?.. Asigurîndu-l că nu-i 
vom deschide plicul ?.. Asigurîndu-i poate un răspuns 
la fel de ..confidential", adică de anonim Unul din
tre răspunsurile pe care le- a și dat un poștaș din- 
tr-o scrisoare pierdută ’ ..andrisnntui necunoscut".

Adică plic nefrancat cu răspundere civică.

Paul ANGHEL J
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milie, figurină intre fișele unei 
cronici mai largi, ca expresie 
și sinteză a unei epoci.

Aducînd, în activitatea 
care o desfășoară intr-o 
intr-o cooperativă 
producție, intr-un laborator, in
tr-o bibliotecă sau intr-un for 
politic, o concepție înaintată de 
viață, aceeași pe care o va îm
părtăși și copiilor ei, promo- 
vînd valori care se cheamă res
pectul sacru al muncii, respec

tul familiei, iu
birea cea mare 
pentru mama 
noastră, a tutu
ror, care e pa
tria, prețuirea 
părinților și 
strămoșilor, mo
rala relațiilor 
sociale înteme
iate pe respectul 
aproapelui, 
tovarășului 
care lucrezi 
zidești in 
mele aceluiași i- 
deal, al omului 
muncitor indi
ferent de națio
nalitatea căreia 
îi aparține ; a- 
ducînd noțiunile 
— atît de ' de
plin înțelese de 
inima unei fe
mei — ale pă
cii, ele progre
sului social și 
ale democrației 
socialiste, ea a- 
duce un ferment 
al energiilor, un 
dar care ține de 
firea unui popor 
și a femeilor 
prin care-și du
ce mai departe 
stirpea, un dar 
care ține de 
noile rinduielî 
sociale pe care 
acest popor și 
le-a făurit.

„N-am văzut la 
nici un popor — 
scria un vechi 

Principatele Române,

pe 
uzină, 

agricolă de

al 
cu 
și 

nu-

călător în
E. V. Berg, acum un secol — atît 
de multe femei cu adevăraț fru
moase. Corpul este perfect, fața 
are cel mai frumos oval, ochii 
au căutătura blîndă, statura e 
sprintenă și fără cusur, porni
rile inimii sînt drepte și nobi
le". E o măsură estetică găsi
tă in însăși alcătuirea armoni
că a pămîntului românesc — în 
care firea și firea lăuntrică o- 
menească desfid monotonia 
platitudinea este femeia ;■ 
mânca așa cum o știm, așa cum 
au nemurit-o in scris sau pe 
pinză un Mihail Sadoveanu sau 
un Nicolae 
mama, soția, 
noastră, pe 
vom izbuti 
iuns.

Și cărora 
ca în toate 
magiul inimii 
admirația noastră, 
ța noastră.

și
r.o-

este 
fiica 

nu

Grigorescu, 
sora sau 

care niciodată 
să le iubim îndea-

azi, în această zi, 
zilele, le aducem o- 

noastre întregi, 
recunoștin-
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Șantierul naval Oltenița Foto : S. Cristian

E3 H ii Elînzăpezindu-se undeva, în Bărăgan, colonelul N., ofițer de securitate, s-a o- prit la cea mai apropiată primărie comunală, între- rupîndu-și temporar călătoria.Nu era singurul musafir, în sala primăriei vreo zece bărbați își împrăștiaseră paltoanele și șubele peste tot, destinzîndu-se în așteptarea momentului cînd tractoarele cu plug, trimise la locul înzăpezirii, vor fi eliberat șoseaua de sub omăt. Oameni fel de fel.Fumau și vorbeau. Un blond spălăcit turuia ca o pîrîitoare de bilei : „Asta-i nimic, ce spui dumneata. Eu am făcut armata la o unitate specială situată în..." și timp de un sfert de oră aruncă, în sala primăriei, informații și amănunte pentru care, dacă mai era încă în armată, s-ar fi trezit, pe bună dreptate, în fața Tribunalului Militar. Dar așa, un șofer oarecare, într-o comună oarecare...După ce colonelul N. ne-a relatat această întîmplare, l-am întrebat :— Credeți că șoferul respectiv ar fi fost dispus să mai dea și alte informații ?— Sînt aproape convins. Cunosc genul acesta de flecari. Luat direct poate că n-ar mai fi scos o vorbă. Dar ia să-1 fi zgîndărit : „ce vorbești, dom’le, zici c-ai făcut, dumneata, serviciul într-o unitate specială ? Nu mai spune !“ Să-l

fi văzut atunci cum s-ar fi străduit să facă dovadă, înșirînd vrute și nevrute.într-adevăr, există indivizi care, pentru a demonstra „cine-s ei", sînt gata să spună, chiar și într-o ocazională sală de așteptare, ce conținea documentul pe care l-au întocmit ieri, cum s-au desfășurat discuțiile intr-un

putea s-o coste scump. Nu-i mult de cînd voia să se mărite neapărat cu un străin. Pe un perimetru de 237 500 km pătrați, cit are țara noastră, nu găsise nici un partener pe plac. Nu găsise pentru că nici nu și-a propus să găsească. Pentru ea, mirajul ochilor de peste Tnări și țări era mai pu-

cialist — să acorde cu alți colegi asistență tehnică la construcția unei întreprinderi. Și ne vom căsători... se încheia scrisoarea.Era fericită. Atît de tulburată de fericirea ei, incit nu i s-a părut deloc curios atunci cînd, la întoarcerea în țară, Max îi spuse : „E vremea să mă ajuți să-mi

cut să aflăm că primul pe care l-a cunoscut (cercetătorul R. D. din București) și-a dat seama de la bun început despre ce este vorba, deschizînd totodată o- chii fetei asupra „logodnicului". Atît de bruscă a fost trezirea ei la realitate, incit — după ce a mai făcut și cîteva asociații mintale — s-a dus de-a dreptul

unor
consiliu tehnic și cite și mai cite. Este categoria limbuților incorigibili, în care lăudăroșenia se împletește cu o bună doză de inconștiență. în fond, e tipul omului iresponsabil, care întii vorbește și apoi, eventual, gindește.Dar există și alte categorii. De pildă, această frumușică domnișoară (M.N., în vîrstă de 20 de ani), care meditează la o aventură ce

ternic. Se visa în mașini „ca-n filme", în toalete „ca-n filme", făcînd călătorii „ca-n filme". Și, probabil, tot „ca-n filme" l-a cunoscut vara trecută, pe litoral, pe un anume Max W. A fost dragoste-fulger, cu lacrimi la plecare, urmată de o masivă corespondență. Pînă cînd ■ Max a anunțat-o că se reîntoarce în țara noastră — în calitate de tehnician spe-

îndeplinesc bine obligațiile de serviciu. Nu ne putem întoarce la noi acasă cu mina goală. Ca tehnician, mă interesează cutare lucru... cutare... cutare..."Și iat-o pe frumușica domnișoară M. N., frec- ventînd barurile în căutarea unui cercetător, flecar, de la care să poată obține informații „nevinovate", dar de o mare importanță pentru... fericirea ei. E plă-

la Consiliul Securității Statului. „Am de făcut o declarație — a spus ea ofițerului care a primit-o, rămî- nînd apoi surprinsă cînd acesta a liniștit-o : „Știm, domnișoară, știm ce vrei să declari. Frumos din partea dumitale că ai venit. Tovarășul cercetător R. D. ne-a informat încă de ieri..."Fata a înțeles, în sfîrșit, adevărul că naivitatea nu-i

un sfetnic bun. Știm, ar fi absurd să imputăm cuiva că n-a văzut, din prima clipă, într-o legătură de prietenie sau de dragoste, fața reală a partenerului, însă atunci cînd cineva, indiferent de persoană, străină sau prietenă, îți cere acte, informații de o mai mare sau mai mică însemnătate, dar la care nu poate ajunge pe cale obișnuită, legală, cum să nu se declanșeze resorturile numite cinste și vigilență cetățenească ? Pentru că adevărata vigilență presupune și un autocontrol permanent, în orice împrejurare, asupra propriilor noastre fante, acțiuni și îndeletniciri.Dacă limbuția și naivitatea, dacă lăudăroșenia și iresponsabilitatea pot fi contracarate, de Ia caz la caz, printr-o educație cetățenească, care să dezvolte în conștiința fiecăruia sentimentul patriotic al vigilenței. al corectitudinii, al demnității, există însă și indivizi decăzuți, ahtiați după ciștiguri necinstite, capabili să trădeze interesele colectivității. ale țării, pentru un pumn de arginți.Astfel, un cetățean din orașul 7’. vede, seara tîr- ziu, la poarta vecinului său, un Mercedes cu număr străin. Avea și el cunoscuți în țara de unde venea Mer- cedesul. A doua zi a
Z. ȘTEFAN

(Continuare în pag. a V-a)
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din localitate suma

A SPĂLAT PUTINA

sesizare primită la re- că
Al. PLAIEȘU A. MUNTEANU

alte kilo-
uzinei. Pînă vor termina

platnic — însă că e

res- teh- Satu nega

sum31 000 de lei, prejudiciu dus

luni, da- (1065 de

deN-a bi- li- mult

acestor rîndurl,sublinia și un alt aspect : anu-

condiționată, certitudinea trecut însă

sește de asta. înțeleg, mai greșește omul, dar nici chiar așa, pe punga altuia, total nevinovat !“.

10 unilăți reprezen- Constanța,Și

— Poftiți ! E la-ndemînd
Desen de: V- TIMOC

articole penele au format un dosar

Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scînteii"

calitatea apei

din Pi- unei aso- ne scrie : 1969 l-am blocul

ne măcar «rămas bun». Și, mai cu seamă, fără a-și plăti cheltuielile de întreținere pe 7 (șapte) torate asociației

de a- ,in timpul

O dacție cu o lună și jumătate în urmă de la Gheor- g'.ie Rezeanu, din comuna Vădăstrița-Olt. ne aducea

controlate cînd forul organi- acționează în- ritm atît de

economic. în cazul analizat adoptat varianta alimentării Olt, (deși existau și altele) era mult mai

se organizează

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

OLTUL...

CETĂȚENESC
cînd se scoală,
pin’la prînz

Potrivit obiceiului, reprezentanții industriei și ai comerțului, răspunzători deopotrivă de sectorul de confecții, s-au intilnit și au stabilit de comun acord, In august 1969, ce vom purta în sezonul cald '70. Ulterior au fost încheiate contracte ferme pentru anume cantități de mărfuri, termene precise de livrare, în așa fel îneît pînă la sosirea zilelor calde, depozitele și magazinele să aibă timp pentru alcătuirea a ceea ce se numește „SORTIMENTCIAL". De regulă acest lucru se întîmplă ; comerțul este la debutul fiecărui sezon să ofere cumpărătorilor mărfurile solicitate. Iată însă că, în această primăvară, la termenele fixate în contracte în locul unor mărfuri așteptate, au început să sosească... scrisori și a- drese. Ele informează comerțul cu privire la „transferul" unor sortimente de la producătorii contrac- tanți la alți producători. Schimbul de corespondență este atît de viu, incit numai la unul din serviciile Direcției comerciale pentru textile și încălțăminte din M.C.I. — serviciul tru copii — voluminos.începutul a fost modest. Prin decembrie, fabrica de confecții „Bega" din Timișoara, care contractase 32 000 rochii de vară pentru fete, transferă întreaga cantitate, e drept, cu acordul comerțului, altui producător — cooperația meșteșugărească, operațiune neînțeles, vrărilor.șl, la 6 ianuarie a. c., M.C.I. este înștiințat că „Mondiala“-Satu Mare a transferat o parte din cele 89 000 de rochii, ce trebuiau să fie livrate pînă la acea dată, Fabricii de confecții din Craiova. Pentru 18 000 de bucăți nu s-a găsit nici un producător. într-un fel asemănător au fost tratate obligațiile contractuale și pe primul trimestru al acestui
A M

PINÂ

De mai mulți ani încoace, orașul Rîmnicu-Vilcea suferă de lipsa apei potabile, care s-a agravat pe măsura intrării orașului în orbita industrializării și dezvoltării accelerate. Vechea sursă de apă subterană, din puțurile de la Vlădești cu foarte mari și dese variații de debit (între 35 și 235 litri apă pe secundă) nu mai poate satisface de mult necesarul.Cu trei ani In urmă, a tnceput construcția noii uzine de apă a orașului. Trebuia să fie gata la 30 mai 1969. Dar au lipsit ba unele materiale, ba specialiștii hidroteh- niști și lucrarea n-a fost terminată. Ultimul termen pentru darea în funcțiune a fost stabilit la 30 martie, iar cel pentru terminarea tuturor lucrărilor aferente — la 30 mai a. c.Am vizitat, acum cîteva zile In urmă, șantierul. Nici vorbă de intrare în funcțiune. Nu se pot face nici măcar probele instalațiilor. La filtrele cu nisip sînt pierderi de apă. La fel la instalația de tratare chimică, unde izolația nu a fost bine făcută. Un specialist chemat din București să verifice lucrarea a propus refacerea izolației și realizarea unei protejări suplimentare. Durata refacerii — șapte, opt zile j costul ei — o sută mii lei, Atît specialistul chemat, cit și cei care au executat defectuos lucrarea provin de la aceeași întreprindere— întreprinderea de lucrări speciale din București.O serie de alte deficiențe — la executarea tencuielilor, a pantelor de scurgere în halele de la subsol, la izolarea unor pereți — completează tabloul lucrărilor executate neglijent și fără o supraveghere permanentă și calificată. Este destul de grav faptul că constructorul— întreprinderea județeană de construcții — r.u a reușit să asigure o muncă de calitate corespunzătoare în toate compartimentele, că acum sînt necesare remedieri și cheltuieli suplimentare, care pun suw semnul incertitudinii data intrării în funcțiune a la urmă, lucrările se totuși.în buna funcționare lor apar însă alte a instalații- impediment.e mai grave, despre care ne vorbește tov. Gh. Nicolae, directorul întreprinderii beneficiare : „Sursa de alimentare cu apă a orașului este Oltul. în 1967, cînd s-a aprobat investiția pentru Rm. Vîlcea, a apărut și o Hotărire a Consiliului de Miniștri (2 447 din 29 septembrie 1967), care prevedea asanarea a- cestui rîu prin înzestrarea a 50 de obiective mari — orașe și întreprinderi — cu stații de epurare com- olexe. Pînă în prezent au fost rea-

după o primă „mutare" de 11 000 de rochițe de la Satu Mare la Craiova și o decalare a termenelor de livrare din trimestrul I in II, au urmat o serie întreagă de intervenții pe lingă diferite cooperative meșteșugărești din țară pentru „plasarea" a nu mai puțin de alte 200 000 de rochițe. Unele cooperative au acceptat preluarea — și noi am consemnat pozitiv acest efort — dar numai împingînd termenele de livrare (din primul trimestru) pînă în... iulie !Din acest „joc" rezultă următoa-

comerțul ; la mijloc poate exista, firește, un interes sau altul al industriei. Dar cînd această practică are drept consecință directă modificarea termenelor de livrare (cum s-a întîmplat în cazurile citate) și realizarea mărfurilor într-o execuție inferioară, atunci situația nu mai poate fi acceptată. De altfel, neajunsurile s-au și conturat : în primăvara aceasta, modelele noi de sacouri vor fi mai puține decît ar putea fi și, în orice caz, mai puține decît s-a promis Inițial comerțului.Desigur, ar trebui văzut dacă si-

rea situație concretă: la o cerere de 870 000 de rochițe de vară, formulată de comerț, industria a răspuns prin contractarea a G90 000. Potrivit clauzelor prevăzute în contract, din această cantitate trebuiau să se afle în depozitele comerțului, la ora actuală, 400 000 de rochițe, dar au intrat doar 150 000. în aceste condiții, este greu de prevăzut dacă cele 350 de modele alese vor apărea în magazine.Un alt sortiment, a cărui realizare e primejduită de practica transferurilor, sînt sacourile bărbătești. Mai mult de jumătate din cantitatea contractată pe primul trimestru (producător tot „Mondiala") a fost transmisă Fabricii de confecții din Craiova. Să fie clar : nu împotriva transferului în sine are de obiectat

tuația amintită putea fi evitată. Considerăm oportună o asemenea analiză, mai ales pentru concluziile ce s-ar putea trage, în viitor, în perspectiva eliminării unor practici similare. în momentul acesta insă, important ni se pare un alt aspect: ce se poate face pentru recuperarea unei cantități cit mai mari din mărfurile întîrziate, de care piața are nevoie electiva ?Tovarășa Otilia Imre, director tehnic al Combinatului de confecții și tricotaje din Satu Mare, de care aparține „Mondiala" (de altfel, o fabrică a cărei marcă se bucură de un binemeritat prestigiu), recunoștea că au fost provocate necazuri comerțului. Și, după cite am aflat, combinatul va suporta rigorile legii (mai precis, va plăti penalizări). Dar penalizările nu pot ține loc de mărfuri. La conducerea M.I.U. ni s-a spus că cei în drept (chiar obligați) să găsească ieșirea din impas vor fi conducătorii combinatului respectiv. E drept, unele măsuri s-au luat : s-a mărit numărul muncitorilor, s-a apelat la munca la domiciliu etc. — toate însă cu o întîrziere considerabilă.Cauzele migrației mărfurilor, a dificultăților create trebuie căutate însă și in eforturile inegale ale fabricilor de a ondra, la cel mai înalt nivel de exigență, obligațiile față de beneficiari. în timp ce „Mondiala" sau alte fabrici sînt literalmente asaltate de comenzi (iar comerțul se plînge de goluri în livrări), există fabrici de confecții care sînt... în gol de producție. Explicația e simplă : sînt apreciate și solicitate fabricile grijulii față de CALITATEA produselor, iar celelalte sînt ocolite. Așa cum arătam, Fabrica de confecții din Craiova a

preluat de la Satu Mare o însemnată cantitate de produse, printre care și sacourile. Deși a primit toată documentația, modelele reproduse nu au atins nivelul celor executate la „Mondiala". Aceasta în ciuda faptului că, așa cum ne-a declarat tovarășul Constantin Popescu, directorul tehnic al Combinatului de confecții din Craiova, fabrica pectivă dispune de mijloace nice superioare celei din Mare. Nu se poate, firește, rolul tradiției într-o anumită ramură de producție. (Tradiția în acest sens reprezentînd, în primul rînd, experiență). Dar nici această deplină împăcare cu mediocritatea nu poate fi admisă, mai ales cînd ea este pricina unor pagube materiale și morale. Și apoi, este oare normal ca, atît timp cit în unele fabrici de confecții există capacități neacoperite, să se caute producători în altă parte ? Pentru că asemenea capacități e- xistă — nu numai la Craiova, ci și în alte părți. La fabrica de confecții „Flacă- ra“-Cluj, de exemplu, fabrică profilată pe confecții de stofă (deci și pe sacouri, care se caută), se lucrează în momentul de față paltoane pentru femei, ce vor sta în stoc pînă la toamnă ; fabrica din Oradea, cu experiență în producerea sacourilor, lucrează uniforme școlare, în care, de fapt, este specializată fabrica din Craiova, unde sacourile nu se realizează la un nivel calitativ punzător.întrebarea este : cine ar fi să găsească soluțiile pentru rarea dificultăților ivite ? Evident, ministerul — prin direcțiile sale generale de plan economic, îndrumarea și urmărirea producției și cea de desfacere — organisme nu numai cu o viziune de ansamblu asupra tuturor sectoarelor, ci OBLIGATE să intervină pentru corelarea firească dintre cerere și posibilitățile de producție. în cazul confecțiilor, a- cest lucru nu s-a făcut nici cu operativitatea, nici cu simțul de răspundere, nici cu competența cuvenite. împotriva hîrtiilor și în lumina cerințelor stringente ale realității trebuie acționat fără întîrziere. Măsurile de rigoare, concomitent cu intrarea in vigoare, la 1 martie, a noii legi a contractelor vor trebui să pună, fără îndoială, ordine în a- cest sector atît de important al a- provizionării populației, vor trebui să ducă la eliminarea, în viitor, a practicilor dăunătoare în relațiile dintre industrie și comerț, să pună de acord aceste relații nu cu hir- tiile ci cu cetățenilor.

