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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează : 
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a patra sesiune 

a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 25 martie 1970, ora 10 dimineața.

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT 

NICOLAE CEAUȘESCU

NOUL SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

Cointeresarea salariatului
in rezultatele muncii sale

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
J J

potrivit principiilor 
retribuției socialiste

In ansamblul măsurilor preconizate de partid pentru perfecționarea planificării, conducerii și organizării întregii activități economice și sociale din țara noastră se înscrie și aplicarea experimentală a noului sistem de salarizare și majorarea salariilor. Menite să asigure înfăptuirea unui important pas pe drumul ridicării nivelului de trai, corespunzător creșterii potențialului economic al țării, perfecționarea sistemului de salarizare și majorarea salariilor vizează, în egală măsură, aplicarea mai consecventă a principiilor retribuției socialiste, asigurarea unei interdependențe mai strînse între realizările obținute în muncă și veniturile personale ale salariaților.începută experimental în anul 1968, intr-un număr restrîns de întreprinderi, acțiunea de aplicare a noului sistem de salarizare și de majorare a salariilor a fost extinsă din anul trecut, prin generalizarea experimentării în ramuri întregi ; acțiunea s-a încheiat la 1 martie a.c., dată de la care aproape 5 milioane- de salariați beneficiază de salarii mărite. Se cuvine subliniat că, în toată această perioadă, experimentarea noului sistem de salarizare s-a aflat permanent în atenția conducerii partidului și statului, care, pe

„BUSOLA
INVERSĂ"

a snobismului
estetizantEste bine cunoscut rolul general al cinematografului care, datorită răspîndirii și accesibilității sale, poate exercita o mare influență asupra formării etice și estetice a unui public extrem de larg. Sînt, de asemenea, bine cunoscute și obiectivele majore ale cinematografiei noastre, funcția sa educativă, de ample valențe sociale. Din toate acestea decurg cerințele riguroase care stau în fața criticii de film....Am citit, zilele acestea, un articol consacrat reputatului cineast american Stanley Kramer. Poate este utilă o succintă carte de vizită. Kramer este autorul unor filme ca „Pro

cesul de la Nurnberg" — vibrantă demascare a nazismului și un avertisment împotriva primejdiei recrudescenței fascismului ; „Procesul 
maimuțelor* — polemică pasionată cu obscurantismul contemporan ; 
„Lanțul" — consacrat problemei segregației rasiale în S.U.A. ; „O lume 
nebună, nebună" — tablou al cupidității și corupției din societatea a- mericană ; „Corabia nebunilor" — avertisment împotriva indiferentismului, a iresponsabilității filistine, care au făcut cu putință proliferarea fascismului hitlerist și crimele sale împotriva umanității ; „Ghici cine 
vine la cină — care evocă valorile morale și umane ale egalității rasiale, (intr-o manieră, e drept mai puțin virulentă decît în „Lanțul"). După cum se vede și se știe — o linie consecventă, linia unei cinematografii militante, pusă în slujba unor idei înaintate, cu mesaj de adîncă vibrație umanistă.In articolul menționat erau „analizate" ultimele două, respectiv filmele „Corabia nebunilor" și „Ghici cine vine la cină ?“, prezentate relativ recent pe ecranele noastre. Ambele filme s-au bucurat — la noi. ca și pe alte meridiane — de un mare și îndreptățit succes de public. Articolul citat nu se ocupă însă de virtuțile — și de limitele — 
dezbaterii de idei pe care o angajează filmele respective, de caracterul direct, comunicați'.’ al artei lui Kramer. Mulțumindu-se să noteze, complezent, în final, că ele „se recomandă conștiinței politice a spectatorului". autorul articolului se străduiește să demonstreze • zelos și intransigent (dar eludînd valențele artistice reale ale celor două pelicule, caracterul lor atractiv), că, de fapt,

Ing. Mircea VOINESCU
prim-adjunct al ministrului muncii, șeful Departamentului salarizării

baza datelor obținute în perioada de experimentare, a luat numeroase hotărîri pentru perfecționarea unor elemente ale sistemului de salarizare. Totodată, conducerea dc partid și de sitat a analizat detaliat modul in care urmează să se aplice noul sistem de salarizare în fiecare ramură și sector de activitate în parte, di nd prețioase indicații în ce privește adaptarea lui la condițiile specifice, concrete, ale acestora.Rezultatele obținute pînă în prezent deși nu permit — din cau.za timpului relativ scurt ce s-a scurs de la generalizarea experimentării în unele ramuri — să se tragă concluzii a- profundate, confirmă insă faptul că noul sistem de salarizare reprezintă o îmbunătățire radicală a modului de repartiție în țara noastră ; el asigură o mai bună așezare a salariilor pe ramuri și sectoare de activitate, o aplicare mai riguroasă a principiului socialist de retribuție după cantitatea și calitatea muncii prestate. A- plicarea consecventă a laturilor inse

aceste filme ar fi, vedeți dumneavoastră, desuete și aproape nule din punct de vedere estetic și că, în consecință, nu justifică, nici pe departe, aprecierile bune și primirea călduroasă de care s-au bucurat. Dacă ele au plăcut marelui public — și au plăcut ! — cu atît mai rău pentru public... (în aceste condiții, Kramer ar corespunde, poate, intr-o funcție de asistent de regie la Buftea, dar numai „de probă", pentru că prea este depășit 1).Există in critica cinematografică apuseană un număr de promotori exclusiviști ai tendințelor avangardiste, care resping vehement opera unor creatori de tipul lui Kramer,
D. COSTIN
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Codlea, orășelul din vecinătatea Brașovului, este un adevărat univers cromatic : jos. pe pămînt, florile renumitelor sere își etalează paleta vegetală ; sus, pe cer, „Coloro- mul" decantează surprinzătoare fumuri industriale divers colorate, evocind un curcubeu în expansiune.Peste tot curcubeul are șapte culori, dar la Codlea el se diversifică într-o gamă cu 310 nuanțe, care la rîndul lor se pot înmulți, prin combinație, la infinit. Din cele 370 

parabile ale cointeresării materiale, retribuirea în raport cu rezultatele muncii și răspunderea materială pentru pagubele produse determină sporirea spiritului de răspundere și întărirea disciplinei muncii, contribuind la ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice. Prin elementele sale componente, noul sistem de salarizare cointeresează toți oamenii muncii în obținerea unor rezultate superioare în domeniile vitale de care depinde progresul multilateral al economiei naționale — creșterea productivității muncii, Îmbunătățirea calității producției, sporirea eficienței economice.Perfecționarea sistemului de salarizare se realizează, în primul. rînd. prin creșterea ponderii salariului tarifar, «i cărui principal..fol este acela; de a diferenția salariile în funcție de calitatea muncii, de nivelul de calificare cerut pentru executarea acesteia, de importanța economică a activității desfășurate și de gradul de răspundere în muncă. Pentru a se realiza a-
LA COMBINATUL CHIMIC DIN CRAIOVA 