Legislația noastră socialistă definește cu precizie rolul controlului obștesc. Organizarea lui — pentru a-1 face corespunzător funcției sociale ce-i revine — a fost dată în grija sindicatelor. Ele asigură desemnarea controlorilor obștești de către adunările oamenilor muncii, îi pregătesc pentru a-și îndeplini atribuțiile și tot ele trebuie să vegheze ca propunerile și sugestiile făcute, vi- zind perfecționarea deservirii publice, să fie privite cu seriozitatea cuvenită și, în măsura posibilităților, aplicate cu promptitudine. Investigațiile făcute în municipiul Constanța ne-au permis insă să constatăm și existența unor fenomene de formalism.Vizităm comerciale tative din Eforie, Mangalia Năvodari. Nici registrul de control, nici memoria lucrătorilor unității n-au mai consemnat de mult prezența vreunei echipe

de control obștesc. Cu prilejul unei discuții la conducerea Direcției comerciale județene, ca și a lnspectoia- tului comercial ue stat, au fost evocate unele acțiuni bune, din trecut ale acestor echipe de control, precum și intenția de a acorda tot sprijinul pentru reeditarea lor, cu condiția ca cei care se ocupă direct de organizarea controlului obștesc — consiliul municipal al sindicatelor — să manifeste același interes.La consiliul municipal al sindicatelor găsim o situație statistică de anul trecut. Din ea rezultă că în 1969 ființau 463 echipe de control obștesc, alcătuite din peste 2 000 de salariați, gospodine. S-au efectuat scriem din mintită — controale, 3 862 de
tran- situația a- 4 727 de soldate cu propuneri, înaintate conducerilor unităților comerciale. Dar nu asupra acestui bilanț ne-am propus să ne oprim în rîndu- rile de față, ci asupra

lizate doar cîteva, iar principalii impurificatori — Combinatele chimice de la Făgăraș și Victoria, Fabrica de hîrtie și celuloză Zăr- nești, „Colorom“-Codlea, orașul Sibiu cu industriile sale (acestea din urmă prin intermediul Cibinu- lui) continuă să degradeze apele Oltului". E adevărat că, o dată la trei luni, reprezentanții unităților industriale și ai forurilor locale analizează modul în care se aduce la îndeplinire hotărîrea amintită. Din păcate, se consemnează mai mult motivările celor care n-au luat măsurile cuvenite decît măsuri propriu-zise.în condițiile date, ce ar trebui făcut ? Forurile locale sînt de părere că unitatea teritorială de gospodărire a apelor ar trebui să înființeze o stație-pilot de semnalizare care din zut. fost rindu-se să construiască necesară stației. După cum am fost însă informați, Direcția generală de gospodărire a apelor nu dispune de posibilitățile materiale pentru întreținerea unei astfel de stații.Uzina de apă din Rm. Vîlcea va intra, totuși. în funcțiune. Este deci firesc ca și pînă la asanarea prevăzută a Oltului — care comportă încă investiții de multe zeci de milioane, ce nu se realizează bătînd din palme — să se garanteze funcționarea ei în bune condiții. Deci, o stație-pilot va fi necesară și, după părerea tuturor specialiștilor cu care am discutat, ideea realizării ei trebuie luată neapărat în considerație.în încheierea am .me că problema are și un caracter --------- ------------------ ’ ---- ‘s-a din fiindcă investiția mică. S-a neglijat însă un element esențial: costul obținerii apei potabile. la nivelul actual de poluare, este de peste trei ori mai mare decît cel prevăzut în studiul tehnico- economic inițial. Aceasta înseamnă pierderi anuale de 1.2 pînă la 1,5 milioane lei, în locul unor beneficii care să se ridice cam la aceeași sumă. Deci, în ultimă instanță, o pagubă permanentă, suportată în rate de milioane de lei anual. A- ceastă pagubă nu va putea fi redusă decît pe măsura asanării Oltului și, pentru moment, redusă măcar într-o oarecare măsură prin înființarea amintitei stații-pilot.

și control la punctul Cîineni, să garantezeOlt în limita stasului prevă- O propunere în acest sens a făcută, forurile județene ofe- clădirea

Roclica SERBAN

trebuit înlătu-

realitatea, cu cerințele

altei concluzii reieșite din discuție : în momentul de față, controlul obștesc este practic inexistent, deoarece controlorilor obștești le-a expirat valabilitatea legitimațiilor în decembrie anul trecut. Unele echipe, la libera opțiune și efectiv din conștiință cetățenească, au mai controlat cînd și cînd unitățile care le erau repartizate. Constatările acestora, măsurile luate nu sînt însă cunoscute sau sint apreciate drept observații minore, nesemnificative.în luna ianuarie, în adunările sindicale din întreprinderi și instituții au fost desemnați noi controlori obștești. Dar de două luni se lucrează la constituirea echipelor, la repartizarea unităților pe care urmează să le controleze, la întocmirea noilor legitimații. Cînd se vor termina a- ceste lucrări ? Greu de precizat, dar dacă se va lucra în ritmul de pină acum, se va ajunge, fără îndoială, la sfîrșitul anului fără ca cei aleși să-și fi exercitat mandatul, între timp, în biroul executiv al consiliului • municipal al sindicatelor s-au emis mai multe idei cu privire la specializarea echipelor de control obștesc, la delimitarea activității lor pe cartiere, se preconizează un instructaj de specialitate, urmat de demonstrații practice. Lucruri bune dar, deocamdată, toate se materializează în vreo 20 de tabele și situații, supuse zilnic corectivelor. Cum se poate discuta. în asemenea ciența ștesc, două putut I zate.?prinde pe cineva modul inoperant. greoi, deseori formal, în care se dă curs sesizărilor ■ controlului obștesc de către conducerile unităților însuși zatortr-un lent ?

i condiții, de i-i'i- cohtrolului ob- cînd timp de luni ele n-au fi măcar organi- Mai poate sur-

„în luna ianuarie a.c., ne- tam-nesam, m-am pomenit acasă cu o adresă prin care eu, pensionarul Cotoș Gheorghe al lui Silvestru, din comuna Straja, județul Suceava, eram somat să achit cooperativei de con-
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acesteia... „iu tuupui cît erați gestionar". Să vezi și să nu crezi 1 Eu — gestionar dator zați buni, nele... este în cauză" spus celor care m-au scos pe mine debitor. Dar credeți că m-a ascultat cineva ? Nimeni. Nici cei din comună, nici cei de la uniunea județeană. Și m-am pomenit cu o strașnică poprire de pensie. De aproape trei luni alerg să îndrept această greșeală făcută de un funcționar cu capu-n nori, dar nimeni nu se sinchi-

la cooperativă, eu — la aceasta ? 1 „Scu- de deranj, oameniAți încurcat borca- gestiunii. Alt Cotoș le-am

„De mai mult timp moara din comuna noastră a a- muțit — ne scrie Ion Axin- te din Zănești-Neamț. A măcinat cît a măcinat și i s-a defectat motorul. «în citeva zile se va repara — ne-a asigurat morarul — sau, dacă nu, va fi înlocuit». Soluție pentru care s-a și optat pînă la urmă, adueîndu-se un nou motor. Unul electric — ca să macine mai iute moara. Numai că, pentru instalarea lui, erau necesare o seamă de lucrări ce trebuiau executate de către întreprinderea „23 August" din Piatra Neamț. Unele dintre ele s-au făcut, e drept. Au rămas însă de executat legăturile electrice, ca să poată funcționa. Nu vor să vină meșterii de la Piatra Neamț să le facă și pace ! Din care cauză, pentru măcinat ne ducem fiecare unde putem. Ba, nebănuind că pornirea morii va dura atit de mult, unii săteni vin aici cu carele încărcate, la măcinat, dar sint nevoiți să-și schimbe direcția spre mori, aflate la mulți metri distanță. A bătut, bietul morar, drumurile pînă la Piatra Neamț, la întreprinderea respectivă, de nici el nu mai știe cite ori. însă in van toată alergătura. S-a întors, de fiecare dată, cu făgăduiala că «miine, poimîine — cel mai tîrziu -- venim». La care «miine» se gîndesc, oare, cei de la întreprinderea din Piatra Neamț ?“

„Sînt mamă a doi copii, cel mai mic avînd numai 9 luni — ne scrie Rodica Tu- dorache din Bacău, str. Cornișa Bistriței, blocul 5. în- tr-una din zile, acesta a răcit, căpâtind o bronșită a- cută. Am anunțat imediat circumscripția sanitară. Medicul i-a prescris tratament cu antibiotice, indicind în același timp serviciului de gardă al policlinicii de copii să trimită la domiciliu o soră, pentru a-i face injecțiile respective. In prima zi lucrurile s-au desfășurat normal : copilul a primit îngrijirea indicată. A doua zi, ‘însă, sora n-a mai venit să-i facă injecție copilului. La fel s-a întîmplat și în dimineața următoare. Am telefonat la policlinică și mi s-a spus să caut prin vecini o altă soră. M-a surprins și m-a mîhnit acest «sfat». Din fericire, doctorița de circumscripție, știind despre copil că e bolnav, a venit ea să-1 îngrijească. Și, găsindu-1 într-o stare gravă, i-a prescris din nou tratament cu penicilină. Mă întreb, îngrijorată : va veni sau nu va veni sora pentru injecții ?“
Emilian Socae, tești, președintele ciații de locatari, ..Pînă la 24 iulieavut ca locatar in nostru (de pe Calea București nr. 2) pe Ion Păciule- te. Spunem că l-am avut, deoarece de atunci s-a făcut nevăzut, fără a ne spu-

lei).știam. Nu știam și laș, că o să spele definitiv putina, lăsîndu-i pe ceilalți locatari să suporte din punga lor datoriile lui. L-am acționat și în justiție, care l-a obligat, prin- tr-o sentință, să ne plătească banii de care am fost păgubiți. Dar, ce folos? Stăm cu sentința-n față (neputînd s-o punem în a- plicare) și ne zbatem să dăm de urmele lui. Se vorbește că ar fi pe la Rim- nicu Vîlcea. Știți ceva despre el, oameni buni? Da- că-1 întîlniți, amintiți-î că e căutat. De asociația locatarilor și de executorul judecătoresc".

la cunoștință slaba activitate desfășurată în rîndul sătenilor de către căminul cultural din localitate. „Sălile căminului sînt, mai tot timpul, încuiate — se arăta în scrisoare — televizorul, magnetofonul, instrumentele muzicale, jocurile distractive sînt puse «la păstrare»".Zilele trecute, același semnatar ne-a adresat o nouă scrisoare, rugindu-ne să-i comunicăm dacă am întreprins ceva în urma primirii scrisorii sale anterioare și care sînt concluziile la care s-a ajuns.Că am întreprins ceva, puteți să fiți sigur, tovarășe Rezeanu. Poate confirma acest lucru și Comitetul pentru cultură și artă al județului Olt, căruia i-am înaintat sesizarea, pentru cercetări, încă de Ia 16 ianuarie a.c. Cît despre con-

«MM*,

APROPO
DE TERMENE I

ciuziile la care s-a ajuns, cu părere de rău vă comunicăm că nu le cunoaștem nici noi, întrucît instituția menționată nu ne-a trimis nici pină acum răspunsul cuvenit. îl așteptăm. Chiar dacă a expirat termenul legal.

Ne aflăm la notariatul sectorului I. La ghișeul acestui serviciu, unde — de ce n-am spune-o ? — venisem cu ideea preconcepută că trebuie să așteptăm, n-am mai găsit nimic din ambianța trecută — nici „coada" și nici nervii de rigoare. Pe băncile din fața ușii, vreo 3—4 cetățeni, așezați comod, așteptau „să iasă" certificatele.„în ultimul an am trecut în repetate rînduri pe la notariat cu tot felul de treburi — ne spune prof, dată, neori treia : copii tate de oră". Aceeași apreciere ne-o împărtășesc și ceilalți cetățeni : timpul de așteptare s-a redus. Un exemplu. Pare un mărunțiș, dar urmările sale sînt evidente. Lucrătorii notariatului au observat că, la a- numite ore din zi, numărul solicitanților crește și că la ușa serviciului apare „coada". în asemenea momente, ceilalți notari lasă de o parte treburi care nu sînt atît de presante și urgente și cooperează cu oficiantul de la ghișeu. Deseori, notarii ies din birouri și dau informații cetățenilor de pe culoar. Și astfel, în cîteva minute. „coada" se risipește.în aceste însemnări oprit intenționat Ia „mărunțișuri", pentru multe ori se poartă ții

: unul dintre solicitanți, Angela Mîndroiu. Altă- așteptam ore în șir. U- reveneam a doua sau a zi. Acum, legalizarea unei durează cel mult o jumă-

ne-am unele că de , discu-interminabile despre necesitatea unor perfecționări, ne-

de res

de a
glijîndu-se tocmai acele elemente simple, care ar putea contribui efectiv la economia de timp și de efort a cetățeanului.în cursul investigațiilor noastre, am trecut și pe la ghișeele unor servicii ale consiliului popular din același sector. Și aici s-au simplificat uncie formalități care dădeau multă bătaie de cap cetățenilor și îi puneau adeseori pe drumuri. Să dăm un exemplu. La schimbarea unei locuințe, solicitanții trebuiau să depună la ghișee un șir de copii după diverse acte în cazul cînd se muta cu un minor înfiat, (de divorț, etc. etc.). Astăzi, spațiul locativ nu mai cere copii legalizate, ci specifică pe cereri actele autentice, pe care le înapoiază apoi solicitanților. Cetățeanul nu mai e nevoit să alerge în prealabil la tribunale sau notariate, sâ facă „coadă" la alte ghișee. E, evident, un cîștig de timp pentru el. La spațiul locativ simplificarea procedurilor legale a fost secondată și de înființarea unui oficiu de dactilografe. Iarăși un fapt „mărunt". Să ne adresăm însă unei imagini din trecutul apropiat : cetățeanul care se prezenta la ghișeu tip de cerere, caute prin formularul îl serviciului, sînt gata să-i bată mașină. Timpul cetățeanului la ghișeu s-a redus considerabil.„Cu ce să începem perfecționarea muncii noastre ? Cum să ridicăm eficacitatea serviciilor prestate pentru public ?" Comitetul executiv al consiliului popular din sectorul 8 a dezbătut in repetate rînduri asemenea probleme. Discuțiile conchideau, de fiecare dată, că este necesară sporirea responsabilității funcționarului, ceea ce presupune, înainte de toate, o pregătire temeinică, „înarmarea" lui cu cunoașterea legilor și hotărîrilor in vigoare. Totuși, schimbările cu cel mai substanțial aport de operativitate au început a se contura prin intensificarea contactului cu cetățeanul „la el acasă". Să cităm, de pildă, că, în urmă cu cîteva luni, erau dese cazurile cînd locuitorii sectorului atrăgeau atenția consiliului popular că pierd multă vreme pentru autorizațiile de construcție, mutarea în alte localități, eliberarea unor acte de tutelă etc. Pînă și montarea unei cișmele pe o stradă oarecare necesita vize și paravize, ștampile și aprobări. Toate aceste aspecte au fost discutate și în adunările populare din circumscripții, de față fiind și membrii comitetului executiv. Rezultatul ? Serviciile consiliului popular au făcut un pas important în întîmpinarea cetățenilor. Lucrătorii nu mai rezolvă problemele de acest fel exclusiv în birou (și în prezența prelungită a solicitanților), ci pe teren, împreună cu deputății, care girează legitimitatea cererilor. Așa se procedează și la eliberarea autorizațiilor de construcție, de reparații a unor imobile etc. Serviciul construcții eliberează a- cum autorizațiile cu 10—15 zile mai repede. Nici părinții adoptivi nu mai sînt chemați în repetate rînduri la înfățișare. Actul de tutelă este întocmit de funcționari după investigații pe teren. Ce urmare are această colaborare intimă cu cetățeanul, firească în activitatea unui funcționar administrativ ? La sediul din Bd. Banu Manta s-a redus aglomerația la ghișee. De unde rezultă. odată mai mult, .1'. „mărunțișurile" își au însemnătatea lor...

nu găsea formular Uneori, alerga să-1 tutungerii. Astăzi, așteaptă în incinta iar dactilografele cererea la
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EXPERIMENTAREA NOULUI SISTEM
DE SALARIZARE Șl MAJORARE A SALARIILOR

Stimulent pentru 
perfecționarea 
muncii, întărirea 

ordinii și răspunderiiRecentele hotărîri ale Consiliului de Miniștri privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorare a salariilor în diferite ramuri și domenii de activitate — cu care s-a încheiat aplicarea în întreaga economic a acestei acțiuni do excepțională însemnătate economică și socială — au trezit un puternic ecou și o vie satisfacție în rîndurile colectivelor de lucrători din unitățile respective. In aceste hotărîri, oamenii muncii văd o nouă expresie a politicii consecvente a partidului și statului nostru de ridicare sistematică a nivelului de trai al celor ce muncesc și, în același timp, un puternic stimulent în muncă pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă din acest ultim an al cincinalului, pentru înfăptuirea Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R.La Institutul de cercetări pentru prelucrarea țițeiului din Ploiești, ne-am adresat tov. dr. ing. Ion Ghejan, directorul științific al institutului.— Experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor IN UNITĂȚILE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA — ne-a spus interlocutorul — stimulează și mai mult inițiativa, munca creatoare a oamenilor de știință, a cercetătorilor. Mi se pare foarte bine venită ideea de a se introduce în clasificarea profesională gradele (4 la număr), care corespund cu cele din învățămîntul superior : asistent, lector, conferențiar, profesor. Deci,-salarizarea nu mai este legată direct, ca pînă acum, de o funcție administrativă — șef de laborator, șef de secție, sau director. Pentru această muncă administrativă se prevede — normal — o anumită indemnizație. Omul din laborator știe precis că remunerarea lui materială este nemijlocit legată de rezultatele muncii de cercetare. Consider bine venită și măsura, de ordin mai general, care face din institutele de cercetări unități cu gestiune economică. Acum știm că numai de finalizarea practică a cercetării depinde eficiența activității institutului, depind gratifica- țiile, premiile, stimulentele prevăzute în noua Hotărîre. Noi am fost și înainte legați direct de activitatea, prac-ț tică a rafinăriilor ploieștene. Pînă â- cum, s-au aplicat multe tehnologii superioare în prelucrarea țițeiului, s-au realizat aditivi superiori. Noua hotărîre consfințește o practică cu rezultate bune, fapt pentru care nu putem decît să ne bucurăm.Din discuțiile cu alți cercetători, laboranți, ingineri am desprins grija deosebită ce o manifestă colectivul acestui institut pentru urmările practice pozitive ale lucrărilor lor teoretice și de laborator. Pînă acum s-au încheiat numeroase contracte cu Ministerul Petrolului, cu cel al industriei chimice, cu rafinăriile din țară. Inginerul cercetător Constantin Georgescu ne-a spus :— Sîntem preocupați de creșterea eficienței muncii noastre. In Hotărî- rea Consiliului de Miniștri sînt pre- yzjzute multe stimulente materiale i.entru o cercetare cu bune rezultatei Recent, institutul nostru și-a formulat angajamentul, ca răspuns la chemarea la întrecere a unui grup de institute de cercetări din București. Dorim ca cele propuse acolo — sarcini foarte precise — să fie realizate exemplar, să ne aducem contribuția la efortul general pentru înflorirea patriei, pentru înfăptuirea Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R.— în DOMENIUL COMERȚULUI EXTERIOR — ne relata tov. Tudorel Ilarabagiu, directorul general al I.S.C.E. „Tehnoimport" — noul sistem de salarizare și majorare a salariilor, asigurind o creștere substanțială a retribuției, ne determină să depunem eforturi deosebite pentru gospodărirea cit mai judicioasă a fondurilor valutare ale statului destinate importurilor. Faptul că la mărfurile contractate în primele două luni

ale anului curent, față de prețurile prevăzute prin plan pentru Importurile respective, am e- conomisit circa 16,3 milioane lei valută, evidențiază tocmai marile posibilități de care dispunem pentru creșterea eficienței comerțului exterior.■ — Aș vrea să adaug — a intervenit ing; Letiția Staicu, de la aceeași întreprindere — că, prin natura muncii noastre, noi cei ce lucrăm în comerțul exterior avem o mare răspundere pentru cheltuirea cît mai judicioasă a fondurilor valutare. Trebuie să cel’riem ca printr-o „sită" cit mai deasă cererile de import ale beneficiarilor interni, să-i îndemnăm să folosească cit mai bine materialele procurate, precum și înlocuitorii din producția indigenă.Preocupări asemănătoare privind îmbunătățirea utilizării fondurilor materiale și bănești am întîlnit și in rîndurile LUCRATORILOR DIN UNITĂȚILE BANCARE. Inspectorul principal P.elre Spătarii, de la Sucursala municipiului București a Băncii Naționale,' ne relata :— Pentru noi, lucrătorii bancari, experimentarea noului sistem de salarizare și măririle de salariu presupun, implicit, creșterea exigenței față de propria activitate. Eu, lucrînd in șectorul de venituri de stat, lac parte din colectivul de urmărire a.acțiunii de rentabilizare, a tuturor întreprinderilor și produselor din Capitală. Anul trecut, pierderile planificate au fost diminuate cu peste 11 milioane lei. In acest an, scontăm pe înlăturarea oricărui deficit financiar, ceea ce este un semn al înaltei eficiente economice.Am discutat și cu tov. ing. George Cojocarii, director tehnic al institutului de. proiectări pentru industria ușoară, care ne-a declarat i— Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri privind majorarea salariilor în DOMENIUL PROIECTĂRII asigură o creștere anuală a fondului de salarii, pe întregul institut, de peste 2,4 milioane lei. Prin aplicarea prevederilor ei se accentuează creșterea calificării, competenței și răspunderii, a productivității fiecărui lucrător de la planșetă, elemente importante pentru înfăptuirea în condiții optime a planului de investiții în industria ușoară. Sistemul preconizat de acordare a recompenselor duce, implicit, la îmbunătățirea calitativă a muncii de concepție, concretizată în obținerea de economii atît la valoarea de investiție totală, cît și la valoarea de construcțiî-montaj, in adoptarea unor soluții care să evite, pe cît posibil, importul. Experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor vor mobiliza forța creatoare a specialiștilor noștri pentru realizarea angajamentelor luate de a da economii de circa 55 milioane lei și peste 14 milioane lei valută, precum și a unor importante economii rezultate din reducerea normelor de consum la oțel, beton și alte materiale.
Constantin CAPRARU 
Dan MATEESCU 
Constantin DUMITRU

In producție

NOI TIPURI 
DE STRUNGURILa Arad a intrat In producție noua serie de strunguri S.N.A.-450, 500 și 560, proiectate și realizate în întregime de către specialiștii arădani. Prevăzute cu cuplaje electromagnetice, cu sisteme de turații1 și avansuri rapide, noile tipuri de strunguri ating un grad ridicat de precizie și rigiditate în exploatare, caracteristici care permit adaptarea celor mai moderne dispozitive și scule de strunjit la regimul de așchiere. Aceleași proprietăți tehnice le întrunește și strungul S.N.A.-360, aflat în faza de prototip și care, de asemenea, va intra în producția industrială a uzinei.Noua grupă de strunguri prezintă o utilitate universală. Prin parametrii lor tehnicO-funcțio- nali, strungurile S.N.A. cu lungimi de prelucrare cuprinse între 360 și 560 mm se ridică la nivelul mașinilor-unelte similare străine. Tehnologia de fabricație va asigura tipizarea în proporție de peste 60 la sută a întregii producții de repere și piese necesare asamblării strungurilor.(Agerpres)
Produse 

la exportDupă cum informează întreprinderea de comerț exterior .,Auto-Tractor“ s-au perfectat noi tranzacții comerciale cu firme de peste hotare. Dintre acestea amintim contractul îricheiat cu firma de stat „Banga“ din Iran, pe baza căruia se vor exporta în acest an 600 de. tractoare Ș’ diverse utilaje agricole. Pe a- dresa Asociației municipalității din Iran , vor fi livrate, in cursul acestui an, autocamioane utilitare în valoare de circa 18,5 milioane lei valută. Un alt contract prevede expedierea în această țară a 200 remorci basculante de 5 tone.La rîndul el. întreprinderea „Mașinexport" a încheiat noi contracte cu firme din Turcia, în vederea exportului în această tară a 180 de. diverse motoare.Tnșemnate cantități de . diferite materiale de construcție au fost recentlivrate peste hotare prin intermediul întreprinderii de comerț exterior „Mineralim- portexpoți". -In Cehoslovacia; R. D. Germană, R. F. a Germaniei și Ungaria au Cost livrate peste 725 000 mp de împletitură din fibră de. sticlă pebitumată și bitumată, tuburi de gresie, plăci din ceramică etc.De asemenea au fost expediata iii Cehoslovacia. . Cipru. Italia, Malta, Turcia. Ungaria șl Uniunea Sovietică 230 000 mp diferite sortimente de geamuri.(Agerprgș)

Din tot ce știam că există aici, cu an! în urmă, doar, suprafața de producție a rămas aceeași. De atunci, dotarea tehnică a uzinei „Laminorul" din Brăila s-a schimbat mult ( 98 de milioane lei au fost investite numai la laminorul nr: 2.— De fapt, în ce s-au materializat aceste milioane de lei investiții ? — l-am întrebat pe tov. ing. .Ștefan Gheorghiță, directorul general al uzinei.— Laminorul propriu-zis a fost reamena- jat din punct de vedere tehnic și dotat cu un cuptor cu propulsie de1 mare capacitate (20 tone metal pe oră). Sistemul de evacuare al cuptorului a fost mecanizat ț o bandă cu role transportă țâglele înroșite (odinioară transportate cu clești manuali — n.n.) către cilindrii laminorului. O masă basculantă, dirijată de la Un post de comandă de Un singur om, ridică laminatul. la trecerea superioară, aducîndu-1 la dimensiunile prescrise.In’tîrziem mai mult la cilindri, la pragul acesta de metamorfozare a o- țelului. La un capăt pătrunde în cilindri țagla, care începe apoi un du-te- vino prin calibrele cilindrilor, fiind transformată în final în firul de s.î'r- mă, în benzi și în bare suple de oțel de forme rotunde, pătrate sau hexagonale. Dar ceea ce este mai fascinant în acest spectacol Industrial este gestul de ritual, am spune, al omului care — prin mișcări precise — dirijează cu claritate și siguranță incandescenta transformare a metalului. Cele mai moderne utilaje și-au găsit locul și au fost Instalate aici ; mai în- t.îi, transbordoarele transversale, patul de răcire, precum și cele două fierăstraie de debitat la cald t apoi se disting în mod; deosebit cele două cuptoare automate de tratamente termice ale oțelurilor aliate, din noua hală. „Doar la Reșița mai șlnt asemenea Cuptoare", ne spunea directorul general al uzinei. Șeful cuptorar. Nicolae Stoica, ne-a citit indicațiile de pe panoul de comandă i „Ele redau temperaturile și vitezele pe diverse zone ale cuptorului i aici se reglează automat dozajul gaz-aer ț dincoace, prin semnale acustice șî optice, nf se indică Orice eventuală «varie din interiorul cuptorului..."Șeful cuptorar purta im dialog. Un dialog tntre el ți aparatul din fața sa Pentru că «emnalel» aparatului ascund, în spatele lor, avertizări care sînt urmate prompt de Intervenții djn partea omului, în ' vederea funcționării ireproșabile a instalațiilor.— Care este scopul instalării celor ’două Cuptoare automate la Brăila? — l-am întrebat pe directorul general a) uzinei-- Galații- și- Brăila formează o zonă siderurgică! deci era necesară o amplasare judicioasă a cuptoarelor Apoi, nevoia imperioasă de oțeluri aliate tn diferite ramuri ale economiei. Rostul acestor tratamente termite este de a omogeniza moleculele oțelului (glo- bulizare). de a-i da ac'eeași duritate și rezistență pe întreaga sa suprafață (normalizare).Tml atrag atenția cîteva sortimente fabricate și gata de livrare i RUL 1, RUN 2. A- ceste două mărci de oțeluri, asimilate de cu- rînd, se folosesc la fabricarea rulmenților, în'uzlnelp rfin Rrasnv si Rîrl.nd InC»o gă în

Otelul 

dobindeste 

valori 

superioare 
LA „LAMINORUL"

DIN BRĂILA

țeleg că laminoriștil brăileni se ocupă acum, din ce în ce mai mult, nu numai de calitate, dar și de aspectul comercial al sortimentelor de oțel aliat. Pentru că, începînd cu noul depozit de materie primă, cu noua hală în care au fost amplasate majoritatea utilajelor — care formează ajustajul la rece — și ter- minînd cu micile etichete'ce se lipesc la capătul barei de oțel și care poartă „marca" fabricii, totul e trecut printr-un proces de tehnicizare și de bun gust, de estetică industrială.— De curînd, ne relata Ing. Gh. Grccu, șeful serviciului organizarea producției și a muncii, în uzină s-a fabricat și experimentat un nou produs. Este vorba de marca de oțel U.I.C., ce poate fi folosit la confecționarea arcurilor de vagoane. Primele probe au corespbns din punctul de vedere allami- nării ți compoziției chimice. S-au mai asimilat mărcile de o- țel slab aliate, în dimensiuni de la 6.32 mm, care dau posibilitatea uzinei să livreze unităților de construcții cantități mult mai mari din aceste sortimente solicitate. în prezent, uzina expediază beneficiarilor o gâmă mult mai largă de produse : sirmă trefilată și cuie, lanțuri comerciale, șuruburi și piulițe, nituri, nipluri, rondele și furci diferite pentru agricultură. Iar în cadrul fiecărui sortiment, se produc mai multe tipodimensiuni. Iată și producțiile 1 anul trecut, colectivul uzinei a realizat 16 200 tone o- țeluri aliate, din care 2 000 tone oțeluri cojite. Anul a- cesta se vor produce 40 000 tone oțeluri aliate, din care 6 000 tone cojite. Și încă un amănunt : toate sortimentele și cantitățile au a- coperire in comenzi.— Evident, acest» «arclni de plan sînt mobilizatoare.— Chiar le vom depăși, precizează directorul general al uzinei. Pînă acum, nici o secție nu se află cu realizările sub plan | dimpotrivă, la producția-marfă si la prouucția- marfă vîndută și încasată s-au consemnat importante depășiri. Trebuie să ajungem Ia o producție de oțeluri cojite de 25 000 tone anual, față de 6 000 tone cît producem în prezent. Așa vom reuși să reducem cu mult importul de oțeluri aliate.In aceste gînduri am descoperit voința tn- tregului colectiv al uzinei brallene, ale unul colectiv care glndește cum să producă în raport cu necesitățile stringente ale economiei naționale. Ale unui colectiv . care, pe măsură ce au apărut noi agregate și noi tehnologii, a căutat să-și ridice necontenit gradul de calificare, armo- nizîndu-și pregătirea tehnico-orofesională cu complexitatea mașinilor și a noilor procese tehnologice Fostul reglor de la „lanțuri", Neculai Iorga, este azi strungar de cilindri și un strungar de cilindri nu se formează cu una cu două. Duțu Milea a ajuns ajutor de cuptorar, acolo unde se „coc" oțelurile. Vș- sile David (veteranul) lucrează de 31 de ani în uzină (de la vîrsta de 14 ani). Iar Panah Valasibis mal are două luni și imolineste 20 de ani.Cînd au sosit noile utilaje, o parte din oameni au rămas pe loc să le monteze, să le cunoască și să le știe orice amănunt, la orice oră. „Iar voi plecați", li s-a spus celorlalți.

CONTRASTE

® Sacrificiu la grătar
La Ciulnița, județul 

Ialomița, cu ani in ur
mă s-a construit un 
mare complex zooteh
nic, cu o capacitate de 
9 600 locuri pentru 
taurine la îngrășat. 
Pentru eliminarea lu
crărilor de curățenie 
Interioară și mărirea 
productivității muncit 
îngrijitorilor, In locul 
pardoselii obișnuite 
s-au instalat grătare. 
Metoda s-a dovedit 
deosebit de avantajoa
să, economlsindu-se a- 
nual sute de mii de 
ore-muncă. Numai că 
din avantajele aminti
te uneori nu rămâne 
nimic. Pentru simplul 
motiv că unele grăta
re de beton produse la 
întreprinderea de pre
fabricate Călărași tint

sub orice critică : re
zistență necorespunză
toare, rugozități etc. 
din cauza nerespectă- 
rii tehnologiei de fa
bricație. In unele graj
duri s-au instalat gră
tare de lemn. Dar in
tre acestea și grătare
le de beton nu se con
stată prea multe deo
sebiri ; primele se 
sparg, iar celelalte se 
rup. Din această cau
ză, in cursul anului 
trecut au fost sacrifi
cate „din necesitate” 
487 animale. Poate că 
cei tn cauză vor găsi 
de cuviință să se con
vingă de o necesitate 
reală : aceea de a pro
duce grătare rezisten
te, fără nici un rabat 
la calitate.

• Laptele

și pierderile

după principiul

vaselor

comunicante

I

Și au plecat să învețe, să se specializeze la „universitățile" oțelului’ de ta Reșița, Cîm- oia Turzli și Hunedoara.— Așa am tnlăturat orice fluctuație de cadre, ne-a spus directorul general, Iar acum tn uzină se predau cursuri despre noile tehnologii de laminare la temperaturi înalte și cu calibre îmbunătățite. Trebuie să învățăm și vom învățș mereu. Noile cunoștințe profesionale ne permit să obținem si economii mai însemnateCeea ce îi preocupă tn mod deosebit pe lamirioriștii brăileni este realizarea ritmică a planului de producție, orecum si întărirea disciplinei contractuale.— Anul trecut, ne relata directorul general si uzinei, am rămas datori beneficiarilor cu 1 000 tone laminate, din care peste 1 600 tone oțeluri aliate. La ora actuală, ne-am înde- olinit toate obligațiile contractuale „la zi".Fără să pară întru totul mulțumit de ceea ce s-a realizat pînă acum, directorul general al uzinei ne-a făcut cunoscute preocupările comitetului de direcție, subliniind grija de fiecare zi pentru ridicarea rezultatelor muncii la cota cea mai înaltă a eficienței economice generale. Colectivul uzinei este ho- tărît să urce treaptă cu treaptă spre această cotă.

La Negoeștt, județul 
Dolj, este o mare fer
mă de 
l.A.S. 
trecut, 
nut in 
lapte - 
mai puțin 
planificat, 
cheltuielile 
veniturile, 
fermei soldindu-se cu 
pierderi de mal multe 
sute de mii de lei. Sca
de una, crește alta — 
după principiul vase- t 
tor comunicante. „Nn" 
se poate inversa ra
portul, adică să se 
mărească producția de 
lapte și să se elimine 
pierderile ?“. Resurse 
sînt suficiente, chiar și 
pentru a da beneficii 
substanțiale. Un singur 
exemplu : Anul tre
cut, din cauza negli
jențelor. in organizarea 
reproducției, nu c-au

vaci aparținînd 
Goiești. Anul 
aici s-au obți- 
medie 2 500 l- cu peste 400 l 

decit era 
In schimb, 
au depășit 
activitatea

obținut 244 de viței, 
iar 60 din cei aduși pe 
lume au pierit sau au 
fost sacrificați din ne
cesitate. In loc să se 
obțină și să se crească 
toate vițelele pentru a 
deveni vaci care să 
umple șiștarul cu lap
te, conducerea fermei 
a socotit că este mai 
ușor să le procure din 
alte unități. Au și fost 
cumpărate 135 de vaci 
și juninci, măsură de
sigur indicată, dar cu 
o condiție : de la a- 
cestea Și de la cele
lalte „surate" 
să se obțină 
lapte. Cu 
proprii ale 
derii se pot 
nimăle 
pentru 
viitor, 
nevoie te de-a gata in alte u- 
nități.

ale lOr 
vifet și 

efortv-ile 
întreprin- 
crește a- 

valoaT»de
ca, cel puțin in 
să nu mai fie 
de cele crescu-

• Paralelism statistic

Platformo de laminoare de la Uzina „Laminorul' BrăilaFoto : 9. Cristian N. Gr. MARASANU
corespondentul „Scînteii

Se știe ce importan
ță se acordă în mo
mentul de față in uni
tățile industriale per
fecționării fluxului in
formațional economic, 
modernizării lui. In a- 
ceastă acțiune, orice 
tendință de umflare a. 
numărului de situații 
și rapoarte, de creare 
a unor circuite parale
le in centralizarea da
telor statistice nu nu
mai că înseamnă bani, 
energii șl hirtie consu
mate in plus, dar și ră
pește din timpul pre
țios al cadrelor din în
treprinderi. Si totuși 
asemenea tendințe se 
mențin, fără ca cei în măsură să curme apa- 

’ riția lor să ia măsuri
le cuvenite. Spre e- 
xemplu, o mare parte 
din dările de seamă 
ale fabricii „Industria 
bumbacului" din Capi-

tata șt ale altor unități 
ce fac parte din Com
binatul nr. 1 de bumbac 
București ajung la Mi
nisterul Industriei U- 
șoare je două căi: cen
tralizate de combinat 
și prin filiera Direcției 
Centrale de Statistică. Așa se intimplă cu si
tuațiile privind utili
zarea fondului de timp 
al mașinilor, reparații
le capitale, îndeplini
rea planului de 
tiții, și cu alte 
tari elaborate 
sau trimestrial.

inves- 
rapor- 

lunar 
O 

țiune a celor două 
cuite pe care le 
mează aceste dări 
seamă nu există, 
regulă, se știe, liniile 
paralele nu sb întâl
nesc decit la infinit. 
Poate ar fi utilă atunci 
altă soluție — cum ar 
fi contopirea.

ra- 
cir- 
UT- 
de 
De

(Urmare din pag. I)și dăunare a avutului obștesc susțin că s-au luat măsuri de sancționare disciplinară a celor vinovați. Cum pot oare acești conducători să facă o asemenea separare arbitrară, potrivit căreia legile țării ar pedepsi numai furtul, iar prejudiciile datorate neglijenței, risipei, proastei gospodăriri se pot repara doar cu mustrări scrise, fie ele și cu avertisment ? Cu toată claritatea trebuie să înțeleagă acești conducători că este cu totul anormal și nejust ca, de pe urma neglijențelor și a lipsurilor unor salariați, să fie prejudiciat avutul obștesc, să fie dăunată colectivitatea.Iată și un alt gen de prejudicii față de care organele controlului financiar nu au luat la vreme atitudine categorică. La uzina „Indepen- dența“-Sibiu s-a constatat, recent, că în fapt indicatorul producției marfă nu a fost îndeplinit, deși fusese raportat ca realizat. Unul din produsele care au făcut obiectul raportării nereale a fost cuptorul de uscat forme cu vatră mobilă. Deși nu era terminat la sfirșitul anului trecut — mai erau de efectuat unele operațiuni în uzină și nu sosiseră ventilatoarele de la Fabrica de ventilatoare București — directorul comercial al uzinei s-a înțeles cu inginerul șef al întreprinderii bucu- reștene să-i comunice numărul avizelor de expediție ; pe baza lor, a- cest factor de conducere a dispus sa- lariaților în subordine să întocmească forme fictive pentru recepția și intrarea în magazie a ventilatoarelor. Neprimind ventilatoarele nici pînă la 7 Ianuarie, a dispus chel

tuirea unor sume de bani tn vederea deplasării unui salariat Ia București pentru a se interesa de soarta ventilatoarelor... care an ajuns la Sibiu abia la 23 ianuarie, iar produsul s-a livrat beneficiarului între 27 ianuarie și 13 februarie a.c.Cazul relatat înfățișează o suită da ilegalități tot atît de dăunătoare economiei ca și cele amintite anterior.