Un milion tone azotat de amoniuIn instalațiile Combinatului chimic din Craiova s-au produs un milion tone azotat de a- moniu La această realizare se mai adaugă și fabricarea a 300 000 tone uree. Cantitățile amintite consemnează bilanțul a 5 ani de activitate a marelui combinat chimic de pe meleagurile Doljului.— Relevînd acest eveniment — ne-a spus tovarășul Oliviu 
Popa, director general adjunct al Combinatului chimic din Craiova — trebuie să precizez că de la începutul anulu* și pînă in prezent s-a îrlregistrat o producție cu 25 la sută mai mare de azotat de amoniu, cu 8,4 ia sută la uree și 13 la sută la amoniac, față de perioada cores
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OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
• CAVALERI FĂRĂ GLORIE Al TURNIRULUI PE 
ASFALT © DIVORȚ RENTABIL © CRITICA DREAPTA 
ÎN FAȚA LOGICII STRÎMBE ® A STRĂLUCI ÎNTRE 

„STELE"

produse fabricate aici. 310 sînt coloranți șl pigmenți organici. A- cestora li se mai adaugă numeroși intermediari pentru fabricarea coloranților, bunuri de larg consum (renumitele vopsele „Gallus", pentru uz casnic), precum și alte sortimente și produse auxiliare. în plus, hîr- tie heliografică și produse pentru uz fotografic.— An de an uzina noastră și-a tot îmbogățit paleta — ne spune ing. Miron Vulcu, directorul întreprinderii. Numai anul trecut

la produsele fabricate pînă acum s-au adăugat încă 20 de noi coloranți și intermediari, printre care cei din grupa „melanil" (obținuți pe baza cercetărilor uzinale, în colaborare cu ICECHIM și cu Laboratorul coloris- tic din București), cu largă întrebuințare In industria fibrelor și firelor sintetice, precum și pigmenți utilități la vopsirea în masă a vîscozei.Creație a epocii noa- ■tre (în trecut fabrica ■ra doar o simplă „moară" chimică ce a- vea drept scop tipiza-

ceastă cerință obiectivă, Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie 1967 a ho- tărît ca ponderea salariului tarifar să reprezinte în medie 90 la sută din salariul total, prin includerea în a- cesta a celei mai mari părți din adaosurile variabile existente la acea dată.Evident, ridicarea ponderii salariilor tarifare nu este un simplu exercițiu de aritmetică. Măsura preconizată reflectă în fapt concepția conducerii de partid și de stat ca partea hotărî- toare a veniturilor oamenilor muncii să se realizeze din salariu, deoarece, astfel, salariul tarifar iși poate îndeplini pe deplin rolul său stimulativ. Ridicarea ponderii salariului tarifar stimulează interesul oamenilor muncii pentru ridicarea calificării ; in prezent, un salariu mai mare se poate obține prin promovarea în categorii, funcții, trepte sau gradații, promovare legată direct de aptitudinile și cunoștințele profesionale dobîndite. tn trecut, în multe cazuri, muncitorii, de exemplu, nu erau în^suf icientă..mșsu.r.ă ^cointeresați în ridicarea pregătirii lor profesionale, deoarece diferențele de cîștig pe care le obțineau, ca urmare a depășirii u- nor norme de muncă neechilibrate,
(Continuare în pag. a III-a)

punzătoare a anului trecut. Luînd ca bază de comparație a- ceeași perioadă, putem arăta că am reușit să realizăm un preț de cost mult mai scăzut, ceea ce a dus la realizarea unor produse rentabile. De asemenea, fabricile de azotat de amoniu, uree și altele din platforma „veche" — ca urmare a bunei folosiri și exploatări a agregatelor și instalațiilor, a intervențiilor rapide, creșterii gradului de calificare a muncitorilor — și-au atins parametrii proiectați. Realizările de pînă acum sînt o garanție că chimiștii noștri vor urca noi trepte spre eficiența economică maximă.
Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

rea, ambalarea și desfacerea coloranților importați sub formă concentrată), apărută ca un adevărat curcubeu pe cerul industrial a) anilor noștri, „Co- lorom“-ul și-a cîștigat cu timpul o binemeritată faimă. Azi acoperă peste 80 la sută din necesarul de coloranți al țării. Indice în continuă creștere- atît cantitativă, cît și calitativă

In ziua de 17 martie a.c. a avut 
loc la Palatul Republicii ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat. ■

La ședință au luat parte mem
brii Consiliului de Stat, precum 
și invitați — miniștri, conducă
tori ai unor organe centrale de 
stat, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale și reprezentanți ai pre
sei.

Consiliul de Stat a dezbătut șl 
adoptat următoarele decrete : de
cret privind înființarea, organiza
rea și funcționarea Ministerului 
Industriei Miniere și Geologiei; de
cret privind organizarea și func
ționarea Băncii Naționale a Repu
blicii Socialiste România ; decret 
privind organizarea și funcționa
rea Băncii de Investiții ; decret 
privind organizarea și funcționa

Decorări la Consiliul de Stat

III
■

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc, marți la amiază, solemni
tatea decorării lotului antrenorilor 
și sportivilor români care, recent, 
au cucerit locul I la campionatul 
mondial de handbal.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Florian Dănălache, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Cornel Onescu, ministrul afa
cerilor interne, Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului, Anghel A- 
lexe, președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, reprezentanți ai vieții spor
tive din țara noastră.

Pentru comportarea remarcabilă 
și ocuparea locului I la campiona
tul mondial de handbal masculin 
— ediția 1970, precum și pentru 
contribuția deosebită adusă la dez
voltarea acestui sport, a fost con
ferit „Ordinul Muncii" clasa I to
varășilor Ioan Kunst Ghermănescu, 
secretar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport; 
Nicolae Nedef, antrenor federal de 
handbal ; Oprea Vlase, antrenor al 
echipei reprezentative de handbal; 
Gheorghe Gruia, component al e- 
chipei reprezentative de handbal ; 
Cornel Oțelea, component al echi
pei reprezentative de handbal, că
pitanul echipei, și Cornel Penu, 
component al echipei reprezentati
ve de handbal.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a 
a fost acordat tovarășilor : Dumi
tru Costea, președintele Federației 
române de handbal ; Lucian Gri- 
gorescu, secretar general al Fede
rației române de handbal ; Eugen 
Trofin, antrenor al echipei repre
zentative de handbal; Cristian 
Gațu, component al echipei repre
zentative de handbal ; Roland Gu- 
nesch, component al echipei repre
zentative de handbal ; Gavril Kic- 
sid, component al echipei repre
zentative de handbal; Cezar Paul 
Nica, component al echipei repre
zentative de handbal ; Valentin Sa- 
mungi, component al echipei re
prezentative de handbal, și Gheor
ghe Mănescu, medicul echipei re
prezentative de handbal.

Prin același decret al Consiliu
lui de Stat a fost conferit ordi
nul „Meritul Sportiv" clasa a II-a 
tovarășilor ■ Gheorghe Goran, com
ponent al echipei reprezentative de 
handbal ; Ghiță Lieu, component al 
echipei reprezentative de handbal ; 
Ioan Popescu, component al echi
pei reprezentative de handbal.

Ordinul „Meritul Sportiv" clasa a 
IlI-a a fost conferit tovarășilor : 
Alexandru Dincă, component al e- 
chipel reprezentative de handbal; 

rea Băncii Agricole; decret pri
vind organizarea și funcționarea 
Comitetului de Stat pentru Prețuri; 
decret pentru înființarea Acade
miei de Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România ; de
cret pentru organizarea și funcțio
narea Academiei de Științe Agri
cole și Silvice ; decret privind ma
jorarea alocației de plasament fa
milial ; decret privind reglemen
tarea transmiterii unor bunuri mo
bile, proprietate de stat, în pro
prietatea Organizației Pionierilor 
din Republica Socialistă România; 
decret pentru modificarea unor 
dispoziții ale legii pentru organi
zarea judecătorească ; decret pen
tru completarea Decretului nr. 
784/1969 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Finanțe
lor ; decret pentru modificarea De
cretului nr. 328/1966 privind circu
lația pe drumurile publice.

Constantin Jude, antrenor de hand
bal ; Mihai Marinescu, component 
al echipei reprezentative de hand
bal ; Titus Mihai Moldovan, com
ponent al echipei reprezentative de 
handbal: Varac Pelenghian, arbi
tru internațional de handbal; Va
sile Sidea, arbitru internațional de 
handbal; Cristian Țopescu, șeful 
secției de sport la Studioul de te
leviziune București.

A fost conferită, de asemenea, 
medalia „Meritul Sportiv" clasa I 
altor componență ai echipei re
prezentative de handbal.

în numele celor decorați, tova
rășii Ioan Kunst Ghermănescu, se
cretar al C.N.E.F.S., și Cornel O- 
țelea, căpitanul echipei, au expri
mat sentimente de profundă recu
noștință pentru distincțiile acorda
te, precum și cele mai sincere mul
țumiri pentru condițiile materiale 
și morale create de partid și de 
guvern, pentru îndrumarea perma
nentă pe care conducerea partidu
lui și statului o acordă mișcării 
sportive.

Subliniind că ordinele și medalii
le conferite reprezintă încă o dova
dă a aprecierii de care se bucură 
mișcarea sportivă în țara noastră, 
vorbitorii s-au angajat să nu pre
cupețească nici un efort pentru ri
dicarea pe noi trepte a prestigiului 
și gloriei sportive a țării noastre.

Luînd cuvîntul, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Stimați tovarăși,
Doresc ca, în numele Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, să vă a- 
dresez dumneavoastră, tuturor — 
atît antrenorilor cît și componenți- 
lor Iotului național de handbal — 
cele mai calde felicitări pentru fru
moasa victorie sportivă pe care ați 
obținut-o, cucerind pentru a treia 
oară titlul de campioni mondiali 
la handbal. Totodată, vă felicit 
pentru primirea înaltelor distincții 
ale Republicii Socialiste România. 
Aceste distincții sînt o expresie a 
aprecierii pe care conducerea par
tidului și statului nostru o dă acti
vității pe care ați desfășurat-o 
pentru însușirea unei înalte mă
iestrii sportive, elanului și abnega
ției cu care ați luptat pentru cuce
rirea titlului de campioni. Se află 
probabil aici mulți tovarăși care au 
urmărit — împreună cu cetățenii 
patriei noastre — modul cum a e- 
voluat — în scurgerea încordată a 
minutelor — scorul întrecerii, care 
a fost cînd în favoarea, cînd în de
favoarea noastră ; pînă la urmă, 
așa cum au remarcat pe drept co
mentatorii sportivi din diferite 
țări, au învins cei mai buni. Am 
avut satisfacția ca handbaliștii ro
mâni — echipa noastră națională 
— să fie cei mai buni.

Iată de ce, tovarăși, vă felicit, 
dorindu-vă să obțineți în viitor re
zultate și mai bune în activitatea

Consiliul de Stat a ratificat Con
venția consulară între Republica 
Socialistă România și Regatul U- 
nit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, precum și Acordul de coope
rare științifică și tehnologică în
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
India. De asemenea, a fost adoptat 
decretul privind aderarea Republi
cii Socialiste România la protoco
lul Convenției internaționale pen
tru pescuitul în nord-vestul Ocea
nului Atlantic, adoptat la 5—6 iu
nie 1969 la Varșovia, întocmit Ia 
1 octombrie 1969 la Washington.

Toate decretele adoptate au fost 
în prealabil examinate și avizate 
favorabil de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat a- 
poi unele cereri de grațiere.

(Agerpres)

dumneavoastră sportivă. Am fi 
mulțumiți dacă și Ia următorul 
campionat mondial vă veți com
porta Ia fel și veți cîștiga din nou 
titlul de campioni. Aceasta depin
de de felul cum vă veți pregăti; 
desigur și de felul cum se vor pre
găti adversarii dumneavoastră. Noi 
vă dorim, în orice caz, succese și 
mai mari.

De asemenea, tovarăși, ținind 
seama că, în afară de activitatea 
sportivă, dumneavoastră lucrați în 
diferite sectoare ale producției ma
teriale și spirituale, vă doresc ca și 
în aceste munci să obțineți rezulta
te cît mai bune. Vă urez ca și in 
întrecerea desfășurată pentru dez
voltarea societății noastre socialis
te să vă plasați tot pe primul loo.

Multă sănătate și multă fericiră 
Ia toți!

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ■ și ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
întreținut într-o atmosferă caldă 
cu cei decorați și s-au fotografiat 
în mijlocul sportivilor.

★
în cadrul unei solemnități ce a 

avut loc, marți la amiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, a înmînat ar
tistului poporului Costache Anto- 
niu, personalitate de prestigiu a 
vieții artistice românești, ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa I, conferit pentru în
delungata și rodnica activitate ar
tistică și didactică, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Vasile Vîlcu, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului, și Radu 
Beligan, directorul Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale".

Mulțumind din inimă pentru 
înalta distincție ce i-a fost acor
dată, artistul poporului Costache 
Antoniu a exprimat hotărîrea de 
a-și consacra și în viitor, cu același 
devotament și abnegație, talentul 
înfloririi artei românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat călduros pe sărbătorit, în 
numele conducerii de partid și de 
stat, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani, pentru activitatea 
bogată desfășurată și i-a urat ca și 
în viitor să se bucure de aceeași 
putere de muncă, pentru a-și în
deplini înalta misiune ce îi revine 
în ridicarea artei și culturii româ
nești.

După solemnitate, secretarul ge
neral al partidului și ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
întreținut cordial cu artistul-cetă- 
țean Costache Antoniu, ilustru con
tinuator al tradițiilor teatrului 
românesc. (Agerpres)
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iiJIVERSI| Carpațiiîn BucureștiGrădina Botanică din Capitală se pregătește pentru primirea vizitatorilor. în urma unor noi achiziții din străinătate, ei vor găsi aici peste 500 de soiuri de flori și plante exotice. Printre altele, unul din punctele de a- tracție îl vor constitui trandafirii japonezi, aclimatizați la condițiile țării noastre, cunoscuți în lumea întreagă pentru coloritul lor viu și atrăgător. în a-z cest an, un loc aparte va fi rezervat și florei noastre montane. Aceasta urmează să fie prezentată într-un mod inedit, prin amenajarea în miniatură, cu piatră de stîncă, a lanțului Carpatic. „Versanții" săi vor fi populați de plante caracteristice diferitelor masive montane. O realizare cu care, desigur, Grădina Botanică va fi... la înălțime.„Magazinulinvizibil"
Valeria Bălăci ți Gheorghe 