atribuțiilor de serviciu ce revin acestor organe de control ar fi prevenit astfel de falsuri, ca și pagubele care s-au înregistrat In alte împrejurări. Numai o nesocotire a atribuțiilor ce le revin poate explica cum de nu au sesizat, de exemplu, organele de control financiar ale întreprinderii d« legume și fructe Rm. Vîlcea gravele nereguli care au persistat multă vre

folosirea fondurilor, întărirea răspunderii tuturor celor care concură la administrarea ți gestionarea valorilor materiale și bănești, creind, totodată, posibilități pentru desfășurarea în condiții mai bune a controlului financiar.Folosind mai intens sprijinul organelor de partid, dînd dovadă da maximă receptivitate față de diver

Controlul financiar
Asemenea fapte nedescoperite la timp — așa cum s-au petrecut lucrurile în alte situații — au permis utilizarea necorespunzătoare a fondului de salarii, încasarea pe nedrept a unor premii. Este limpede că răspunderea pentru păgubirea statului — indiferent prin ce căi și prin ce mijloace — revine in mod direct conducerilor de întreprinderi cărora li s-a încredințat administrarea și mînuirea valorilor materiale și bănești ale societății. Dar sînt oare aceștia singurii vinovați ? Categoric, nu. Critici îndreptățite se cuvin aduse, și poate nu numai atît, și organelor de control financiar din respectivele unități care au efectuat controlul gestionar de fond. Ce au păzit organele de control financiar de s-au putut comite asemenea abateri ?Exercitarea promptă și corectă a

me .în această unitate. Ca urmare s unor sustrageri din gestiunea întreprinderii, patrimoniul acestei unități a fost prejudiciat cu peste 400 000 de lei, sumă la care s-au adăugat alte 500 000 lei provenite din. degradarea unei însemnate cantități de legume.Față de asemenea acte antiecono- mice și antisociale, organele de control financiar trebuie și au' putința să exercite o acțiune preventivă. Vin in ajutor, in acest sens, și îmbunătățirile care au fost aduse in ultimul timp legislației. Legea adoptată ' de ultima sesiune a Marii Adunări Naționale privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste îngrădește posibilitățile , de lezare a avutului obștesc, creează cadrul favorabil instaurării' unei Ordini și discipline mai riguroase în angajarea șl

sele aspecte semnalate de oamenii munciit organele de control financiar , trebuie să fie de neînduplecat. Odată • intrate într-o unitate economică sau bugetară pentru a-și exercita mandatul încredințat, organele de control au dreptul, dar mai ales obligația să ceară socoteală oricui pentru modul in care au fost utilizate fondurile materiale și bănești. Acțiunea lor intransigentă, competența și principialitatea sini atu-urile cu care organele de control trebuie să-și impună autoritatea, Să dea de gîndit tuturor acelora care diri neglijență sau rea credință știrbesc a- vutu! obștesc că, mai devreme sau mai tîrziu, vor fj descoperiți și trași la răspundereNu este mai puțin adevărat că trebuie luate măsuri hotărîte împotriva tuturor acelora care mai încearcă să exercite presiuni sau să intimideze

pe cei însărcinați cu controlul financiar. Trebuie clar înțeles că, prin menirea lor, organele de control au datoria să-și exprime răspicat și motivat punctul de vedere în apărarea legilor și intereselor financiare ale statului. Ele sînt parte componentă a acelor organe denumite atît de sugestiv „păzitori ai legalității, disciplinei financiare, ai avutului . obștesc" și deci trebuie privite și apreciate ca atare.Pornind de la sarcinile reieșite din documentele plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, Ministerul Finanțelor, care răspunde de coordonarea activității controlului financiar pe plan central și local, a stabilit un ansamblu de măsuri care vizează întărirea și perfecționarea sub. toate laturile a activității acestor organe, în primul rînd, li s-a indicat ca o atenție deosebită să acorde în acest an controlului planului financiar și al planului prețului de cost — în vederea identificării de noi rezerve — aprovizionării tehnico-măteriale, modului de aplicare a măsurilor dispuse pentru reducerea normelor de consum, pentru economisirea fondurilor valutare. în vederea aplicării noii reglementări ce urmează să apară cu privire la perfecționarea controlului financiar, un ac- cenl deosebit va fi pus pe întărirea controlului preventiv al organelor financiar-contabile, precum și ne efectuarea unui control gestionar de fond temeinic de către organele de control financiar intern. Pe această linie organele de control ale Ministerului Finanțelor sînt preocupate să sprijine cu prioritate activitatea de control preventiv și de control financiar intern din organismele economice recent create.

® Țesături din fire

de vint
Colectivul fabricii d» 

tricotaje „Someșul" și 
cel al fabricii de con
fecții „Flacăra", am
bele din Cluj, nu pol 
să onoreze o serie de 
comenzi ale parteneri
lor din țară și externi, 
deoarece unitățile fur
nizoare de fire, țesă
turi și stofe întârzie 
nepermis de mult cu 
livrarea acestor mate
rii prime. In lunile ia
nuarie și februarie a.c., 
întreprinderea textilă 
„Argeșeana"-Pitești a 
expediat fabricii de 
tricotaje din Cluj doar 
4100 kg de fire din 
cantitatea de 10 000 kg 
prevăzută in contrac
te, iar fabrica „Trico- 
dava" din Capitală — 
10 500 kg din 22 100 kg 
contractate. In aceeași 
perioadă, Filatura de 
lină pieptănată Bucu
rești a livrat in plus 5,6 tone de fire, dar 
nu in sortimentele și 
culorile necesare, pro-

voclnd mari dereglări 
în procesul de fabrica
ție al întreprinderii 
clujene. Restanțele in 
asigurarea cu stofe a 
fabricii de confecții 
„Flacăra" se ridică la 
37 000 mp, cele mai 
mari greutăți fiind 
create de întreprinde
rile „Dorobanțul“-Plo- 
iești, „Libertatea"-Si- 
biu și „Integrata"- 
Constanța. Este de ne
înțeles ce au gîndit di
rectorii întreprinderi
lor în culpă cînd și-au ' 
pus semnătura pe con
tractele încheiate 
beneficiarii. Doar 
ceste contracte nu 
simple petice de 
tie. ci acte care 
gajează mari răspun
deri materiale. Pe 
unde vor „scoate că- ■ 
meșa" acești directori 
la „ora socotelilor", a- 
i:că atunci cînd vor 
curge penalizările pen- 

fiercsnectarea cu- 
vintului dat ?

cu 
a- 

sint 
hîr- 
an-

I
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SĂRBĂTORIREA
ZILEI DE 8 MARTIE

Adunarea festiva din Capitală

cinema

„Visătorul de la Kremlin11
Primăvara furtunosului an 1918. La propunerea lui V. I. Lenin, Consiliul Comisarilor poporului ia hotă- rîrea să se mute de la Leningrad la Moscova. Trenul special cu care au călătorit Vladimir Ilici și ceilalți membri ai Comitetului Central și ai guvernului a sosit la Moscova la 11 martie. De la gară V. I. Lenin și N. K. Krupskaia au plecat la hotelul „Național" unde au locuit în primele zile după sosirea la Moscova. A doua zi la prînz în fața porții Troițki oprea un automobil din care a cobo- rît Lenin pentru a vizita pentru prima oară Kremlinul. Puterea sovietică era instaurată doar de cinci luni. Vladimir Ilici a examinat încăperile destinate guvernului și viitorul său apartament. „Noi am căutat pentru familia lui Vladimir Ilici, a scris în amintirile sale V. D. Bonci-Bruievici, pe atunci șeful serviciului administrativ al Consiliului comisarilor poporului, trei camere mici cu bucătărie, cu un mic antreu, baie și cameră pentru femeia de serviciu. Alături de apartamentul lui Vladimir Ilici se afla Direcția Treburilor Consiliului comisarilor poporului cu camera de primire pentru vizitatori. Urma apoi sala de ședințe, cu care se învecina nemijlocit cabinetul lui Vladimir Ilici".Vizităm cu emoție aceste încăperi în care totul a rămas așa cum a fost atunci, unde Lenin și-a petrecut ultimii ani de viață, unde, așa cum a scris Serafimo- vici, „totul este pentru muncă și foarte puține lucruri pentru odihnă", unde conducătorul partidului și al tînărului stat sovietic a desfășurat o activitate prodigioasă.Prima încăpere pe care o vizităm este cabinetul. După mărturiile contemporanilor, ziua de lucru a lui Vladimir Ilici începea devreme. Indreptîndu-se din apartament spre cabinet, Lenin era întotdeauna primul care saluta santinela aflată aici. Așezat la biroul său, începea să citească telegramele sosite de pe fronturile războiului civil și corespondența. Ca și la Smolnîi, prin această încăpere s-au perindat nu numai membrii guvernului sovietic, ci și numeroși delegați ai fabricilor și uzinelor, trimiși ai țăranilor, soldați și comandanți ai Armatei Roșii, oameni de știință, scriitori. Aici a stat de vorbă Lenin cu reprezentanți de seamă ai mișcării comuniste și muncitorești internaționale, cu oameni de stat de peste hotare și cu diplomați. G. M. Krjijanov- ski a discutat aici cu Lenin primul plan de electrificare a Rusiei. Prin perdeaua sumbră a mizeriei și ruinei, Lenin a știut să întrevadă viitorul Țării Sovietelor, rostind cuvintele rămase memorabile : „Comunismul este puterea sovietică plus electrificarea întregii țări". Dar, în străinătate, mulți, chiar dintre cei care nu erau duș

mani ai primului stat al muncitorilor și țăranilor, își manifestau scepticismul. Printre aceștia se număra și cunoscutul scriitor englez Herbert Wells, care, aflîn- du-se lă Moscova în 1920, a fost primit de Lenin, aici în cabinetul din Kremlin. După această întrevedere Wells l-a numit pe Ilici „visătorul de la Kremlin". Planul îndrăzneț de electrificare a Rusiei i s-a părut o „utopie electrică", iar cartea pe care a scris-o după călătoria sa la Moscova și-a intitulat-o „Rusia în negură".

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 

DE LA SILVIU PODINA

stat, cu rezolvarea a nenumărate și urgente probleme, Lenin nu și-a întrerupt activitatea științifică de dezvoltare creatoare a marxismului, de analiză și generalizare a experienței revoluției ruse și a mișcării comuniste internaționale. Lumina nu se

comisarilor poporului. In mijloc — o masă lungă cu scaune. într-o nișă — scaunul împletit pe care stătea Lenin în capul mesei. Pe pereții sălii distingem portretele lui Kuibișev, Ord.io- nikidze, Sverdlov și Ale- xandr Țiurupa, fost prim- locțiitor al președintelui Sovnarkom-ului. în primele luni care au urmat mutării guvernului sovietic de la Petrograd la Moscova, consiliul se reunea aici, prezidat de Lenin, aproape zilnic, la ora șase seara fix. Lenin cerea colaboratorilor săi să expună concis, cele ce

V. I. Lenin în cabinetul său de lucru din Kremlin Foto : NovostiVizitatorul de azi al cabinetului lui.Lenin — o încăpere de 36 metri patrați, înaltă, cu două ferestre, cu o sobă placată cu faianță albă într-un colț — remarcă dispunerea rațională a tuturor obiectelor aflate aici, astfel ca totul să fie la în- demînă. Un birou simplu acoperit cu postav verde. Pe el, două telefoane dintre care unul asigură legătura directă cu Pctrogradul, o lampă cu abajur verde și două sfeșnice cu luminări pentru cazurile cînd lumina electrică se stingea, ceea ce se întîmpla atunci destul de des, întrucît centralele electrice funcționau cu întreruperi din cauza lipsei de combustibil. Pe un colț al biroului e așezat un mic clasor de lemn vopsit în negru în care vedem broșurile „Programul Partidului Comunist (bolșevic) al Rusiei" și „îndepliniți legile Renu- blicii Sovietice", editată sub redacția lui Lenin și distribuită, din dispoziția sa, tuturor membrilor Sov- narkom-ului. De-a lungul pereților se înșiruie dulapuri-bibliotecl și etajere cu cărți, atîrnă hărți pe care Lenin urmărea evoluția fronturilor războiului civil.Deși ocupat cu treburi de

stingea în acest cabinet, a- deseori pînă la ore tîrzii din noapte. Aici a scris Lenin lucrările : „Sarcinile imediate ale puterii sovietice" (martie-aprilie 1918), „Revoluția proletară și renegatul Kautsky" (octombrie- noiembrie T918), „Despre stat" (iulie 1919), „Marea inițiativă" (iunie 1919), „Despre dictatura proletariatului" (septembrie-oc- tombrie 1919), „Stîngismul — boala copilăriei comunismului" (aprilie-mai 1920), „Despre impozitul în natură" (aprilie 1921).Munca istovitoare, precum și consecințele atentatului din 1918 au minat sănătatea lui Lenin. Incepînd din iarna anului 1921, la cererea hotărîtă a medicilor, el a trebuit să-și întrerupă frecvent activitatea. După cum atestă însemnările secretarilor de serviciu ai Sovnar- kom-ului, ultima oară Vladimir Ilici a lucrat în cabinetul său la 12 decembrie 1922. în acea zi, la orele 20 și 15 minute a plecat de aici simțindu-se rău. pentru a nu mai reveni niciodată. Acele orologiului din cabinet au rămas încremenite pentru totdeauna indicînd această oră.O ușă da din cabinet în sala de ședințe a Consiliului

aveau de spus, să vorbească strict despre problema în discuție.Prezidînd ședințele, Lenin nu pretindea ca punctul său de vedere să fie considerat decisiv. Hotărîrile se luau totdeauna prin vot. Lenin pretindea însă îndeplinirea minuțioasă a hotărîrilor a- doptate, controla cu exigență modul în care ele se îndeplineau, manifesta intoleranță față de cea mai mică manifestare de birocratism, cerea colaboratorilor săi din secretariat o atitudine atentă față de scrisorile și re- clamațiile oamenilor muncii.O parte a bibliotecii lui Lenin este adăpostită In- tr-una din sălile vecine cu sala consiliului. Biblioteca cuprinde 5 000 de volume, dar cărțile pe care Ie-a folosit Ilici au fost mult mai numeroase. El comanda de obicei cărți de la biblioteca „Rumeanțev" și de la alte biblioteci. în prezent, aproape două mii de cărți din biblioteca lui Lenin sînt conservate la Institutul de marxism-leninism, peste 500 dintre ele fiind adnotate de el. Numeroasele secții ale bibliotecii reflectă marea varietate a lecturilor lui Ilici. în afară de volumele în limba rusă se găsesc aici

opere scrise în numeroase limbi străine. Cercetînd cu privirea rafturile, vezi lucrări ale lui Marx și Engels, cărți de istorie, sociologie și filozofie.*de istorie a mișcării revoluționare din Rusia și din alte țări, lucrări de economie mondială, economie politică, tratate de științe exacte, de științe naturale, volume de artă,, de istoria literaturii, de beletristică. Numeroase cărți din bibliotecă i-au fost dăruite lui Lenin cu dedicații din partea autorilor, printre care Martin Ander- sen-Nexo, Henri Barbusse, Bernard Shaw și alții.Apartamentul în care au locuit Lenin, Nadejda Krupskaia și Maria Ulianova, sora lui, se află, de asemenea, în apropierea sălilor Consiliului comisarilor poporului. Aspectul modest al acestei locuințe frapează pe toți cei care îi calcă pragul. Totul este aici simplu, fără nici o urmă de lux. Cufe- rele vechi din antreu amintesc vizitatorilor de lunga pribegie a lui Ilici și Na- dejdei Krupskaia prin țările Europei.E mobilată cu un pat metalic, un birou acoperit cu postav albastru, un dulap bibliotecă, un scaun de lemn cu brațe curbate și două scaune simple.La 16 decembrie 1922 s-a produs o agravare bruscă și neașteptată a stării sănătății lui Vladimir Ilici : a suferit un atac de hemiplegie. Dîndu-și seama de gravitatea bolii, deși țintuit la pat, Lenin a dictat aici, în camera lui, scrisorile sale către Comitetul Central, dintre care cea mai cunoscută în lumea întreagă este prima, așa-numitul testament al său, citit delegaților la cel de-al 13-lea Congres al partidului în mai 1924, precum și ultimele sale articole — „Pagini de jurnal", „Despre cooperație", „Despre revoluția noastră", „Mai bine mai puțin, dar mai bine". Legate strîns între ele, a- cesțe texte reprezintă o remarcabilă contribuție leninistă la elaborarea planului construcției socialismului în U.R.S.S. La 15 mai 1923, la cererea fermă a medicilor, pleacă de aici la Gorki, în apropierea Moscovei. La 19 octombrie 1923 e’ a venit pentru ultima oară la Kremlin. La această dată a rămas deschis calendarul din camera lui de aici.Cartea de impresii a cabinetului și apartamentului lui Lenin din Kremlin, a- junsă la cel de-al șaselea volum, este poate cea mai internațională carte de acest gen din cite am văzut. în paginile ei se pot citi însemnări nu numai în toate limbile popoarelor U.R.S.S., ci și în engleză, franceză, română, bulgară, spaniolă, germană, poloneză și în numeroase alte limbi ale popoarelor globului. în orice limbă ar fi scrise aceste însemnări — ele exprimă, toate, un profund respect, stimă și dragoste pentru marele învățător al proletariatului revoluționar, care a trăit șl a lucrat aici.

Sărbătorirea zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii, a fost marcată în Capitală printr-o adunare festivă ce a avut loc sîmbătă după-amiază la Sala Teatrului U.G.S.R., sub auspiciile Consiliului Național al Femeilor și Comitetului municipal București al femeilor.La adunare a participat tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.în sală erau prezente numeroase femei din întreprinderile și instituțiile Capitalei, activiste de partid și obștești, vechi militante ale mișcării de femei din țara noastră, gospodine. Au fost de față, de asemenea, soții ale șefilor misiunilor diplomatice din țările socialiste acreditați la București.Adunarea a fost deschisă de tovarășa Aneta Spornic, președinta Comitetului municipal al femeilor.Despre semnificația Zilei de 8 Martie a vorbit prof. ing. Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor.Participantele la adunare au adoptat apoi textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se exprimă sentimentele de recunoștință față de Partidul Comunist Român, pentru posibilitățile de afirmare de care se bucură astăzi femeile din țara noastră.
însuflețite de dragostea nemărgi

nită față de patrie și partid — se spune în telegramă — milioa
nele de femei — muncitoare, ță
rance, intelectuale — fără deose
bire de naționalitate — își aduc 
contribuția, cu pasiune și devota
ment, la dezvoltarea economiei și 
culturii. Ca mame, conștiente de 
înalta răspundere ce ne revine în

creșterea șl educarea copiilor, vom 
face totul pentru întărirea unității 
familiei, pentru a sădi în mintea 
și inima copiilor noștri dragostea 
de muncă și învățătură, simțul da
toriei față de societate, respectul 
și recunoștința profundă față de 
Partidul Comunist Român, dragos
tea față de patrie și popor.