Cioacă, gestionari la Întreprin
derea județeană de construcții- 
montaj Mehedinți, transformase
ră magazia de materiale in
tr-un veritabil magazin de des
facere. In consecință... Avea ci
neva nevoie de tablă ? li ofe
reau cită poftea. Apărea vreun 
mușteriu pentru sirmă ? li dă
deau pe alese. Benzină ? La fel. 
Aveau de toate — pentru toți. 
Pentru că — ziceau ei — nu se 
cunoaște. O verificare a gestiu
nii a dat insă la iveală o lipsa 
de aproape 80 000 lei. O vor 
plăti acum cu virf și îndesat. Și 
poate că nu vor fi scutiți nici 
cei ce, lăsind larg deschise por
țile întreprinderii, nu au fost in 
stare să observe înstrăinarea a- 
tltor materiale.Cui vindeți castraveți ?Castraveții — dacă ar fi să ne luăm după o vorbă veche — nu se vînd la grădinar. Și totuși unii sfidează o asemenea recomandare. întreprinderea „Agro- sem“ a livrat, zilele trecute, cooperatorilor din comuna Moștiș- tea-Gurbănești (Ilfov) o însemnată cantitate de sămînță de usturoi pentru cultivarea a 80 ha de grădină. Certificatele de calitate care Însoțeau marfa arătau că usturoiul are un procent ridicat de puritate — 97 la sută. Grădinarii din Moștiștea-Gurbă- nești au procedat însă la o re- cepționare amănunțită a mărfii și au constatat că, printre să- mința de usturoi, li s-au livrat șl 4 600 kg de... pămînt ! E drept, pămîntul respectiv pare a fi de cea mai bună calitate, dar costă cam scump : 12 000 lei tona. Și, în plus, grădinarii știu că nu prea vor avea ce culege dacă-1 vor pune în pămînt I

După cum se știe, legea de organizare și funcționare a consiliilor populare acordă îndeosebi municipiilor, orașelor și comunelor o mai mare autonomie în utilizarea fondurilor materiale și bănești, în conducerea și organizarea activității locale economice, edilitare și social-culturale. Cum își exercită consiliile populare noile atribuții astăzi, după ce a trecut mai mult de un an de la apariția legii ?La Giurgiu, consiliul popular municipal controlează în prezent îndeplinirea unor indicatori ai planului economic, de pildă, beneficiile întreprinderilor industriei locale de pe teritoriul orașului. S-a lărgit, totodată, posibilitatea consiliului popular și a comitetului său executiv de a interveni și hotărî In propria sa gospodărie comunală, în administrarea școlilor, spitalelor, instituțiilor de ocrotire socială.„Comitetul executiv Îndrumă acum mai îndeaproape întreprinderile de industrie locală și gospodărie comunală nu prin • „recomandări", ca înainte — ne spune tov. V. Tronaru, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Giurgiu. Problemele lor — de pildă, sporirea și diversificarea producției bunurilor de . larg consum — au devenit ..problemele noastre", ele fiind dezbătute frecvent de comitetul executiv, studiate cu seriozitate și cu ajutorul a numeroși specialiști".— Trebuie să mai menționez încă un lucru important — intervine tov. I. Pîrvuică, primul vicepreședinte al coțnitetului executiv. Cînd eră vorba de atribuțiile noi ale municipalității, se invoca adeseori existența unui mare impediment : necesitatea sporirii aparatului. Acum avem atribuții mai largi, dar a- paratul e același. După părerea noastră, esențialul nu constă în numărul lucrătorilor din aparat, ci în alegerea unor oameni cu adevărat capabili, bine pregătiți, in folosirea lor judicioasă și în contactul comitetului executiv cu realitatea. Experiența noastră o demonstrează : cu același număr de oameni, prestăm un volum mai mare de muncă. Legăturile comitetului executiv cu întreprinderile din oraș, cu instituțiile și comitetele de cetățeni sînt mai strînse, mai rodnice.Ceea ce trebuie să subliniem îndeosebi este faptul că a crescut rolul sesiunilor, care au supus dezbaterii, probleme de tanță pentru lui, ca : transportului dezvoltarea rețelei comerciale șl deservirea, domenii pe care, pînă nu de mult, le dirijau direcțiile consiliului popular județean. „De altfel, aportul de-

putaților burilor a fost dul său, puse prin creșterea atribuțiilor, spune tov. Tronaru. Este concludent faptul că interpelările sînt acum mai frecvente. In ultimele sesiuni, deputății au criticat cu asprime faptul că întreprinderile industriei locale nu-și respectă de plan, sau mărfuri de slabă calitate. Deputății, care lucrează

Daca aii»trece...
...chiar Intr-o mașină cu o 

foarte bună suspensie, pe șo
seaua București — Alexandria — 
fie și numai pină la Mihăilești 
— v-ați convinge și dumnea
voastră, cei ce răspundeți de în
treținerea unei asemenea impor
tante artere de circulație, că 
transportul auto pe porțiunea a- 
mintită se face cu prețul distru
gerii vertiginoase a autovehicu
lelor. Și dacă ați trece mai de
parte de Mihăilești, spre Alexan
dria, v-ați mai convinge încă de 
ceva : din loc în loc se fac lu
crări de reparații, dar oame
nii care sînt plătiți să repare 
bine, repară... prost. Gropile a- 
părute peste iarnă în panglica 
de beton sint' „astupate" cu mor
mane de bitum ți pietriș, duș
mani de moarte... sigură pentru 
amortizoarele mașinilor. Ierta- 
ți-ne presupunerea, dar dacă ați 
trece... hei... v-ar zdruncina și pe 
dv. ; chiar într-o mașină cu cele 
mai bune amortizoare ! Și poate, 
n-ar fi rău: pentru că v-ațt 
convinge că trebuie să luați mă
suri.Pe altarul neglijențeiO singură scîntele lîngă o __ piță de fîn este... foc ! Să nu fi știut acest lucru sudorul Vaier Crăciunescu și instalatorul Cornel Ștefan de la I.A.S. Sîntămă- rla-Orlea (Hunedoara) ? Intr-o după-amiază recentă, s-au dus a- mtndol să execute o lucrare de reparație la instalația de apă a fermei nr. 3 a întreprinderii a- mintite. Scînteile țîșnite din a- paratul de sudură au căzut în fîn și limbile flăcărilor au început să se întindă cu repeziciune în' toate părțile. Două grajduri, în care se aflau 174 de bovine. au ars din temelie. O catastrofă din cauza unei clipe de neglijență. înțeleg oare toți cei ce umblă cu focul că nu le este iertat să-și îngăduie asemenea clipe ?

că-

Rubricâ redactatâ de :
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cu sprijinul corespondenților 
^cînfeii"

în conducerea obștești și de stimulat, la de exigențele tre- stat rîn- im-

indicatorii că produc

exemplu, nu s-a limitat numai la controlul întreprinderii de gospodărie comunală, ci a urmărit cum sînt înfăptuite măsurile propuse de comitetul executiv și de deputății din comisie ; a fost astfel posibilă, de pildă, prelungirea liniilor de transport în comun pentru o mai bună deservire a salariaților din port".„Sporirea atribuțiilor consiliului popular a creat, indiscutabil, posibilități de gospodărire a orașului, pe
B

G&sp&dar
h elaeasă

© LA GIURGIU, RĂSPUNDERI Șl 
COMPETENȚE SPORITE ALE EDI
LILOR
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• PREROGATIVE ALE MUNICIPALI
TĂȚII „ANCORATE" ÎNCĂ LA 
JUDEȚ

în ultimele luni, mare impor- viața orașu- îmbunătățirea în comun,

mal strîns cu cetățenii, dezvoltă inițiativa și spiritul gospodăresc al acestora. Să dăm un exemplu : la una din sesiunile trecute, s-a luat hotărîrea lărgirii spațiului comercial al orașului. După prelucrarea ho- tărîrii în circumscripțiile electorale, deputății Gabriel Martin, Silviu Irizea, Nico- lae Dulipovici ș.a. au trecut practic, , împreună cu alegătorii, la înfăptuirea ei ; așa au apărut noi chioșcuri și puncte alimentare în cartierele îndepărtate ale orașului — Oinac, Cărămidarii Vechi etc. La rîndul lor, comisiile permanente își îndeplinesc într-o măsură mult mai mare sarcina de a controla organele de specialitate. Comisia permanentă pentru gospodăria comunală^ de deputata nescu, ca condusăElena Stoe- să dăm numai un

care nu le aveam în trecut, intervine tov. Simion Nicolae, vicepreședinte al comitetului executiv. Mai întîi, posibilitatea de a mînui cu mai multă independență fondurile de investiții. Se crease, în trecut, tradiția ca distribuția acestor fonduri să se „oficieze" la județ ; acolo se întrunea comandamentul care decidea, în final, ce sume ar trebui să se aloce orașelor și comunelor. Astăzi, comandamentul vine la noi acasă unde, împreună cu comitetul executiv, are posibilitatea să cunoască îndeaproape nevoile locale. De altfel, In domeniul gospodăriei comunale este vizibilă creșterea activității consiliului popular. Și în trecut, municipalitatea avea unele atribuții, de pildă în întreținerea spațiului locativ. Practic însă, răspunde-

rea aparținea consiliului județean, care repartiza fondurile și materialele și dispunea adeseori — fără să cunoască realitatea — ca imobile ce necesitau reparații urgente să fie lăsate la urmă. Acum, consiliul popular are posibilitatea de a urmări și controla modul cum se execută reparațiile și a înlătura astfel subiectivismul și arbitrariul. Să mai adăugăm posibilitățile de intervenție ale consiliului popular în ce privește administrarea spitalelor, a școlilor, unde în trecut o simplă completare de mobilier necesita studii, aprobări și vize de la județ".S-ar putea consemna deci, ca un fapt împlinit, intrarea Consiliului munici7 pal din Giurgiu în atribuțiile lui firești ? „Ca fapt pe deplin împlinit nu — spune, în concluzie, tov. V. Tronaru. Este adevărat, dispunem de atribuții mai largi, dar nu încă pe măsura și în deplinătatea celor prescrise de lege. Faptul că în prezent controlăm o parte din indicatorii planului economic nu epuizează, după părerea noastră, toate atribuțiile pe care în mod normal ar trebui să le exercite un consiliu popular municipal. Din păcate, o parte din prerogativele municipalității, mai ales pe tărîmul sînt încă deț. jude industriei locale, „ancorate" la județ. Direcțiile consiliului județean sînt cele care dispun și în prezent angajarea personalului întreprinderilor, ele aprobă listele pentru premierea salariaților sau modifică (adeseori fără să consulte consiliul municipal). planurile de producție și aprovizionare. Mai sînt încă unele neclarități în ce privește raporturile consiliului municipal cu organele de specialitate, de pildă cu Comitetul pentru Cultură și Artă. Ar fi de un real folos dacă viitoarea sesiune a consiliului județean, care va dezbate modul cum se înfăptuiesc prevederile legii, va clarifica mai precis ce sarcini revin consiliilor populare municipale și orășenești și va înlătura barierele ce mai stau în calea inițiativei lor gospodărești".Am înfățișat o experiență pozitivă care arată limpede ce perspective se deschid acolo unde consiliile populare sînt ajutate și îndrumate de organele ierarhic superioare să-și exercite, atribuțiile conferite prin lege. Creșterea responsabilităților și competențelor creează indiscutabil condiții mai bune ca organele locale de stat să înfăptuiască politica partidului și guvernului, stimulează colaborarea lor cu cetățenii pentru dezvoltarea economico-socială a orașelor și comunelor. Cu alte cuvinte, prin exercitarea noilor atribuții, consiliile populare devin cu a- devărat conducători ai treburilor locale obștești, .gospodari la ela acasă.
A. MUNTEANU

In dezbaterea

Uniunii Arhitecților i CALITATEA,
FUNCȚIONALITATEA

9

Coordonate majore ale proiectării
construcției industriale

O recentă plenară a Uniunii Arlii- tecților a dezbătut o temă a cărei importanță a fost în repetate rînduri subliniată în documente de partid și de stat : aspectele economice ale arhitecturii industriale. Referatul prezentat, în numele secției de specialitate a uniunii, de prof. arh. 
L. Adler și discuțiile care au urmat au izbutit să pună în lumină principalele căi de creștere, printr-o proiectare judicioasă, a eficienței economice a investițiilor productive, ca și unele dificultăți întîmpinate încă de proiectanți în această direcție. Ideea generală, prin care ansamblul dezbaterilor ar putea fi caracterizat, este aceea a înțelegerii largi a noțiunii de eficiență, atît ca utilizare cu randament maxim a investiției pro- priu-zise — de la studiile preliminare, pină la atingerea parametrilor proiectați — cit și ca garantare a unui nivel rezonabil pentru cheltuielile ulterioare de întreținere și exploatare care, însumate cheltuielilor generale de producție, grevează asupra prețului de cost. Neglijarea unuia sau altuia dintre cei doi termeni ai acestui cuplu este, în cele din urmă, la fel de păgubitoare.Implicațiile ideii enunțate mai sus încep chiar de la alegerea amplasamentului. Este cunoscută indicația ca, pentru amplasarea noilor unități industriale, să se acorde prioritate terenurilor necultivăbile, improprii pentru agricultură. Alegerea unor a- semenea terenuri — accidentate, ma- croporice, cu ape subterane la mică adincime sau chiar mlăștinoase — se arată in referat, a dus în unele cazuri la creșterea cu 12—15 Ia sută a costului construcțiilor, datorită unor fundații speciale, sau la cheltuirea a zeci de milioane de lei pentru coborîrea nivelului pînzei freatice la clădiri cu subsoluri și pentru organizarea platformelor pe terenuri accidentate. Pe de altă parte, așa cum sublinia arh. AI. Munteanu, studiul comparativ este puțin concludent în asemenea situații, pentru simplul motiv că valoarea terenului cultivabil care, în alte variante, ar fi fost exclus din circuitul luată in calcul. Se cum se va vedea mează, acordarea sporite studiului și cercetării științifice în problemele arhitecturii industriale.Economia de teren, insistent recomandată de numărul tot mai mare al noilor obiective ce se realizează anual, se asigură, în paralel, prin