In încheierea telegramei se a- 
rată că femeile din țara noastră 
vor face o cauză de cinste și o- 
noare din participarea lor tot mai 
activă la înfăptuirea politicii în
țelepte a partidului, conștiente 
fiind că prin aceasta își vor adu
ce contribuția la înflorirea mate
rială și spirituală a națiunii noas
tre, la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia.în încheierea adunării a fost prezentat un program artistic, la a cărui reușită și-au dat concursul soliști și dansatori ai Operei Române și Ansamblul Artistic al U.G.S.R.

★Adunări festive dedicate sărbătoririi zilei de 8 Martie au mai avut loc simbătă la Casa orășenească de cultură din Zalău, în sălile cinematografelor „Arta" din Deva și „Minerul" din Baia Mare, in sala „Ci- prian Porumbescu" din Suceava și în alte localități. La manifestări au participat numeroase femei — muncitoare, țărănci, intelectuale.Adunări, simpozioane, expuneri și alte manifestări consacrate zilei de 8 Martie au mai avut loc la Sebeș. Ocna Mureș, Alba Iulia, Hunedoara, la Rîmnicu Sărat, la Fălticeni, Gura Humorului, Vama, Dumbrăveni și alte așezări din județul Suceava, la Galați, Tecuci, Berești și alte localități.(Agerpres)
Wî salut colegial ziarelor

„Făclia" și
Astăzi se împlinesc 25 de ani de 

la apariția ziarului „Făclia", precum și de la tipărirea primului număr 
legal al ziarului „Igazsăg" — orga
ne ale Comitetului județean Cluj 
al Partidului Comunist Romîn și 
ale Consiliului popular județean. In 
răstimpul acestui pătrar de veac, 
ele au adus o contribuție prețioasă 
la înfăptuirea politicii partidului 
nostru, militînd activ pentru trans
punerea în viață a obiectivelor 
stabilite de partid în scopul dez
voltării economiei, științei și cul
turii. pentru cultivarea conștiinței 
socialiste a maselor, pentru întări
rea continuă a unității și frăției 
dintre poporul român și oamenii 
muncii maghiari, germani și de alte 
naționalități.

„Igazsăg"
Aidoma presei noastre din în

treaga țară, cotidianele clujene se 
consacră traducerii in viață a mă
rețului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, fundamentat de cel de-al-X-lea 
Congres al P.C.R. Pătrunzînd adine 
esența fenomenelor economice și so
ciale din județ pentru a populariza 
larg și convingător experiența po
zitivă și a critica neajunsurile 
existente încă, perfecționîndu-și 
mijloacele publicistice, ele își vor 
spori atributele de organe de par
tid. de exponente ale opiniei pu
blice.

Cu prilejul acestui jubileu, fell- 
citînd călduros pe colegii din Cluj, 
le transmitem urări de noi și în
semnate succese.

• Mireasa era In negru : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
a Visul domnului Gentil: REPU
BLICA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FAVORIT — 10; 13;
15,30; 18; 20,30.
a Adio, Texas!: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
a Te iubesc, te iubesc: CAPITOL
— 9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,45; 21.
a Explozie tn munți: VICTORIA
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, 
MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
e Ghici cine vine la cină?: CEN
TRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45, MELODIA — 8,45; 11; 13,30:
16; 18,30; 21.
• Setea: LUMINA — 9,30—16,15 In 
continuare; 20.
o Program pentru copil: DOINA 
9—12 în continuare.
O Kekec cel Isteț: DOINA — 12,30;
13.45.
O Baltagul: DOINA — 16; 18,15:
20.30.
• O nuntă cum n-a mal fost: 
TIMPURI NOI — 9—16,30 în con
tinuare.
• Program de filme documenta
re: TIMPURI NOI — 19; 21.
O Rebelul magnific: CINEMATE
CA (sala Union) — 12,30: 14,30:
16.30.
O Comisarul X șl „Panterele al
bastre": FEROVIAR — 8.30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, AURORA — 
9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9,45: 
12,15; 14,45; 17,15; 20.
• Căsătorie prin mica publicita
te: FLOREASCA — 10; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
O Stăpîn pe situație: GRIVITA
— 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
o Testamentul doctorului Mabu
se: ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,15; 17,45; 20.
• Vă place Brahms?: BUZEȘTI —
— 20,30.
e Străzile au amintiri: BUZEȘTI
— 15,30; 18.
• Bărbați în deplasare: DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
o Simpaticul domn R: BUCEGJ
— 11; 16; 18,15; 20,30, PACEA - 
15,45; 18; 20,15.
• Valea păpușilor: UNIREA — 
15,30; 18; 20,30.
o O șansă dlntr-o mie: LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
o Călugărița: DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19, ARTA — 10,30—15.45 în 
continuare; 19,15.
O La Nord prin Nord-Vest: FE
RENTARI — 15,30; 19.
t> Noapte cu ceață: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
O Corabia nebunilor: COTRO-
CENI — 15,30; 19.
o Femela îndărătnică: CRtNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15
o Prea mic pentru un război a- 
tît de mare: VOLGA — 10—16 în 
continuare; 18,15; 20,30.
• Păcatul dragostei: VIITORUL —
15,30; 18, FLACĂRA — 15,30; 18;
20,15.
• Ultima lună de toamnă: VII
TORUL — 20,30.
• Don Juan fără voie: GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Via Mala: MIORIȚA — 10;
12,30; 15; 17,30; 20.
• Războiul domnițelor: MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,30.
• Tigrul: POPULAR — 15,30; 18.
• Roșu șl auriu: POPULAR —
20.30.
e Taina leului: VITAN — 15,30; 
18; 20.15.
• Profesioniștii: RAHOVA —
10,30; 15,30; 18.
• Prietenele: RAHOVA — 20,30.
• Prieteni fără grai: PROGRE
SUL — 15,30; 18.
• Ziua In care vin peștii: PRO
GRESUL — 20,30.
• Bătălia pentru Roma: COSMOS
— 15.30; 19.

PROGRAMUL 1ss

8,15 Deschiderea emisiunii. • Tele- 
școală. Matematică: Probleme reca
pitulative (clasa a XH-a). o Fără bi
let de tntrare. o Șah, marelui maes
tru! — partidă de șah prin televiziu
ne, susținută de Florin Gheorghiu. 
• Film serial: „Sebastien printre oa
meni" (X). 10,15 Ora satului. 11,15 
în La major de Beethoven. Interpre-Concert simfonic. Simfonia a VII-a

tează orchestra simfonică a Radiotelevizlunil. Dirijor: Iosif Conta. 12,00 
De strajă patriei, o Tovarășele noastre de muncă și viață, o Eroine ale 
războiului antihitlerist, o Program muzical cu concursul soliștilor vocali 
ai Ansamblului de cîntece și dansuri al Armatei — formația de estradă 
șl varietăți — București. 12,35 Emisiune în limba maghiară. 13,35 închide
rea emisiunii de dimineață. 17,15 Deschiderea emisiunii de după-amiază. 
„Așa-s fetele la noii" — emisiune de cîntece și dansuri populare. 17,30 
Finala Campionatului mondial de handbal masculin. Transmisiune directă 
de la Paris, comentată de Cristian Topescu. 18,45 De Ziua femeii — re
portaj. 19,10 Telejurnalul de seară. 19,20 Film serial: „Rîul întunecat" — 
producție a studiourilor sovietice (ultimul episod). 19,55 Pauză.

PROGRAMELE 1 ȘI 2

20,00 Concursul șl festivalul Internațional de muzică ușoară — Brașov — 
România 1970. o Concertul laureațllor. o Recital : Rafael. In pauză: Tele
jurnalul de noapte. 23,00 Telesport, închiderea emisiunii.

DEDICATA COMEMORĂRII 
LUI A. D. XENOPOLIAȘI (corespondentul „Scînteii") 1 Cu prilejul împlinirii a 50 de ani da la moartea marelui nostru istoric A. D. Xenopol, simbătă, 7 martie au început la Filiala Iași a Academiei Republicii Socialiste România lucrările sesiunii științifice comemorative „A. D. Xenopol", organizată de InstiS tutui de istorie și arheologie din localitate. în cadrul acestei manifestări, care se va desfășura pînă la 9 martie a.c., vor fi prezentate 27 comunicări și referate ale unor oameni de știință din Iași, București, Cluj și alte centre științifice din țară. Vor fi evocate astfel aspecte din viața și opera multilaterală a savantului român cu renume mondial — A. D. Xenopol.

teatre
• Filarmonica de stat „George E- 
nescu“ (la sala Mică a Palatului): 
Concert educativ pentru elevi —
10.30. Tema: Muzica de operă. Pre
zintă: Nina Turcu; (la Ateneul 
Român): Concert extraordinar dat 
de orchestra simfonică de femei 
în cinstea „Zilei Internaționale a 
Femeii" — 18.
• Opera Română: Prinț șl cerșe
tor — 11; Madame Butterfly —
19.30.
• Teatrul de operetă: Sînge vle- 
nez — 10,30; My fair lady — 19,30. 
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia): Alizuna — 
10,30; Enigma Otillel — 19,30; (sala 
Studio): Al patrulea anotimp — 
10,30; Travesti — 15,30; Cine ești 
tu? — 19,30.
o Teatrul de comedie: Croitorii 
cei mari din Valahia — 10,30;
Mandragora — 15,30; 20.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu): Meteorul — 10; Trans
plantarea Inimii necunoscute — 
15; 20; (sala din str. Alex. Sahla): 
Purlcele în ureche — 10; 20: Vi
raj periculos — 15.
© Teatrul Mic: Primarul lunii șl 
iubita sa — 10,30; 17,30.
O Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru): La ciorba de potroace
— 10; Vijelie în crengile de sassa
fras — 15,30; Cînd luna e albastră 
—19,30; (la Sala Palatului): Othello
— 10,30; (sala Studio): Dialog des
pre dragoste — 10,30; Ce scurtă e 
vara — 16; O lună la țară — 20.
O Teatrul Giulești: Geamandura
— 10; Comedie cu olteni — 15; 
Cursa de șoareci — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Poves
te neterminată — 10; Adresanții 
necunoscuți — 16.
© Teatrul evreiesc de stat: Noap
tea în tîrgul vechi — 11: Mazel- 
tov! - 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): O fetiță caută un 
cîntec — 11; (sala din str. Acade
miei)* Tlgrlșorul Petre — 11.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Trei fete de mă
ritat — 10; Floare de cactus — 
19,30.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Boeing-Boeing
— 10; Nu te lăsa Stroe! — ?0; (sala 
din Calea Victoriei nr. 174): Nl- 
cuță... Ia Tănase — 19.30.

fer-
Se caută lampa

lui Diogene

tori tiți.
a recu- ca for- nu este progre-

Nu este numai de conser- acelor acte și docu- necesare cercetării
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Un răspuns exigentCa urmare a notei „Scrisori către Operetă" apărută în numărul nostru din 15 februarie, am primit următorul răspuns din partea conducerii Teatrului de Operetă semnat de artistul poporului Ion Dacian, directorul teatrului :„Făcînd obiectul ședinței Comitetului de direcție al Teatrului de Stat de Operetă din 16 februarie a.c., articolul menționat a fost calificat de natură să' ne ajute în munca noastră în sensul prezentării unor spectacole de calitate, la nivelul acelora care ne-au adus aprecieri elogioase atît în țară cit și oeste hotare (...)Articolul ne atrage a- tenția asupra menținerii spectacolelor la nivelul de la premieră și că problema tuturor reprezentațiilor noastre trebuie să ne fie o preocupare permanentă.Asigurîndu-vă că vom lua toate măsurile menite să conducă la creșterea continuă a calității artistice a spectacolelor noastre, vă mulțumim pentru interesul și grija acordate Teatrului de Stat de Operetă, rugîndu-vă să ne urmăriți și pe mai departe activitatea.

Deoarece din luna aprilie a anului trecut nu am prezentat spectacole la sediu, sala aflîndu-se în reparații, vă trimitem a- lăturat un dosar cu cronicile apărute în presa din R. P. Bulgaria, Belgia, O- landa, Luxemburg, R. F. a Germaniei și Berlinul occidental unde am întreprins turnee in această perioadă". Lectura extraselor din presa străină, unele din ele menționate și de ziarele românești la timpul oportun, ne încredințează încă o dată succesul repurtat de tiștii noștri în țările mintite. Acest succesbucură deopotrivă pe toți, artiști, cronicari și spectatori. Sensul notei noas-
de ar-a- ne

tre — așa cum pe bună dreptate se arată în judiciosul răspuns al Teatrului de Operetă — a fost că un colectiv artistic trebuie să se străduie necontenit să prezinte spectacole la nivelul cel mai înalt pe care l-a realizat.Succesele de peste hotare nu reprezintă un cec în alb, ci o obligație tn plus pentru fiecare interpret de a urma o cale continuu ascendentă, de a satisface seară de seară exigențele spectatorilor. In acest sens ne bucură faptul că părerii? noastre și invitația la o exigență sporită în cadrul fiecărui spectacol își află un ecou pozitiv și concordă cu cele ale colectivului Teatrului de Operetă, căruia ti dorim să confirme necontenit succesele ce i-au adus elogii.

suferințele" arhivelor

Dezbaterea inițiată de revista „Tomis" în numărul din ianuarie a.c., în cadrul „Dialogurilor contemporane", răspunde unor întrebări impuse de dezvoltarea poeziei noastre actuale, de raporturile ei cu celelalte forme de manifestare uma-

nă. Acest „dialog", susținut cu înțelegerea profundă a devenirii poeziei in lumea contemporană de Ștefan Augustin Doinaș, Aurel Stroe și acad. Nico- lae Teodorescu. subliniază viabilitatea artei nobile a euvintului. caracterul său peren, in continuă

adîncire șl diversificare, sensibil ia nou și, totoda- . tă, capabil să-l încornoreze în forme specifice substanței sale. Interlocutorii sînt unanimi în noaște că poezia, mă a cunoașterii, incompatibilă cu sul celorlalte domenii ale activității umane. între ele stabilindu-se raporturi de interdependentă, de solicitări reciproce : „Audienta omului față de poezie e o permanentă a spiritului și a sensibilității. De aceea cred că rivalitatea poezie-tehnică e o falsă problemă : în tensiunea interioară dintre contemplație și practică, omul de azi nu se descompune, ci de-abia își compune un profil spiritual complex, adecvat timpurilor moderne" ; „poezia rămîne o necesitate : mai precis : răspunde unei stringente necesități..." deoarece arta este o funcție „esențială" și oamenii „au nevoie de poezie".Subliniind dialectica e- voluției artei dintr-o perspectivă materialist-istori- că, asemenea confruntări de opinii constituie un aport util la dezbaterea și elucidarea unor fenomene artistice specifice lumii noastre contemporane.
Emil VASILESCU

Referindu-se la un articol apărut în nr. 8339 a) ziarului nostru, „Există leac pentru «suferințele» arhivelor ?“, asistentul u- niversitar G. D. Iscru de la Universitatea din București, arată că problema . dezbătută în acel articol are implicații multiple și că pentru rezolvarea ei nu este suficientă pregătirea periodică a unui anumit număr de arhivari.„Aceasta pentru că — scrie în continuare corespondentul nostru — munca de ordonare și conservare științifică a arhivei n-o poate face oricine, ci o face bine numai un specialist în științele arhivis- tice, un arhivist, sub îndrumarea și controlul căruia să lucreze arhivarii, în această direcție, la noi se ajunsese Ia o soluție lăudabilă se înființase o școală de arhivistică, cu profesori specialiști recu- nosenti Dar această școală a fost desființată A mai funcționat un timp o .catedră în cadrul Facultății de istorie din București, dar acum nu mai există nici această catedră. Specialiștii din acest domeniu au început să iasă la pensie, iar înlocui-

nu au putut fi pregă- . Dacă se va merge pe această linie va veni o vreme cînd nu vom mai avea specialiști în arhivistică și nici posibilitatea de a-i pregătiCe efecte au și vor a- vea asemenea împrejurări ? Unul dintre ele se va concretiza în pierderi ireparabile pentru cercetarea istorică vorba varea mente

Am citit în ultimul număr al revistei „Ramuri", .Jurnalul" Gabrielei Maria Pintea, în care pana semnatarei circumscrie prețiozități stilistice și o sensibilitate lacrimogenă menită a capta bunăvoința cititorului, regretînd că „indiferența activă" pe care o numește „emancipare" (? 1), „consecința unei masive uitări" a determinat-o să renunțe la

evenimentelor îndepărtate. ci și de cele care privesc fenomenul social contemporan, a cărui cercetare nu se poate face fără o documentare serioasă în arhivă. Iată de ce credem că o atenție deosebită i se cuvine și arhivei curente, care, în timp, va deveni arhivă istorică.Pentru împlinirea unui atît de îndreptățit deziderat este însă absolut necesar ca forurile competente să studieze cu atenție modalitățile de pregătire a arhiviștilor, și. totodată, pe principiul utilității materiale, științifice și sociale a arhivei să elaboreze o legislație arhivistică clară și mă".