agricol, nu este impune, deci, așa și în cele ce ur- unei importanțe

Dar principala cale de asigurare a unei el’iciențe tot mai susținute în sectorul construcțiilor industriale este industrializarea, și în primul rind prefabricarea. După cum afirma și arh. Mircea Enescu, concepția cea mai recomandabilă este tipizarea și prefabricarea unor elemente polivalente — și nu a întregii construcții— concepție care asigură premisele unei veritabile industrializări : serie mare, gamă sortimentală amplă, posibilitatea adaptării la modificarea în timp a cerințelor, interșanjabilita- tea elementelor, diversificarea arhitecturală, precizia detaliilor, calitatea superioară a execuției. La noi, o asemenea concepție se află abia la începuturi și a înregistrat, deocamdată, progrese importante doar în prefabricarea structurii de rezistență— stilpi, grinzi, chesoane ș.a. Or, așa cum au subliniat numeroși vorbitori, ponderea mare (mergind pină la 70 la sută) in lucrările de construcții industriale o dețin tocmai elementele de închidere și finisajele — pereți, pardoseli, învelitori etc. Șl tocmai la acest capitol se înregistrează serioase rămineri în urmă, a- colo unde s-ar putea realiza cele mai ’ mari economii, prin scurtarea termenelor de punere în funcțiune a capacităților de producție, reducerea substanțială a manoperei pe șantier și, implicit, a mîinii de lucru ocupate — nerațional; in prezent — în acest sector, micșorarea consumului de materiale deficitare, ușurarea construcției și deci, operarea cu elemente portante mai economice, micșorarea cheltuielilor neproductiva pentru întreținere și exploatare.Mulți dintre participanții la dezbateri (am aminti mai cu seamă cuvîn- tul arhitecților D. Prodescu, M. E- nescu, O. Popescu, Al. Costinescu) au demonstrat în mod convingător că prima dificultate în calea introducerii in proiectare a elementelor da închidere prefabricate o constituie menținerea sub nivelul cerințelor a preocupării pentru asimilarea unor materiale de construcții și finisaj eficiente, de bună calitate, pentru livrarea acestor materiale în alcătuiri complete, cu toate accesoriile necesare, la prețuri ferme și chiar în produse gata montate. Asemenea produse — asupra cărora ne propunem să revenim mai pe larg într-un alt articol, dată fiind însemnătatea deosebită a temei — ar face posibilă proiectarea și executarea unor con-

micșorarea suprafețelor ocupate pentru o categorie dată de unități de producție sau, altfel spus, prin creșterea coeficientului de ocupare a terenului. Asemenea rezultate se obțin prin reducerea distanțelor, simplificarea fluxului tehnologic, gruparea și comasarea secțiilor în hale mari, monobloc, sau în clădiri etajate, ceea ce permite concomitent scurtarea rețelelor de instalații și transporturi, iar în final — economii importante de investiții și la cheltuielile de exploatare. Rezervele existente în a- ceastă privință au fost subliniate, printre alții, de arhitecta L. Hagiescu, care a semnalat diferențele mari dintre indicii procentuali de ocupare 
a terenului la unități de același tip — centralele electrice de la Galați (11), Borzești (27), Deva (46), Brăila (48,4), Rovinari (63,8 la sută). Asemenea diferențe se manifestă și la alte tipuri de construcții industriale și ilustrează, în general, preocuparea tot mai susținută a proiectanților pentru aspectele economice ale activității lor.Reducerea ponderii lucrărilor de construcții-montaj reprezintă o cale importantă de sporire a eficienței investițiilor. Posibilitățile variază, în această privință, de la o ramură la alta, condiții dintre cele mai favorabile oferind, de exemplu, industria chimică unde, adeseori, utilajele și instalațiile sînt amplasate în aer liber, fapt favorizat și de indicele înalt de automatizare a tehnologiilor respective. Comparațiile, foarte utile, în baza acestui indice, nu trebuie insă absolutizate : chiar referatul prezentat atrage atenția asupra complexității factorilor care influențează ponderea construcției în ....vestiției și nu o dată utilaje foarte scumpe trivă, foarte ieftine) tr-un mod, să zicem, ... ____deri reduse (respectiv ridicate), indiferent de preocupările proiectanților pentru soluționarea economică a părții de construcții. Este deci de reținut nu atît compararea în sine, cît tendința generală de reducere a indicilor prin soluții constructive eficiente. In acest sens, arh. AI. Costinescu a evidențiat eforturile încununate de succes ale specialiștilor din Institutul de proiectări pentru industria alimentară, soldate cu scăderea acestui indice, la lucrările elaborate, de la 53,8 la sută, cît era in medie în anii 1966—1968, la 48 Ta sută în anul tre- strucții. ușoare, adaptabile rapid mo- cut.

ansamblul in- prezența unor (sau, dimpo- determină inartificial pon-

Pronosport

Faleza orașului Galați

(Urmare din pag. I)

se plătesc 
premiile 
Loto —

Premiile obținute de participanți la LOTO, PRONOEXPRES și PRONOSPORT se plătesc la casieriile LOTO-PRONOSPORT și prin mandate poștale.Casieriile LOTO-PRONOSPORT funcționează în orașele cu mulți cîș- tigători — și anume, la Arad, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Ploiești, Sibiu, Timișoara, Tg. Mureș și în municipiul București.La fiecare din aceste casierii se plătesc premiile cîștigătorilor care v și-au dat adresa în orașul respectiv și au jucat la oricare agenție din județul în care se află acel oraș.în București premiile se achită la casieria sectorului în care se află agenția la care s-a jucat.Prin mandate poștale se plătesc premiile pentru cîștigătorii care și-au dat adresa într-o localitate în care nu funcționează casierie LOTO- PRONOSPORT și cîștigătorii care și-au dat adresa într-o localitate în care funcționează casierie LOTO- PRONOSPORT, dar au jucat la o agenție din alt județ.Se precizează că plata premiilor se face prin una din cele două modalități sus-menționate, în funcție de adresa cîștigătorului și de agenția la care a jucat, indiferent în ce localități din țară s-a eliberat adeverința pentru depunerea duplicatului LOTO sau PRONOEXPRES.Pentru ca participanții să poată primi la timp sumele cuvenite ca premii, este necesar să completeze citeț, cu litere mari de tipar, pe duplicatele cîștigătoare la LOTO și PRONOEXPRES sau pe verso talonului I, depus în concurs la PRONOSPORT, următoarele date: numele și prenumele (fără prescurtări) ; localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, județul.în localitățile în care funcționează casieriile LOTO-PRONOSPORT nu se poate cere plata la post-res- tant, aceasta urmînd a se face la casierie.în celelalte localități, în cazul cînd participanții solicită în mod ''excepțional. plata la post-restant, sînt rugați să-și scrie adresa completă, pe duplicat sau buletin, după care să precizeze cu litere mari de tipar „Doresc plata post-restant la oficiul poștal...".La casieriile LOTO-PRONOSPORT premiile se țin la dispoziția cîștigătorilor timp de 45 de zile de sau tragerii.'P <la data concursului

filmele realizate In termenii unei arte generoase și accesibile, cu o armătură clară de idei. Articolul la care ne referim nu este însă semnat nici de un adversar al ideilor larg- democratice propagate de Kramer, nici de unul dintre acești snobi gălăgioși, și n-a apărut în vreo publicație teribilistă din Arizona sau Dallas. El a fost publicat într-o revistă bucu- reșteană („Flacăra", penultimul număr).Napoleon Iancu, autorul articolului la care ne referim, dîndu-i o usturătoare lecție de cinema lui Stanley Kramer, nu-i iartă faptul că, în loc să zburde cu aparatul de filmat, in loc să improvizeze și să practice un cinematograf în acest sens „modern", acordă atîta atenție scenariului, filmului ca spectacol, adică transmiterii 
unui mesaj clar și emoționant. Și subliniază textual că în cele două filme 
„ideologia cuvintului înlocuiește ima
ginea cinematografică această modali
tate de conotare (!) estetică 
Or, „pericolul esențial" — „pericolul I" — îl constituie tul că „cuvintul nu poate 
Intr-un context decit un singur ade
văr, și numai unul !".Care este însă acest adevăr unic, pe care-1 afirmă Kramer în filmele „încriminate" — un adevăr care-și găsește drumul spre spectatori și-i îndeamnă la meditație ? Articolul citat nu ne spune, deoarece face cu totul abstracție de conținutul lor. Dar ce idee slujim, ce adevăr apărăm și ce fel de cinematograf promovăm dacă „facem praf" în acest mod puținele filme străine, bogate în sensuri actuale și de incontestabil succes din repertoriul cinematografelor noastre ? Nu ajungem la acea creație cinematografică occidentală tributară unei ideologii confuze, sterile, care-și găsește reflectarea în filme aberante, dominate de violență și de un erotism ce frizează obsesia patologică ? Fie-ne permis, așadar, să-1 preferăm pe Kramer 1N-am fi stăruit atîta asupra acestui ărticol dacă n-am mai fi întîlnit

și în alte pagini ale unor publicații ale noastre păreri similare, la fel de exclusiviste, referitoare la aceleași filme și, în genere, la filme care plac marelui public și care demonstrează în același timp perenitatea tradiției umaniste a artei cinematografice. De aceea trebuie să punem în discuție o problemă de principiu, privind criteriile criticii, răspunderile sale in o- rientarea creației și a spectatorilor.A mai fost relevată și cu alte prilejuri, tendința unor critici (îndeosebi dintre începători sau dintre cei, foarte numeroși, care-și exersează accidental condeiul în acest dome-

din. edițiile anterioare ale „Festivalului noului cinema", de la Pesaro — o selecție de filme reprezentative pentru „non-conformismul" unor tineri cineaști legați între ei de o atitudine de negare inductibilă a canoanelor cinematografiei burgheze. Dar cu excepția cîtorva, puține, pelicule concludente prin conținutul lor social, majoritatea filmelor din festival vădeau o stare de confuzie deplorabilă și îngrijorătoare, „protestul" lor avînd ca leit-motiv crima, violența absurdă, violul, înfăptuite de tineri debusolați și revoltați împotriva societății, a familiei, a civilizației.

Foto : S. Cristian

in film". rețineți, aici fap- 
exprima

dificărilor tot mai dese ale tehnologiilor. în aceeași ordine de idei, privind gospodărirea materialelor de construcții, reținem sugestia făcută de ing. P. Vernescu ca economia da oțel și, in general, economia de metal să fie mai atent urmărită și în domeniul instalațiilor, unde se pare că există, la construcțiile industriale, rezerve apreciabile.Dezbaterile — animate de convingerea rolului important pe care arhitectul, ca profesionist alhitectul, ca profesionist al viziunii de ansamblu, al sintezei, îl deține în i volumului destinateproiectarea și realizarea impresionant de investiții economiei noastre naționale — au scos la iveală necesitatea de a se acorda mai multă atenție, în cadrul, activității desfășurate de Uniunea Arhitecților, secției industriale, cara grupează o bună parte dintre membrii acestei organizații. în acelașt timp insă se poate afirma că, chiar în cadrul plenarei, participarea com- ponenților secției amintite ar fi putut să fie mai susținută. Unele luări de cuvint s-au axat prea mult pe generalități și, ca să spunem lucrurilor pe nume, era de așteptat ca fră- mîntările celor prezenți să apară mai direct, raportate la cazuri mai concrete, în expuneri mai vii. Cu toate acestea, dezbaterile prilejuite de recenta plenară reprezintă un început promițător.
Arh. Gh. SASARMAN

@ @ si a s @unei solide culturi de specialitate — filmul bun, nesofisticat, cu conținut înaintat, exțaziindu-se, în schimb, în ■ fața oricăror nebulozități cinematografice, în care ei singuri, ca ființe dotate cu un inefabil rafinament, descifrează sensuri și valori dar, bineînțeles, inaccesibile lui", „profanilor", respectiv public.Uneori, arbitrariul la care rim poartă girul preocupărilor pentru extinderea culturii cinematografice, ignorîndu-se faptul că această cultură se dobîndește treptat, prin acumulări, în contact cu filmele din

sublime „vulgu- mareluine refe-

„BUSOLA INVERSĂ"
niu) de a epata, de a-și afirma aderența la ceea ce consideră a fi „ultimul strigăt" în materie și de a repudia — ca ceva de la sine de-nțe- les — bunul și obișnuitul „film de cinema". Este vorba despre alinierea cu 
fervoare juvenilă la diferite mode mai 
mult sau mai puțin de ultimă 
oră, despre influența unor tendințe 
efemere care apar in cinematografia 
actuală exprimind adeseori disprețul 
față de valorile filmului de con
strucție clasică și — implicit — dis
prețul față de public și față de arta 
filmului ințeleasă ca fenomen social. (Este uneori amuzantă dezinvoltura cu care sînt vehiculate rințe pozitive — nume de autori a căror creație este doar parțial sau deloc cunoscută de către cei care o invocă, sau titluri de filme reținute doar din lecturi — autori, filme și curente controversate ori chiar contestate de critica serioasă ca și de publicul din țările apusene tocmai pentru snobismul lor adeseori agresiv. pentru „modernitatea" lor de suprafață, decurgînd din intenția de a șoca).Am avut prilejul să văd — la una

ca refe-

Acest „nou", înrudit in esența sa cu fenomenul hippy, își găsește susținători in virtutea aceluiași snobism care cultivă insolitul șocant, și conform căruia filmul clar, normal, fără angoase și fără durități ar a- parține unei perioade definitiv apuse.„Noi socotim că e necesar să respingem mereu două prejudecăți nodale : întîi, că numai filmele de a- vangardă și ale așa-numitei avangărzi, care pentru o parte a criticii au maturizat dintr-o dată cinematograful, pot trece drept filme autentice ale zilelor noastre. în al doilea rînd, că realismul critic, și metodologia critică legată dc realism sînt depășite" — subliniază prestigiosul teoretician italian Guido Aristarco, în lucrarea sa „Cinematograful ca artă".Se poate inregistra, aproape palpabil, tendința unor adepți ai pedanteriei goale, ai unui estetism — pur și absolut formal — de a se erija în hiper-artiști, supra-rafinați și ultra- specialiști, mentori de ultimă oră ai culturii și ai activității cinematografice. Ei resping cu aristocratice strimbături din nas — adeseori într-un jargon prețios care nu ascunde nimic altceva decit lipsa