opinia pe care însăși autoarea o emitea în primele rînduri : „N-am fost în stare... să țin niciodată un jurnal". Care sini ■narile întrebări ce frămîn- tă conștiința Gabrielei Maria Pintea ? Una din ele ar fi „emanciparea eului (său n.n.) prin localizarea forțelor adverse", forțe, probabil, malefice, din moment ce o împing la o comportare teatrală si la

disimulare. în cuvinte ce-ar vrea să condenseze o tristețe „profundă" și „metafizică", G.M.P. își plînge „singurătatea psihică", discordanța cu semenii. Curios e că această „singurătate psihică", persistă în ciuda „efortului de adoptare" (?!) care a fost atît de mare „incit l-a reținut". Ultragiata sensibilitate a Măriei Pintea invocă „indiferența plătită scump" cu conștiința că e „simptomul esențial al unei atrofieri spirituale" A-țî plînge în fraze încărcate de prețiozități facile o astfel de nefastă evoluție poate fi egal cu s realiza un grad maxim de obiectivare a sincerității. Dar au oare vreo semnificație pentru cititori astfel de confesiuni al căror dezarmant intimism pesimist este mai mult decît obositor ? Trebuie oare ca „Ramurile" să aibă un „jurnal" pentru că și alte reviste îl au ? Dacă da, atunci e necesară lampa lui Diogene pentru a găsi omul potrivit. Fiindcă dacă s-a renunțat la condiția ca jurnalul să nu fie făcut public în chiar momentul redactării lui, nu credem că se va putea renunța și la aceea de a beneficia de semnătura unei personalități, a unui om de cultură sau știință intrat în conștiința publică.
I. ADAM
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Ambasadorul Uniunii BirmaneIn discursul rostit cu această ocazie, ambasadorul Thakin Kyaw Tun, după ce a transmis președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceâușescu, și poporului român un salut și urări de sănătate și fericire din partea președintelui Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, a spus : „Vă rog, totodată, să-mi permiteți ca, din partea poporului Uniunii Birmane, ■să transmit poporului Republicii Socialiste România un mesaj de prietenie și dorința de a întări relațiile cordiale dintre țările noastre".„Este într-adevăr — a spus el în continuare — o înaltă onoare și un mare privilegiu pentru mine de a fi fost ales ca reprezentant al Uniunii Birmane într-o țară care îndeplinește cu mult succes programul de dezvoltare industrială, economică, culturală și socială.Deși țările noastre sînt la o mare depărtare din punct de vedere geografic, ele au stabilit relații apropiate și prietenești, a căror tărie derivă in mare măsură din idealurile comune care ne inspiră și ne conduc spre căutarea unei vieți mai bune.Dorința sinceră a guvernului Uniunii Birmane este de a consolida ’’'ceste relații apropiate și prietenești, statornicite între noi, pe baza principiilor egalității, încrederii reciproce și respectului unuia față de celălalt, a cooperării reciproc avantajoase și coexistenței pașnice între națiunile lumii".în încheiere, ambasadorul Uniunii Birmane și-a exprimat hotă- rîrea de a depune toate eforturile pentru a contribui la întărirea relațiilor dintre Republica Socialistă România și Uniunea Birmană.în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceâușescu, mulțumind pentru cuvintele de apreciere rostite la adresa României și a poporului român, a transmis președintelui Consiliului Revoluționar și poporului Uniunii Birmane urări de fe

ricire, prosperitate și progres din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a gu-, vernului și poporului român.„Poporul român — a spus în continuare președintele Consiliului de Stat — urmărește cu deosebit interes și simpatie activitatea desfășurată de poporul Uniunii Birmane și se bucură sincer de realizările și succesele dobîndite de țara dumneavoastră pe drumul dezvoltării sale economice și sociale.Acționînd în spiritul coexistenței pașnice dintre state cu orinduiri sociale diferite, Republica Socialistă România desfășoară o politică externă activă, de lărgire a relațiilor sale de colaborare cu toate statele lumii, pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.împărtășind aprecierea dumneavoastră, domnule ambasador, asupra evoluției pozitive a relațiilor prietenești dintre țările noastre, vreau să vă încredințez că România are aceeași dorință de a întări și dezvolta prietenia și colaborarea româno-birmaneză, spre binele celor două popoare, în interesul păcii și cooperării internaționale".Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a urat ambasadorului Thakin Kyaw Tun succes deplin în misiunea încredințată, asigurîndu-1 de întregul sprijin din partea Consiliului de Stat, a guvernului român și a sa personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceâușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Thakin Kyaw Tun.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.
Ambasadorul NorvegieiArătînd că se simte onorat de misiunea ce i s-a încredințat, ambasadorul Norvegiei, Thor Brodt- korb a exprimat președintelui Consiliului de Stat și poporului român calde mulțumiri pentru primirea cordială și sentimentele dfe d'spita- litate cu care a fost întîmpinat în București.„în Norvegia — a spus el — noi am cunoscut întotdeauna tradițiile istorice străvechi ale României și bogata sa moștenire culturală. Noi am urmărit, de asemenea, cu interes rolul important pe care guvernul român îl joacă în viața internațională".In continuare, ambasadorul Norvegiei l-a asigurat pe președintele Consiliului de Stat că se va strădui să facă tot ce-i stă în putință pentru continua întărire a bunelor relații dintre cele două țări.„Am convingerea — a spus el în încheiere — că sînt în asentimentul guvernului și compatrioților ipe'? să exprim Excelenței Voastre și poporului român cele mai bune urări de prosperitate, pace și progres".In cuvîntul său de răspuns, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceâușescu, a mulțumit pentru cuvintele de apreciere rostite de ambasadorul T. Brodtkorb la adresa țării noastre, a poporului român și l-a rugat să .transmită

guvernului și poporului norvegian urări de prosperitate și pace.„In România — a spus președintele Consiliului de Stat — sînt cunoscute realizările obținute de talentatul popor norvegian, contribuția sa la îmbogățirea patrimoniului culturii universale, dorința de. a trăi în bună înțelegere cu toate popoarele.Consemnînd cu satisfacție că relațiile româno-norvegiene au cunoscut, în ultimii ani, o evoluție pozitivă, îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, aceste relații vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două țări, al cauzei colaborării și înțelegerii între popoare".In încheiere, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceâușescu, a urat ambasadorului norvegian succes în activitatea sa-consacrată dezvoltării relațiilor prietenești și de colaborare dintre România și Norvegia și l-a asigurat de tot sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceâușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Norvegiei, Thor Brodtkorb.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au asistat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.
Cronica zilei

Delegația Federației muncitorilor din Luxemburg, condusă de Benny Berg, președintele federației, care, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit sîmbătă dimineața Capitala.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Constantin Drăgan, prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., de Constantin Herescu, secretar al Consiliului Central, de activiști ai Consiliului Central al U.G.S.R.In timpul vizitei în țara noastră, oaspeții luxemburghezi au avut convorbiri Ia Consiliul Central al U.G.S.R., Consiliul județean al sindi

catelor Galați și la Consiliul municipal al sindicatelor București. De a- semenea, au fost vizitate obiective industriale și social-culturale din Capitală și municipiul Galați.
★Brigada „23 August — România", formată din 33 de membri ai Uniunii Tineretului Comunist — mecanizatori, electricieni, strungari — a plecat sîmbătă la amiază spre Cuba, pentru a sprijini, alături de tineri cubanezi, campania Zafra de producere a zece milioane tone de zahăr.Alături de reprezentanți ai U.T.C., care au salutat, la plecare, pe membrii brigăzii, se afla Jesus Barreiro, ambasadorul Cubei la București.

Cînd ești eroul unor situații
(Urmare din pag. I)întrebat > „Ei, vecine, ai avut vizite, ce mai e pe acolo ?“ Cel întrebat, de obicei om volubil, s-a eschivat posac. Nu voia să discute despre aceasta. Și în zilele următoare l-a ocolit în mod suspect pe vecin : în cele din urmă acesta. înțelegînd că nu-i lucru curat, a sesizat organele securității. Epilogul ? Cîtva timp mai tîrziu proprietarul Mercedes-ului și cunoștința sa din orașul T. au fost arestați în timp ce își schimbau servietele identice, la magazinul „Victoria" din București, pe scări, între etajele I și II. O servietă conținea o sumă importantă de bani, cealaltă — informații secrete. Acțiunea de spionaj era dovedită. Sesizarea cetățeanului cinstit o zădărnicise.Merită subliniat că o bună parte dintre asemenea acțiuni contrare intereselor statului nost.: u sînt pre- întîmpinate cu ajutorul populației Și, totuși. în unele situații, previzibile sau imprevizibile. în care ne pune viața, în activitatea economi

că și comercială tot mai bogată și mai complexă a țării noastre, datorită ignoranței sau neglijenței, nerespectăni unor instrucțiuni și dispoziții ferme, informații prețioase ajung în mîini nedorite. La întrebarea noastră, colonelul N. enumera cîteva din aceste împrejurări : folosirea și păstrarea necorespunzătoare, în instituții și uzine, a planurilor tehnice și a altor documentații : neglijențe în întocmirea corespondenței, transmițîndu-se astfel informații nepermise ; discutarea în afara unui cadru organizat și autorizat a unor lucrări speciale de cercetare științifică, invenții, organizarea economică etc., lipsa de control în tranzacțiile de afaceri. De regulă, cad victime lâvdăroșii, naivii și. în general, persoanele cu anumite slăbiciuni personale Sînt cele mai vulnerabileOfițerii de securitate cu care am discutat în aceste zile ne-au relatat fapte care dovedesc — spre cinstea celor în cauză — că majoritatea concetățenilor noștri, atît în țară cît și a-

Telegramă
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea tovarășului Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, în care, după ce se exprimă cele mai cordiale felicitări cu prilejul aniversării a 25 de ani de la instaurarea primului guvern re- voluționar-democratic din România, se spune : „Folosesc prilejul acestui jubileu pentru a-mi exprima din nou convingerea că legăturile dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România, care își găsesc manifestarea în ceea ce este comun în construirea socialismului, se vor dezvolta și se vor consolida și în viitor pe baza principiilor internaționalismului proletar, spre binele popoarelor'noastre",

«

Semnarea Planului de colaborare
culturală și științifică între România

și Uniunea Sovietică
La 7 martie a fost semnat la Ministerul Afacerilor Externe Planul de colaborare culturală și științifică între Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, pe anii 1.970 și 1971.în documentul încheiat se prevede dezvoltarea colaborării în domeniile științei și învățămîntului prin schimburi de oameni de știință, cercetători, cadre didactice, pentru specializare și documentare. în domeniul culturii și artei vor avea loc schimburi de formații artistice, expoziții de artă și fotografii, vizite reciproce de oameni de artă și cultură, se prevede dezvoltarea colaborării între uniunile de creație, instituții teatrale, participarea reciprocă la manifestări cultural-științifice organizate în cele două țări. Planul de colaborare

cuprinde, de asemenea, prevederi privind colaborarea în domeniul presei și radioteleviziunii.Din partea română planul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea sovietică de A. V. Basov, ambasadorul România.La semnare pescu, adjunct mîntului, Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, reprezentanți ai altor instituții culturale.Au fost prezenți membrii celor două delegații, precum și reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

Uniunii Sovietice înau asistat Alexe Po- al ministrului învăță-

(Agerpres)

Vernisajul 
expoziției 
„Familia

Copenhaga"Simbătă la amiază a avut loc la București vernisajul expoziției „Familia Copenhaga", organizată în cadrul schimburilor de expoziții dintre capitalele României și Danemarcei.La festivitate au luat parte Dumitru Popa, președintele Consiliului popular municipal, primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim- vicepreședinte al consiliului popular municipal, Mihnea Gheorghiu, prim- vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de cultură și artă bucu- reșteni, ziariști.Au lost de față Torben Busck- Nielsen, ambasadorul Danemarcei în România, membrii delegației Consiliului municipal al orașului Copenhaga, condusă de Henry Stjernqvist, președintele consiliului, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, primarul general, Dumitru Popa, și oaspetele său, Henry Stjernqvist, au rostit alocuțiuni, după care participant» au vizitat expoziția cuprinzind fotografii cu aspecte din viața familială și preocupările cetățenilor orașului Copenhaga, imagini ale unor monumente de artă și edificii social-culturale în aceeași zi a avut loc o conferință de presă, in care conducătorul delegației orașului Copenhaga, răs- punzind întrebărilor unor ziariști, a înfățișat cîteva din preocupările edi- litar-gospodărești și social-culturale ale Consiliului municipal al capitalei daneze.Cu ocazia deschiderii în Capitală a expoziției de fotografii „Familia Copenhaga", președintele Consiliului municipal al orașului Copenhaga, Henry Stjernqvist, a oferit o recepție în onoarea gazdelor bucureștene.

SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

Ultimele informații

CORESPONDENȚA DE LA TRIMISUL NOSTRU, V. MIRON'ESCUPrima informație ge care vreau să ' aceasta, datorită faptului ' că alături o transmit constă în'faptul că n-am . ’ ’’ ■ ■ ■observat la băieții noștri infatuarea ce lezează cîteodată pe maeștrii vreunuia sau altuia dintre sporturi. Deși sint de acum beneficiarii unui succes, ei au rămas la fel de simpli în purtări. prevenitori in politețea natural afișată, veseli și amicali cu toată lumea ce-i înconjoară, tricolorii sînt și aici în viața curentă oameni ca toți oamenii, fără fumuri de vedete.Pe deplin firească mi s-a părut de aceea rapida depășire a incidentului de la sfîrșitul meciului cu danezii. Ambele părți și-au cerut reciproc și cavalerește scuzele de rigoare, Petersen lui Guneș, Guneș lui Petersen, iar antrenorul Jenssen conducerii lotului nostru. Președintele federației daneze, F. Peterssen, a subliniat că unei intercalări minore nu este normal să i se atribuie vreo importanță, adăugind că danezii sînt și vor famine în cadrul celor mai prietenești relații cu exponenții handbalului român.Atenția lotului este în întregime centrată acum pe pregătirea finalei. Palmaresul este și în acest caz favorabil echipei noastre, cu cinci victorii împotriva unei singure înfrîngeri și două meciuri încheiate la scor egal. Ultima intîlnire, la Berlin în decembrie 1969. s-a soldat cu un rezultat pozitiv de 16-13. Dar conducerea lotului nostru acordă puțină însemnătate antecedentelor, tn spirit realist, se consideră că la finală echipa R. D. Germane se va prezenta mult mai puternică decit a fost în trecut, la Berlin. Și-au făcut reintrarea, cu mult succes de altfel, doi jucători de bază, Zimmermann și Klaus Petzold, acesta din urmă autorul golului victoriei în fața mani. Media adversari din fecioară celei timp ce media de vîrstă are cu a- proape doi ani mai mult decit a românilor. Totuși, in special condiția atletică remarcabilă a echipei R.D.G. rămîne de temut. Observatorii neutri afirmau că, in ciuda eforturilor cheltuite pină astăzi, rivalii noștri păstrează o prospețime fizică de invidiat. De asemenea, probleme tactice speciale se pun în fața formației noastre din cauza omogenității echipei adverse. Ea are desigur un tunar cum e Karl-Heinz Rost — autor a 11 goluri în partida contra iugoslavilor ! — dar greutățile nu se limitează la

de. Rost sînt buni realizatori cam toți compOrienții lotului adversar. Completez informațiile adresate cititorilor cu opinia antrenorilor români despre capacitatea defensivă a reprezentativei. R. D. Germane : apărarea e aproximativ egală in valoare cu cea a românilor, chiar un pic mai agresivă. Calității jocului și ambiției formației rivale — care se vede pentru prima oară în rolul de finalistă — hand- baliștii noștri le vor opune măiestria lor tehnică, ca și orgoliul sportiv iz- vorît din apartenența lor la o școală ce domină actualmente handbalul mondial.Gruia, Samungi și Penu și-au oblojit cu tot felul de medicamente părțile traumatizate ale corpurilor lor atletice și speră ca telesuporterii să-i descopere în cea mai bună formă. Doar tînărul Chicid, suferind o recidivă de entorsă, nu va juca probabil în plenitudinea forțelor sale.La ora cînd îi părăsesc pe jucătorii tricolori, ei așteaptă un film despre unul din meciurile echipei R.D.G. spre a-1 supune comentariilor. Pelicula este un cadou din partea danezilor. Tot la această oră. Comisia tehnică a F.I.H. ia în discuție modalitatea concretă de sancționare a lui Guneș.

FOTBAL : Campionatul

categoriei K

Universitatea Cluj 1
Universitatea Craiova 1CLUJ (corespondentul „Scînteii"). — Ca și în tur, studenții de la poalele Feleacului, cu cei din Țara Banilor și-au împărțit punctele. Numai că de astă dată clujenilor nu prea le dădea mina să o facă, bagajul lor de puncte este destul de modest.Lajenii mos, care metri. Se părea că victoria nu mai poate fi pusă la îndoială, clujenii domină, risipesc alte ocazii și mai ales energie. Cînd nimeni nu se aștepta, însă, Dașcu execută o foarfecă, în• minutul 75, portarului Moldovan nu știu unde-i era gindul, și balonul poposește în poartă. Orice tentativă a alb-negrilor de a mai lua conducerea este risipită de apărătorii craioveni. Jocul a scos în evidență forma bună a unor jucători. Adam a fost ca în zilele sale de glorie, tinărul Munteanu se afirmă, ca de altfel și stoperul Pexa. De la craioveni se evidențiază îndeosebi Velea în apărare și Niță la înaintare. Dar, cel mai bun din 22 a fost Oblemenco, prezent pe tot terenul, atît în atac, cit și în apărare. La partidă au participat circa 18 000 de spectatori.

începutul reprizei secunde clu- reușesc să înscrie un gol fru- în minutul 55, prin Munteanu, a șutat imparabil de la zece

handbaliștilor vest-ger- de înălțime a viitorilor finală este cu i cm in- a formației române, în

ca-n filme"
tunci cînd pleacă în străinătate, dau dovadă de o înaltă răspundere. Ei nu se angajează în discuții sau acțiuni aparent nevinovate, dar cu un substrat previzibil ; refuză cu demnitate serviciile și ofertele unor persoane necunoscute și dubioase ; apără cu toată grija interesul și secretul de stat în relațiile tehnice sau comerciale cu firmele străine, cu care vin în contact ; asigură securitatea documentelor și au, în același timp, o atitudine de permanentă atenție, pentru a preveni sau a descoperi acțiuni ostile, intereselor țării.Este poziția omului demn, integru, conștient, poziția cetățeanului animat de sentimentul patriotismului socialist. Pentru că vigilența n-a fost și nu va fi niciodată o sarcină exclusivă a lucrătorilor de miliție și c'e securitate, a cutărui sau cutărui organ de stat. Prin ratura și însemnătatea ei în aoărarea cuceririlor noastre. a operei noastre socialiste, vigilența implică o angajată răspundere individuală și socială.

Cp

Preludiul recitalurilor de. aseară a fost „Hora Staccato" de Grigoraș Dinicu, dar într-o inspirată prelucrare orchestrală datorată lui Sile Dinicu, ce vizează culoarea instrumentelor, virtuozitatea și care ne-a permis să apreciem tehnica trompetistului solist.Primul recital al serii a fost susținut de Mihaela Mihai care a confirmat impresiile bune de la trecutul concurs. Este o cintă- reață care pune în . e- vidență valorile poetice ale textului, linia melodică, duioșia, cu o evidentă economie de mijloace. Recitalul său ne încredințează că mergînd pe linia cultivării acestor calități, Mihaela Mihai va izbuti realizări din ce în ce mai mari. în orice caz, cîntăreața romîn- că a deschis seara recitalurilor sub bune auspicii, afirmînd o dată în plus primatul melodiei, al cîntecului cu valențe ooetice.La început pre- luînd 'cîntece din repertoriul lui Adamo, apoi creîndu-și un repertoriu personal care să o definească. Anda Călugărcariu re-

LUCRĂRILE CELUI DE-AL XII-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI PROGRESIST AL OAMENILOR 

MUNCII DIN CIPRU (A.K.E.LJ

Salutul Comitetului Central
al Partidului Comunist RomânNICOSIA 7. — Trimisul Agerpres Al. Cîmpeanu transmite: In cadrul lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L., vineri au început discuțiile asupra raportului Comitetului Central și al Comisiei Centrale de Control, prezentat de E. Papaioannu, secretarul general al partidului.în raport s-a evidențiat rolul partidului in lupta pentru un Cipru unit, deplin independent și demilitarizat. Partidul nostru, a spus vorbitorul, a subliniat întotdeauna că, după proclamarea independenței Ciprului, imperialismul continuă să ră- mînă dușmanul principal al poporului cipriot. Existența pe insulă a unor baze militare engleze și încercările de realizare a unor planuri de scindare a țării și altele constituie . dovezi ale acestui fapt. E. Papaioannu a arătat că A.K.E.L. consideră că este necesar să se ajungă la înțelegere în cadrul convorbirilor interci- priote dintre greci și turci, să se excludă din viața politică a țării terorismul, care subminează dialogul intercipriot, să se întărească pe toate căile unitatea patriotică a poporului, pe baza luptei pentru independență, demilitarizare și Integritate statală.In încheierea raportului, secretarul general al A.K.E.L. s-a referit la unele probleme ale activității i- deologice a partidului.în ședința de vineri după-amiază a Congresului a luat cuvîntul conducătorul delegației P.C.R., tovarășul Mihai Dalea, membru al C.C. al P.C.R, președintele' Colegiului Central de partid.După ce a transmis, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, un cald salut frățesc delegaților la Congres, vorbitorul a relevat relațiile tovărășești statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru, expri- mînd, totodată, convingerea că aceste legături se vor dezvolta continuu în interesul prieteniei dintre partidele și popoarele noastre, al solidarității comuniștilor de pretutindeni.Conducătorul delegației P.C.R. subliniat raporturile prietenești de colaborare dintre Republicacialistă România și Republica Cipru și a reafirmat dorința de a le extinde în avantajul reciproc și al asigurării păcii în lume. Așa cum este cunoscut, poporul român a susținut și susține cu hotărîre dreptul imprescriptibil al poporului cipriot de a-și hotărî singur soarta, potrivit intereselor și voinței sale, fără amestec din afară.în continuare, vorbitorul a spus : Detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Partidul Comunist Român desfășoară o amplă activitate de dezvoltare a relațiilor cu toate partidele fră- „ țești, militează neabătut pentru refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, a coeziunii dintre toate partidele comuniste și muncitorești.P.C.R. consideră că, în zilele noastre, cerința fundamentală pentru realizarea unității mișcării comuniste este conceperea acestei unități in lumina realităților, a stadiului actual de dezvoltare și maturizare a partidelor comuniste, a dreptului și îndatoririi indiscutabile ale fiecărui partid de a-și elabora autonom propria sa politică, fără nici un fel de imixtiuni, pe baza respectării neabătute a normelor de relații marxist-

frățești cu toate Totodată, legăturile deosebiri

aȘiSo-

leniniste. Pentru depășirea actualelor dificultăți din mișcarea comunistă, credem că este necesar să nu se întreprindă nimic de natură să a- graveze divergențele, ci, dimpotrivă, să se depună toate eforturile in scopul apropierii și colaborării între partidele comuniste și muncitorești, refacerii și întăririi unității lor.Apreciem că cel mai remarcabil mod de a cinsti aniversarea centenarului nașterii lui V. I. Lenin, marele conducător și învățător al proletariatului revoluționar, a spus conducătorul delegației P.C.R., ar fi intensificarea eforturilor pentru realizarea unor progrese în direcția u- nității și solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Ca partid de guvernămint — a a- rătat în continuare vorbitorul — P.C.R. pune în centrul politicii externe a ’României dezvoltarea continuă a prieteniei, alianței și colaborării multilaterale celelalte state socialiste, țara noastră își amplifică sale cu toate statele, fărăde orinduire social-politică, își intensifică participarea la circuitul de valori materiale și spirituale in lume, la dezvoltarea colaborării și cooperării internaționale.La temelia tuturor relațiilor sale externe. Republica Socialistă România așează principiile intangibile ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, a- vantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării, în conformitate cu năzuințele sale vitale.Ca țară europeană, România acordă o atenție majoră îmbunătățirii continue a relațiilor multilaterale dintre statele continentului nostru, militează pentru realizarea securității europene care, pornind de la recunoașterea realităților postbelice, să ducă la înlocuirea relațiilor bazate pe scindarea în blocuri opuse, pe existența grupărilor militare, printr-un climat de încredere și colaborare între toate statele continentului.Pătruns de un profund soirit internaționalist, poporul român acordă întregul său ajutor material, moral și politic eroicului popor vietnamez în lupta sa dreaptă împotriva agresiunii S.U.A., se pronunță in sprijinul luptei popoarelor pentru cucerirea independenței naționale, pentru lichidarea definitivă a rușinosului sistem al colonialismului și neo- colonialismului, în sprijinul eforturilor tinerelor state pentru dezvoltarea lor de sine stătătoare pe calea progresului.în legătură cu situația din Orientul Apropiat, ne-am pronunțat și ne pronunțăm cu fermitate pentru încetarea oricăror acțiuni militare, pentru restabilirea, păcii în această . .parte a lurrții. Opinia publică din țara noastră și-a exprimat dezaprobarea totală față de atacul aerian is- raelian asupra uzinei metalurgice de Ia Abu Zabal, soldat cu victime din rindul populației civile.Considerăm că baza pentru soluționarea conflictului din Orientul A- propiat o oferă rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.în încheiere, conducătorul delegației P.C.R. a asigurat încă o dată pe participant de profunda simpatie internaționalistă a oamenilor muncii din țara noastră, și a urat succes deplin lucrărilor celui de-al XII- lea Congres al A.K.E.L.
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 martie.In țară : vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații locale sub formă de ploaie, lapovîță și ninsoare. Vînt potrivit cu

intensificări în prima parte a intervalului din sectorul estic. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, izolat mai coborîte, iar maximele între 2 și 12 grade. In București : vr?r me schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară la începutul intervalului, apoi în creștere.

Sinaranda OȚEANU

exce-Atacă

Fes- de pro- pre-

CERBUL DE AUR"
ajunul decernării trofeelor

SEARA RECITALURILORușește. printre tinerele interprete, să se impună. Recitalul de a- seară, deși modest ca întindere, deși programat după vedete cu mare experiență, a fost excelent primit de public. De la melodia „Un tren" din repertoriul lui Becaud (frumos nuanțată), însuflețind „Frunze moarte" cu multă dăruire, și pînă la jovialul „N-am noroc", melodiile s-au derulat într-un ritm tineresc, viguros, con- turînd originalitatea, disponibilitățile vocale și interpretative ale solistei românce. Și dacă Anda Călugărea- nu s-a definit ca o bună interpretă a chansonetei dovedind multă vitalitate in cin- tecele comice, Eva Pi- larova (Cehoslovacia) a adus pe scenă ecourile jazz-ului. In primul rînd, in concertul solistei cehoslovace nu putem să nu remarcăm impecabila orchestră cu un ritm, cu o precizie a intonației, care ne aduce aminte de orchestra lui Karel Vlach. In special suflătorii au dezvăluit o a- curatețe a sunetelor. <> sincronizare rar întil- nită și în orchestre d'. mare clasă Eva Pila-

rova are o voce lent lucrată, piesele dezinvolt, decuplată de orice dificultate. Am remarcat îndeosebi „Nu mă părăsi", „Afurisită dragostea mea" sau „O să mă intorc vreodată". Cred totuși că spectacolul complet (așa cum s-a încercat aseară să ne sugereze prin jocul luminilor, prin dialo- gări și ecouri vocale) este formula în care solista cehoslovacă își dezvăluie mai mult de- cit într-un simplu recital (unde puterea de comunicativitate trebuie să fie mult mai mare) — calitățile pe care indiscutabil le posedă.Se spune despre Claude Nougaro că este unul dintre compozitorii și interpret» interesanți ai Parisului. Este un liric, un boem; merge în cîntecele sale uneori pe marginea abruptă a dramatismului : caută ingenios teme, dar le tratează simplist ; pornește in ritmuri trepidante, dar le t-ve intensitatea cu scăderi bruște. Sub vălul jazz-ului intonează „Cote d’Azur" sau simbolicul ..Armstrong". „Boxe" a fost dur. iar „Neuitate" de

George Grigoriu. mult prea puțin ritmat. Oricum, arta lui Nouga- ro, chiar dacă nu copleșește, transmite o impresie de degajare, iți vorbește, te face să-i asculți cu interes destăinuirile.
★Am stat ue vorbă cu oaspeți străini la Festival despre cîntec, despre viitorul cinte- cului. Impresiile pe care ni le împărtășesc se referă la „Festivalul românesc", la prestigiul lui incontestabil. „Festivalul, îmi spune concurenta IldikoMonyok (Ungaria), este puțin spus excelent. Are o organizare perfectă. care nu uită să păstreze o atmosferă intimă, plăcută. Mă întrebați despre muzicienii români ? Aveți o orchestră, care, sub bagheta lui Sile Dini- cu, pentru mine, de exemplu, a rezolvat toate ritmurile dificile ale cîntecului maghiar". Concurența sovietică Galina Nena- șeva, din prima zi a ținut să-mi sublinieze că popularitatea tivalului, „Cerbul aur", prin întreg gramul pe care il zintă, este justificată Tonicha, concurenta

portugheză, aprecia că „o asemenea manifestare poate fi trecută în cartea tradiției cîntecului". „Am fost și ia alte festivaluri — spune Bernadette (Scoția) — dar, fără nici o rezervă, despre competiția română și despre recitaluri, unde primatul criteriului comercial este, în fine. înlocuit cu muzica adevărată pot spune că sînt cu totul deosebite". „Eu — declara Robbie Rae (Țara Galilor) — am trecut acum pentru prima oară granița țării mele și am plecat cu mare emoție. Aici am invățat insă mai mult decit se poate închipui". Pal Szentkuty, membru în juriu (Ungaria) mărturisea că de la primul concurent și pînă la ultimul recital, totul definește cuvîntul „sărbătoare". „O autentică sărbătoare a cîntecului". Și Miroslav Dukhaci (Cehoslovacia) Hren membri apreciat tecului Festivalul pe culmi „Știți ce școală de interpretare fac tinerii soliști în această săp- tămină ?" I. V. Saveko

și Dușan (Iugoslavia), în juriu, au că arta cîn- se ridică in brașovean nebănuite :

(Uniunea Sovietică), membru in juriu, a remarcat nu o dată desfășurarea impecabilă a manifestărilor.Intr-adevăr, săptă- mîna brașoveană, pentru oricare iubitor al muzicii, a fost o adevărată _ școală. Și nu trebuie amintită numai experiența concursului, eu posibilități infinite de confruntare, sau lecția de echilibru, de artă legată intim de viața omului și sentimentele lui, a recitalurilor Am învățat că marile personalități ale cîntecului sînt de fapt niște exigenți muzicieni. Sînt foarte punctuali, ascultă ca orice elev indicațiile ce li se dau. Și Baker și Nicoletta și Laforet și oricare dintre marile soliste a- le Festivalului se conformau ore în șir probelor de lumini sau de sunet, formulelor de amplasament scenic, cu răbdare, cu înțelegere. Oai-e față ( arta mai este experiența muzicieni ?
■ și acest respect de muncă, față de pe care o vor cît desăvîrșită. nu un cîștig pentru tinerilor



La Tîrgul de la Leipzig

MEDALIE

DE AUR
La Tîrgul de primăvară de la 

Leipzig prevenitorul de erupție 
pentru instalațiile de foraj, ex
pus pentru prima oară la un tîrg 
internațional de întreprinderea 
„Industrial-Export." din Repu
blica Socialistă România, a. pri
mit medalia de aur — expresie 
a înaltei aprecieri de care se 
bucură astăzi peste hotare pro
dusele industriei românești.

Dezvoltarea industrială a pa
triei noastre, avîntul puternic al 
economiei românești și-au găsit 
oglindire și în exponatele pre
zentate la această ediție a Tîr- 
gului de la Leipzig. Mașini- 
unelte moderne, instalații și uti
laje pentru industria petrolieră 
și petrochimică, produse ale in
dustriei electrotehnice, noi ti
puri de tractoare, o mare varie
tate de mașini agricole, produse 
ale industriei alimentare — iată 
doar o parte din sortimentul bo
gat al produselor românești ex
puse în această primăvară la 
Leipzig și care se remarcă prin 
nivelul lor calitativ.

Numeroase personalități ale 
vieții economice din R. D. Ger
mană, printre care Kurt Ficht
ner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., Horst 
Solie, ministrul pentru econo
mia externă, Ilsabe Neiesener, 
ministrul adjunct pentru econo
mia externă, șl alții, care au vi
zitat standul românesc și-au ex
primat înalta apreciere pentru 
exponatele prezentate. Aceleași 
bune aprecieri au fost făcute de 
vizitatori din multe alte țări. A- 
cest lucru se reflectă și în con
tractele semnate de reprezen
tanții organizațiilor de comerț 
exterior din țara noastră și fir
me străine sau in tranzacțiile in 
curs de perfectare.

Participarea Republicii Socia
lists România la Tîrgul de la 
Leipzig contribuie la dezvolta
rea schimbului de mărfuri, la 
promovarea unui comerț des
chis lumii întregi.
Berlin

St. DEJU

Londra. Demonstrație împotriva râzboiului dus de S.U.A. în Vietnam

Cea de a șasea reuniune a Comisiei mixte guvernamentale a 'Republicii Socialiste România și Republicii Arabe Unite, desfășurată recent la Cairo, adaugă o nouă filă la cronica relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și R.A.U. Caracterizată prin cordialitate și deplină înțelegere reciprocă, reuniunea a prilejuit, o trecere în revistă, în- tr-un spirit constructiv, a rezultatelor pozitive ale schimburilor comerciale și colaborării economice de pină acum între cele două țări, ambele părți fiind de acord asupra necesității extinderii acestora. Comunicatul comun dat publicității a consemnat noul acord comercial și de plăți pe cinci ani, precum și protocolul schimburilor de mărfuri pe anul în curs, prevăzînd sporuri de 10 și, respertiv, 8 la sută la exporturile și importurile reciproce. Dis- eutîndu-se stadiul realizării celor două obiective industriale pe care România le construiește în R.A.U., în temeiul unui acord de cooperare economică și tehnică, au fost totodată explorate posibilitățile existente pentru înfăptuirea și a altor proiecte similare.După cum s-a relatat în ziarele de ieri, președintele Gamal Abdel Nasser l-a primit pe șeful delegației române, ministrul comerțului exterior Cornel Burtică, cu care s-a întreținut într-o atmosferă cordială, de sinceritate, asupra unor probleme de interes comun, printre care relațiile bilaterale și perspectivele extinderii acestora. Ministrul român a avut de asemenea schimburi amicale de vederi cu o serie de înalte oficialități egiptene. Dînd expresie aceleiași a- tenții, aceluiași interes pentru dezvoltarea |n continuare a bunelor relații, a colaborării dintre cele două țări, ziarele, posturile de radio și televiziune din capitala R.A.U. au informat pe larg despre lucrările comisiei mixte guvernamentale, au subliniat cu satisfacție desfășurarea lor constructivă, spiritul de conlucrare, au comentat în termeni pozitivi numeroasele întrevederi ale șefului delegației române.Intr-o declarație făcută corespondentului Agerpres, ministrul economiei și comerțului exterior al R.A.U., Hassan Abbas Zalei, a ținut să sublinieze că „rezultatele cu care s-a în

Lărgirea contactelor Est-Vest 
creează o atmosferă favorabilă conferinței 

privind securitatea europeană 
declară ministrul adjunct al afacerilor externe al PolonieiVARȘOVIA 7 (Agerpres). — într-o emisiune a postului de televiziune varșovian, consacrată colaborării și securității europene și relațiilor Poloniei cu țările Europei occidentale, Aclam Willmann, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Polone, a subliniat faptul că, în ultimul timp, se observă o serioasă lărgire a contactelor de stat între Est și Vest. „Noi purtăm convorbiri cu reprezentanții majorității statelor europene, a declarat A. Willmann, și aceste convorbiri sînt folositoare, creînd o atmosferă favorabilă conferinței în problemele securității și colaborării europene, care urmează să aibă loc în acest an". Este interesant de semnalat, a spus el, că majoritatea statelor mici și mijlocii își aduc contribuția proprie în problema convocării conferinței europene, la crearea unei atmosfere de destindere, la apropierea dintre statele din Estul

REUNIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL AL PIEȚEI COMUNE
BRUXELLES 7 (Agerpres). — Reuniunea Consiliului ministerial al celor 

șase țări membre ale Pieței comune a luat sfîrșit la miezul nopții de vineri spre 
sîmbătă. într-o conferință de presă, ministrul de externe belgian, Pierre Harmel, 
care a prezidat lucrările, a făcut bilanțul sesiunii.Harmel a declarat că participanții au consacrat trecerea Comunității Economice Europene în faza ei definitivă. Acordul de principiu în această privință fusese realizat la 22 decembrie, dar mai rămăseseră cîteva puncte de precizat. Documentele complete vor fi semnate cu prilejul sesiunii din 20 martie a Consiliului ministerial, urmînd ca parlamentele naționale să le ratifice. Reuniunea, a arătat Harmel, s-a ocupat, de asemenea, de problema dezvoltării in

Adunare populară 
organizată de P. C. ItalianROMA. — Corespondentul Ager— pres, N. Puicea, transmite : în Piazza Essedra — din capitala Italiei — a a- vut loc vineri după-amiază o mare a- dunare populară, organizată de partidul comunist, pentru a da expresie cerinței maselor muncitoare de a se crea un guvern orientat spre stînga. Mii de muncitori, studenți și intelectuali au sosit în marea piață cu steaguri roșii și lozinci, din cartierele orașului și din provincia Roma.Luînd cuvîntul, Giancarlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Di

cheiat această vizită au fost fructuoase". Arătind că acordul încheiat prevede o mai accentuată dezvoltare a legăturilor romăno-egiptene, extinderea cooperării asupra unor noi domenii din industrie și agricultură, ministrul a declarat : „Sînt sigur că se va deschide o pagină nouă în îmbunătățirea relațiilor noastre, deoarece acum înțelegem mai bine poziția României față de criza din regiunea Orientului Apropiat".Țara noastră împărtășește aceeași
fpoluția pozitivă 

a raporturilor de colaborare 

româno-egiptene

satisfacție, considerînd că modul în care a decurs această reuniune și vizita delegației române, în general, constituie o confirmare a dorinței de continuă îmbunătățire a raporturilor statornicite între cele două state. Este cunoscut că România socialistă a urmărit și urmărește cu sentimente de stimă și simpatie eforturile poporului R.A.U., ale tuturor popoarelor arabe pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru transformări înnoitoare, pentru valorificarea deplină, în interesul propriu, a potențialului material și uman, că și-a manifestat și își manifestă activ solidaritatea cu lupta acestor popoare împotriva tentativelor de imixtiune și dominație ale imperialismului și neocolonialis- mului, pentru evoluția lor pe calea progresului. Factor activ al frontului antiimperialist, sprijinitoare a luptei popoarelor pentru independență, suveranitate și progres social, partizană 
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și Vestul Europei. In legătură cu primele contacte politice dintre reprezentanții guvernului polonez și cei ai guvernului vest-german, vorbitorul a subliniat că o normalizare a relațiilor dintre Polonia și R. F. a Germaniei ar corespunde atît intereselor ambelor popoare, cît și intereselor păcii și securității în Europa.Referindu-se la relațiile comerciale și economice ale Poloniei cu partenerii săi occidentali, Willmann a analizat acordurile comerciale încheiate recent cu Franța și Italia, care creează „posibilități reale pentru echilibrarea schimburilor reciproce". Ne străduim să încheiem acorduri similare și cu alte țări din Europa occidentală, inclusiv cu R. F. a Germaniei, a subliniat el. Problematica economică ocupă un loc din ce în ce mai important în ansamblul relațiilor Poloniei cu țările Europei occidentale.

terne a comunității și de cea a lărgirii ei. Dezvoltarea comportă, în o- pinia miniștrilor, în primul rînd, uniunea economică șl monetară și progrese în domeniul industrial, științific și tehnic. Pentru examinarea aprofundată a acestor aspecte au fost constituite grupe de experți.în ce privește lărgirea comunității, s-a realizat un acord de principiu privind perioada de tranziție de care ar urma să beneficieze noii membri.

recțiunii partidului, a relevat prejudiciile pe care le aduce Italiei continuarea crizei de guvern, reafirmînd — totodată — opoziția față de un cabinet al forțelor conservatoare. „Este necesară — a spus el — o soluționare care să permită forțelor protagoniste ale marilor bătălii sociale să înfrunte problemele, să le discute și să le rezolve împreună. Comuniștii acționează în această direcție... Esențialul este acum să se meargă înainte împreună cu celelalte forțe, să se obțină soluții care să fie în interesul tuturor muncitorilor, al țării".

a extinderii relațiilor între state — indiferent de orînduirea social politică — a intensificării colaborării internaționale pe planuri multiple, în spiritul principiilor independenței și suveranității, egalității in drepturi, neamestecului, avantajului reciproc, România înțelege să depună și mai departe toate strădaniile în direcția progresului relațiilor sale cu Republica Arabă Unită și celelalte state arabe. Istoria consemnează o tradiție bogată a acestor 

raporturi. Cu mai bine de o sută de ani în urmă, domnitorul Alexandru I. Cuza evoca existența pe pămîntu- rile Egiptului a mai multor români care se îndeletniceau cu negoțul, a- mintind totodată de marile cantități de lemn din pădurile României folosite la construirea Canalului de Suez, de navele românești ce transportau cereale la Alexandria. Astăzi, in apropiere de același oraș, în cu totul alte condiții social-istorice, atît pentru poporul npstru, cît și pentru poporul R.A.U., specialiști și tehnicieni români muncesc cu sîrg alături de specialiști și muncitori egipteni pentru construirea unei fabrici de produse sodice, iar în inima deșertului, lîngă localitatea I-Iamrawin. prinde contururi complexul pentru extracția și prepararea fosfaților, rod al aceleiași cooperări. în conformitate cu principiile politicii promovate consecvent în domeniul cooperării. România va

ORIENTUL

® RAID ISRAELIAN PE TE
RITORIUL LIBANEZ

• U THANT L-A CHEMAT 
PE JARRING LA NEW 
YORK

® CONVORBIRILE DE LA 
TRIPOLITEL AVIV 7 (Agerpres). — O unitate israeliană de infanterie a pătruns, în cursul nopții de vineri spre sîmbătă, în teritoriul libanez, atacînd două posturi ale armatei libaneze. Purtătorul de cuvînt israelian a arătat că atacul a fost lansat în semn de avertisment împotriva activității forțelor palestinene de comando amplasate pe teritoriul libanez.Potrivit agenției M.E.N., ministrul Informațiilor al Libanului, Osman el Dana, a declarat că : „Libanul consideră că acordul de armistițiu încheiat cu Israelul în 1949 este încă în vigoare, iar faptul că Israelul nu îl respectă este apreciat ca o violare unilaterală a acestuia".

★NEW YORK. — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a anunțat sîmbătă că l-a chemat la New York, pentru consultări, pe reprezentantul său special pentru Orientul Apropiat, Gunnar Jarring. „Orice viitoare activitate în legătură cu misiunea lui Jarring, a spus U Thant, va fi hotă- rîtă în lumina consultărilor dintre ambasadorii la O.N.U. ai celor patru". U Thant a declarat, după ultima reuniune a ambasadorilor la O.N.U. ai U.R.S.S., Franței, Statelor Unite și Marii Britanii, care a avut loc joi, că există un sentiment general de optimism în ce privește încercările de a se găsi o soluție pașnică conflictului din Orientul Apropiat.
★CAIRO. — La Tripoli se desfășoară importante convorbiri între oficialitățile militare ale Republicii Arabe Unite, Libiei și Sudanului, anunță ziarul egiptean „AI Ahram".
★BEIRUT. — Vicepremierul și ministrul irakian al apărării, generalul Hardan Takriti, care efectuează o vizită la Beirut, a fost primit de președintele Libanului, Charles Helou. și ministrul libanez al apărării, Magid Arslan. în cursul convorbirilor au fost examinate probleme privind evoluția crizei din Orientul Apropiat și în mod special situația de Ia frontiera dintre Liban și Israel.

INDONEZIA

Arestări in rîndul 
forțelor armateDJAKARTA 7 (Agerpres). — Peste 200 de membri ai forțelor aeriene indoneziene au fost arestați, în ultimele două săptămîni, fiind bănuiți de legături secrete cu organizațiile progresiste, a anunțat vineri la Djakarta un purtător de cuvînt militar indonezian. EI a precizat că printre cei arestați se află 77 de ofițeri inferiori și superiori.Potrivit agenției Reuter, observatorii politici din capitala Indoneziei a- preciază că aceste arestări fac parte dintr-un program mai larg de „purificare" a forțelor militare indoneziene de elementele „suspecte" a căror loialitate față de guvern este pusă sub semnul îndoielii.

primi, în schimbul materialului, utilajului și asistenței tehnice furnizate, produse ale acestor două obiective după ce vor fi date în folosință. Perspectivele extinderii legăturilor comerciale, cooperării economice, examinate la recenta reuniune bilaterală de la Cairo, sînt largi, ele nu pot fi considerate nici pe departe epuizate.La dezvoltarea relațiilor româno- egiptene contribuie, firește, promovarea contactelor, a convorbirilor, 

a schimburilor de vizite care favorizează o mai bună cunoaștere reciprocă. Nu mai departe de începutul lunii februarie, prezența la Cairo a unor deputați români, participanți la reuniunea parlamentară consacrată Orientului Mijlociu, a prilejuit și ea reafirmarea poziției bine cunoscute a României în legătură cu criza din această regiune a lumii, precum și exprimarea unor sentimente de prețuire față de această poziție, ai căror interpreți s-au făcut președintele Adunării Naționale a R.Â.U., Mohamed Labib Shukeir, și secretarul general ai Adunării, Mohamed Abdel- Salem Zayat.După cum se știe, poziția constructivă a țării noastre în această problemă pornește de la premisa că forța nu creează drept, că în nici un caz nu pot fi statuate cuceririle dobindite cu ajutorul armelor. în conformitate cu aceasta, se impune

ANIVERSAREA ZILEI DE 6 MARTIE 
In presa de peste hotareCorespondenții Agerpres transmit : Manifestările care au avut loc la București pentru sărbătorirea zilei de 6 Martie — aniversarea a 25 de ani de Ia instaurarea primului guvern revoluționar democratic din România — au fost larg oglindite în presa internațională. Astfel, presa sovietică a informat despre adunarea festivă care a avut loc vineri în Sala Palatului Republicii și uriașul miting din Piața Republicii, subliniind importanta cuvîntare rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Sub titlul „Adunare festivă la București", ziarul „Pravda" relatează despre entuziasmul care a domnit la adunarea reprezentanților oamenilor muncii consacrată celei de-a 25-a a- niversări a creării guvernului democratic condus de doctorul Petru Groza. în cadrul jurnalului său de actualități, televiziunea sovietică a prezentat aspecte din Sala Palatului și a anunțat că tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o cuvîntare în care a prezentat drumul parcurs de poporul român în perioada care a trecut de la 6 Martie 1945.Presa iugoslavă de sîmbătă a publicat ample extrase din cu- vîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sub titlul „Festivitățile prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a instaurării guvernului revoluționar democratic în România", ziarul „Borba" relatează despre uriașul miting din București și subliniază acea parte din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu în care este evidențiată importanța zilei de 6 Martie în viața politică și socială a României. Cea mai mare parte a expunerii, arată în continuare ziarul, a fost consacrată prezentării condițiilor interne și externe care au dus la formarea guvernului democratic. Este evidențiat acel pasaj din cuvîntare in care se subliniază că instaurarea puterii populare a fost rodul luptelor maselor largi populare, conduse de Partidul Comunist Român. „Borba" citează în continuare acele pasaje ale cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu în care se arată că s-au creat condițiile necesare ca în pregătirea consfătuirii în problemele securității europene să se treacă de Ia faza discuțiilor la faza pregătirilor concrete, pregătirile urmînd a fi făcute nu pe blocuri sau grupări restrînse de state, ci prin participarea pe deplin egală a reprezentanților tuturor țărilor europene interesate. Postul de televiziune din Belgrad a transmis imagini filmate din timpul mitingului de la București. De asemenea, posturile de radio iugoslave au transmis relatări despre miting, subliniind cele mai importante părți din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Presa ungară a informat despre a- dunarea consacrată aniversării zilei de 6 Mar-tie. Ziarele „Nepszabadsag", „Magyar Hirlap", „Nepszava", „Magyar Nemzet" au publicat relatări despre manifestările de la București, subliniind că, în cuvîntarea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului .Comunist Român, s-a referit la însemnătatea istorică a evenimentului de la 6 Martie 1945, Ia rolul P.C.R. în obținerea acestei mari victorii a clasei muncitoare, a întregului popor. Televiziunea ungară a transmis vineri seara imagini filmate de la marea adunare din Capitala României.Ziarele cehoslovace „Svobodne Slo- vo“, „Zemedelske Noviny" și „Lido- va Democracie" și-au informat cititorii despre marea adunare populară care a avut loc vineri Ia București și au publicat extrase din cuvîntarea rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Presa bulgară a acordat, de asemenea, spații largi adunării festive din București. „Rabotnicesko Delo" și „Narodna Armia", publicînd extrase din cuvîntarea tovarășului Nicolae 

retragerea fără întîrziere a trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate. Totodată, România se pronunță pentru respectarea dreptului la existență independentă și integritate teritorială a fiecărui stat din această zonă, pentru rezolvarea problemei refugiaților palestineni, avîndu-se în vedere Interesele lor naționale. Mecanismul unei asemenea căi de rezolvare este oferit de rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Corespunzînd Intereselor popoarelor din această regiune, o astfel de rezolvare ar sluji în același timp, cauzei generale a păcii și securității în lume. Reafirmînd necesitatea unei grabnice reglementări a situației de încordare crescindă din această zonă a lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat vineri, la adunarea festivă de la București : „Așa cum am mai spus nu o dată, ne îngrijorează în mod deosebit intensificarea acțiunilor militare din Orientul Mijlociu. Am dezaprobat și dezaprobăm bombardarea întreprinderilor civile și a populației de către Israel. Trebuie să se înțeleagă că, intensificarea acțiunilor militare și a represiunilor, din orice parte ar veni acestea, nu contribuie la soluționarea conflictului, ci, dimpotrivă, îl agravează. Ne exprimăm speranța că pînă Ia urmă rațiunea va învinge, că vor înceta acțiunile militare în această zonă a lumii, treeîndu-se Ia măsuri concrete pentru aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, pentru restabilirea păcii".Acesta este spiritul în care înțelege România socialistă să-și aducă contribuția în vederea rezolvării pașnice a crizei din această parte a lumii. Sprijinind aspirațiile poporului R.A.U., ale tuturor popoarelor arabe, spre consolidarea independenței naționale, spre dezvoltare democratică, progresistă, România își exprimă ho- tărîrea de a depune pe mai departe eforturi, împreună cu statele arabe, pentru identificarea de noi posibilități în vederea dezvoltării relațiilor reciproce, a promovării unei conlucrări rodnice, a întăririi prieteniei. Acest lucru nu poate decît să corespundă intereselor poporului român și poporului egiptean, tuturor popoarelor arabe, cauzei păcii și colaborării internaționale.
Romulus CĂPLESCU 

Ceaușescu, evidențiază acele pasaje în care se vorbește de dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre Republica Socialistă România și celelalte țări socialiste. Ziarele „Narodna Mladej" și „Trud" au informat, de a- semenea, pe cititori despre adunarea festivă de la București și cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Ziarul „Neues Deutschland" a publicat sub titlul : „România sărbătorește cea de-a 25-a aniversare a puterii populare" o corespondență din București despre adunarea festivă a oamenilor muncii și despre cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, subliniind că a fost evocată lupta revoluționară a maselor muncitoare din România, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru instaurarea puterii populare.Referindu-se la a 25-a aniversare a constituirii guvernului democratic la 6 Martie 1945, ziarele „Unita" și „Avânți" publică știri despre faptul că în întreaga Românie au avut loc manifestări prilejuite de sărbătorirea unui sfert de veac de la formarea guvernului Groza, primul guvern democratic al țării, care a însemnat o cotitură în istoria națională.Vorbind la București în fața a zeci de mii de cetățeni, scrie ziarul „Unita", secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, a evocat evenimentele din acea perioadă, sco- țînd în evidență semnificația luptei duse de partid și clasa muncitoare română, în scopul transformării socialiste a societății.Tovarășul Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul — a descris etapele dezvoltării politice și economice a țării, începînd de la 6 Martie 1945.Marcînd însemnătatea aniversării unui sfert de veac de la instaurarea primului guvern revoluționar-demo- crat din România, presa internațională publică în același timp numeroase articole și comentarii despre semnificația zilei de 6 Martie 1945. \ Ziarul „Pravda" a publicat sub titlul : „Un important jalon în istoria României" un articol în care, referindu-se la actul de la 6 Martie 1945, scrie: „în această zi a fost format primul guvern democratic al României, avind în frunte pe remarcabilul om de stat și om politic Petru Groza. Meritul uriaș în victoria democrației la 6 Martie 1945 a aparținut Partidului Comunist Român, care a fost forța conducătoare și îndrumătoare a luptei revoluționare de eliberare a maselor populare. în felul acesta a fost dată o lovitură reacțiunii, au fost zădărnicite toate comploturile împotriva libertății. Partidul Comunist Român a continuat să ducă mai departe lupta pentru unitatea clasei muncitoare, pentru renașterea națională și pentru crearea României socialiste". Ziarul „Pravda" subliniază că „Ia 6 Martie 1945, sub conducerea Partidului Comunist Român, a fost înfăptuită o schimbare calitativ-prin- cipialâ în viața politică a României : fiind instaurată puterea clasei muncitoare și a țărănimii".Articole asemănătoare au fost publicate și de ziarele „Izvestia" și „Sovetskaia Roșia".Ziarele cehoslovace „Svobodne Slovo" și „Prace" au inserat în paginile lor materiale în care analizează evenimentele istorice care au precedat instaurarea primului guvern democratic în România. Ambele ziare au publicat fotografii înfățișînd as-
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agențiile de presa transmit:
Cooperarea româno-un- 

gară în domeniul construc
ției de mașini. O delegație a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini din România, condusă de ministrul loan Avrgm, a făcut o vizită în Ungaria la invitația lui Horgos Gyula, ministrul ungar al siderurgiei și construcțiilor de mașini. în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o

Conferința muncitorilor din întreaga Germanie,la care participă peste 1 000 de reprezentanți ai muncitorilor și organizațiilor sindicale din R. D. Germană, R. F. a Germaniei și Berlinul occidental, s-a deschis vineri la Leipzig. La conferință sînt, de asemenea, prezenți o delegație a P.S.U.G., în frunte cu Albert Norden, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., reprezentanți ai Partidului Comunist German, Partidului Comunist din Germania, ai P.S.U. din Berlinul occidental, ai unor organizații de tineret și obștești. La conferință participă și Constantin Drăghici, reprezentant al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, și reprezentanți ai sindicatelor din țări socialiste europene. Participanții discută probleme legate de lupta pentru pace și securitatea europeană, pentru progres social.
U.R.S.S. își exprima deplina solidaritate cu poporul 

Zimbabwe. Agenția TASS a fost împuternicită să declare că Uniunea Sovietică condamnă cu hotărîre acțiunile guvernului rasist al lui Jan Smith și nu recunoaște regimul din Rhodesia. Uniunea Sovietică se pronunță cu consecvență pentru adoptarea de măsuri îndreptate spre înlăturarea regimului de la Salisbury și își exprimă deplina solidaritate cu poporul Zimbabwe, care duce o luptă justă pentru independență națională și libertate.
Secretarul general al 

Partidului Comunist din Ca
nada, William Kashtan, s-a pronunțat — într-un articol publicat în ziarul „Canadian Tribune" — împotriva extinderii imixtiunii economice a S.U.A. în această țară. Articolul subliniază că prin imixtiunea economică a S.U.A. sînt lezate suveranitatea și independența Canadei. Pătrunderea capitalului nord-american și înghițirea a numeroase întreprinderi autohtone de către monopolurile din Statele Unite duc la influențarea politicii economice și prin aceasta a întregului curs al politicii interne și externe a Canadei, a arătat Kashtan.

Comisia O.N.U. pantru 
drepturile omului a hotărît, cu 13 voturi și o abținere (Jamaica), că violările grave ale Convenției de la Geneva din 12 august 1949 trebuie să fie considerate drept „crime de război". Convenția respectivă se referă, în principal, la tratamentul aplicat civililor în teritoriile ocupate de inamic. Crimele de război sînt consi- 

pecte din timpul marilor demonstrații ce au avut loc la începutul lunii martie 1945 în București.Cotidianul polonez „Trybuna Ludu“ a publicat la rîndul său un comentariu, în care subliniază, printre altele, că „Ziua de 6 Martie 1945 a devenit o zi de cotitură radicală în istoria României. Cu 25 de ani în urmă — scrie ziarul — ca urmare a unor uriașe demonstrații populare, inițiate și conduse de Partidul Comunist Român, la București a fost format guvernul dr. Petru Groza. însemnătatea acestui eveniment depășește cu mult cadrul unei acțiuni obișnuite de creare a unui guvern nou, deoarece acesta a fost primul guvern democratic în istoria României și a marcat începutul unor transformări politico-sociaje radicale, îndreptînd România pe calea socialismului".„Un eveniment memorabil în istoria poporului român" — este titlul articolului publicat în ziarul albanez „Bashkimi". Relevînd succesele obținute de poporul român în opera de construire a socialismului, ziarul subliniază importanța istorică a instaurării la 6 Martie 1945 a primului guvern democratic în România.Ziarul bulgar „Rabotnicesko Delo** subliniază că, „prin conținutul său de clasă și prin scopurile sale, guvernul dr. Petru Groza a marcat începutul unei etape calitativ noi în viața politică a României, instaurarea ”,-./terii democratice revoluționare a clasei muncitoare șl a țărănimii. Sub conducerea Partidului Comunist Român, noul guvern democrat-popular a început să exprime voința și interesele oamenilor muncii și a pășit pe calea unor transformări profunde în viața economică și politico-socială a României".Sub titlul „Economia românească cunoaște o dezvoltare continuă", cotidianul vietnamez „Nhan Dan", care apare la Hanoi, consacră un amplu articol progreselor înregistrate de România în cei 25 de ani de la 6 Martie 1945. In această perioadă, scrie ziarul, sub conducerea partidului comunist, întreaga Românie a fost transformată într-o țară cu o industrie, agricultură, știință și tehnică moderne.Referindu-se la evenimentele de la 
6 Martie 1945, ziarul „L’Humanită" scrie : „Doar un guvern democratic era capabil să pună in aplicare profundele transformări politice și sociale indispensabile României în acel timp. La propunerea Partidului Comunist Român a fost elaborat un program de acțiune, care a devenit programul Frontului Unic Muncitoresc. Acest program de acțiune a jucat rolul decisiv de catalizator al tuturor forțelor democratice și progresiste din România. Sprijinindu-se pe clasa muncitoare română, Partidul Comunist Român a fost marele animator al acestei lupte. La 6 Martie 1945 — scrie ziarul — la chemarea Partidului Comunist Român — la București a avut Ioc o manifestație gigantică la care au participat 800 000 de persoane. Guvernul reacționar al lui Rădescu a fost înlăturat de valul uriaș al voinței populare, puterea fiind încredințată unui guvern de largă concentrare democratică, prezidat de dr. Petru Groza. La 6 Martie 1945 în România a fost înfăptuit un nou și important pas pe calea unor schimbări revoluționare fundamentale".

atmosferă de înțelegere reciprocă, s-au evidențiat noi și reale posibilități de dezvoltare în continuare a colaborării și cooperării româno-ungare în domeniul construcției de mașini. Sîmbătă a fost semnat un protocol de colaborare și cooperare, care prevede, printre altele, posibilitatea intensificării relațiilor de colaborare directă între centralele industriale din România și marile întreprinderi din Ungaria.

derate drept imprescriptibile, în baza unei declarații adoptate de O.N.U.
Sateliții artificiali lansați de Uniunea Sovietică vor cunoaște o nouă utilizare — studierea oscilațiilor densității straturilor superioare ale atmosferei. Metoda constă in observații vizuale a- supra evoluției satelitului, efectuate concomitent de cîteva stații de cercetări terestre. Studierea oscilațiilor atmosferei provocate de modificările survenite în activitatea solară se efectuează în conformitate cu programul „INTEROBS", la care participă peste 20 de stații de cercetări din Bulgaria, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.

Un grav accitat rutier s-a produs în seara zilei de 6 martie în apropiere de localitatea Lublin din Polonia. Un autobuz care transporta 26 de pasageri s-a ciocnit cu un autocamion, împrejurare în care 13 persoane și-au pierdut viața, iar celelalte 13 au fost grav rănite, anunță agenția P.A.P.