repertoriul curent al cinematografelor noastre — cu filmele bune, evident, care cunosc adeziunea spectatorilor prin ceea ce spun, și prin felul cum spun, prin forța lor de atracție. Acest pseudo-estetism poate dezorienta marele public (deși sînt mulți cei care se orientează singuri, cu bun simț, spre filmele reprezentative), iar arbitrariul și prejudecățile criticii snobe nu pot decit să creeze confuzii și să impieteze asupra autorității criticii de film, a creditului ei în fața cititorilor. Intr-un moment în care mediocritatea, filmele plate, sărace in idei nu sînt prezențe rare pe ecranele noastre, în care apar pelicule care exaltă violența sau care dau o imagine falsă, edulcorată, asupra realităților lumii occidentale, cxercitind o proastă influență educativă, este imposibil de înțeles și de acceptat intoleranța față de filme de ținută care — fără a se pretinde capodopere — cuceresc prin tema și prin arta lor un public extrem de numeros. Invocînd această intoleranță (o optică ce se răsfrînge și asupra aprecierii unora dintre filmele românești, contestate violent nu atît din pricina unor stîngăcii ar-

tistice, cît pentru „vina" de a-și fi propus tratarea clară, accesibilă a unor teme cu largă rezonanță in public), e cazul să ne întrebăm cîte articole combătind ermetismul sau ambiguitatea au apărut în publicațiile noastre ?Este vorba, aici, și despre responsabilitatea publicațiilor (in definitiv, nici un ziar sau revistă nu și-ar trimite cititorii spre cimitirul Bellu ca să caute acolo aeroportul Bănea- sa ; de ce, atunci, această culanță in găzduirea unor opinii care joacă rolul unei busole trucate, inverse ?). Nu trebuie ignorat faptul că în felul acesta pot fi stimulate dubioase curente de opinie, că unii critici tineri și bine intenționați pot fi tentați să se „alinieze" la modă, că diferiți creatori se pot lăsa influențați de predilecțiile criticii snobe, ale cărei impulsuri pot 1'i invocate ca „alibiu" pentru producții derizorii ca substanță și lipsite de aderența spectatorilor. Este de adăugat și influența derutantă asupra celor care răspund de achiziționarea și difuzarea filmelor, de echilibrul și valoarea educativă a repertoriului cinematografic.-Evident, nu pledăm împotriva căutărilor înnoitoare în domeniul mijloacelor de expresie cinematografică. Dimpotrivă, considerăm necesară cunoașterea, prin opere reprezentative, a celor mai noi și mai fecunde școli din cinematografia contemporană. Pledăm însă împotriva criteriilor arbitrare, exclusiviste, ale snobismului ; apărăm filmul de pu
blic, respectiv filmul angajat, cu conținut actual, care găsește ecou în conștiința spectatorilor. Se poate discuta despre diversitatea de gusturi și de opțiuni. Dar, in publicistica ci
nematografică, părerile subiective, de 
felul celor amintite mai înainte, mai 
ales cind apariția lor nu este acci
dentală, ci se identifică intr-o suită, 
nu pot fi opuse opțiunii publicului 
matur, făcindu-se abstracție de valo
rile reale, de conținut și artistice ale 
operei de artă cinematografică. Deoarece, ca șl cinematograful, și critica are o funcție socială, educativă, care se cere slujită responsabil ți consecvent.
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nchideți supapele
oeconomice ale risipei

Este binecunoscut locul important pe care îl ocupă, în cadrul politicii economice a partidului și statului nostru, folosirea cît mai judicioasă a resurselor proprii de materii prime. Un atare obiectiv de maximă însemnătate a fost subliniat cu pregnanță și la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969. în acest context se circumscrie direct și problema utilizării economice și valorificării superioară a hidrocarburilor gazoase utilizate în industrie. Afirm acest lucru zindu-mă pe faptul că, tăzi, cînd procesele de bricație dintr-o serie ramuri industriale — producția de îngrășăminte a- zotoase și a unor materia
le plastice, de energie electrică, elaborarea fontei și a oțelurilor, prelucrarea la cald a metalului în construcția de mașini, fabricarea cimentului ș.a. — necesită importante cantități de gaz metan tehnologic ori combustibil, există pe alocuri tendința de a nu se urmări cu grijă de bun gospodar nivelul normelor de consum, de a se utiliza această prețioasă materie primă a țării oriunde și oricum. Simpla constatare că anul trecut s-au consumat în industrie de aproape 4 ori mai mult gaz metan de- cît în 1960 demonstrează, 
o dată în plus, ce acuitate prezintă examinarea atentă, atît din punct de vedere tehnic, cît și economic, a modului în care hidrocarburile gazoase utilizate în diferitei* murț ale economiei.în momentul de față, dintre cei mai mari consumatori de gaze se detașează distinct Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Metalurgice, ale căror unități utilizează mai mult de jumătate din producția de hidrocarburi gazoase a țării. Dar, deși gazele naturale sint incluse în seria produselor dirijate, multe întreprinderi din ramurile a- mintite, ca și din alte sectoare, nu s-au încadrat în cotele repartizate, consu- mînd în plus, lună de lună, însemnate cantități de gaze. Numai unitățile Ministerului Energiei Electrice au folosit anul trecut, peste cotele repartizate, 908 milioane metri cubi de gaze, iar în primele două luni din acest an încă 250 milioane metri cubi. Depășiri mari de consumuri s-au înregistrat și în întreprinderile din industria materialelor de construcție ( + 53 milioane mc în anul trecut), industria lemnului ( + 16 milioane mc) și industria chimică ( + 107 milioane mc).Am amintit aceste cifre pentru a demonstra cît de neecdnomică este practica unor întreprinderi și ministere care minimalizează necesitatea suri eficace, luate, pentru surselor de consum suplimentar de gaze, în așa fel ca acestea să poată fi valorificate superior

ba- as- fa- de

sîntra-

i unor mă- din timp eliminarea consum : gaze,

Ion DUMITRU
director genera) al Centralei industriale a gazului metan 

Mediaș

prin adîncirea prelucrărilor industriale. Numai din cantitatea de metri cubi de le consumată ’peste repartizată în rie și februarie a.c., centralele Ministerului nergiei Electrice, se puteau fabrica aproximativ 400 000 tone de îngrășăminte azo- toase, a căror valoare este de multe ori superioară materiei prime folosite.Subliniez că Ministerul Petrolului și centrala noastră industrială au atras în nenumărate rînduri atenția Ministerului Energiei Electrice să reducă consumurile în limitele repartițiilor date. Toate intervențiile au rămas fără rezultat, multe termocentrale depășind in continuare normele de consum specific prevăzute. Excelează, prin risipa ce o generează datorită neîncadrării în indicatorii proiectați, cențra- lele electrice de la Craiova, Arad și din orașul Gh. Gheorghiu-Dej ; în fiecare oră, de pildă, C.E.T. Craiova utilizează în plus 180 000 mc de gaze, iar C.E.T. Arad, peste 25 000 mc. Și aceasta pentru simplul motiv că în întreprinderile amintite nu se acordă suficientă atenție utilizării corespunzătoare a ca- zanelor de abur și a turbo- agregatelor, eliminării opririlor, a pierderilor de e- nergie termică și electrică. Economii mari se pot realiza prin încărcarea rațională a agregatelor energetice, în așa fel încît să se evite, pe cît posibil, utilizarea agregatelor avînd consumuri specifice ridicate. Cred că a sosit momentul să se examineze dacă mai este rațional ca unele centrale termice vechi, de mult timp amortizate — de la Cîmpina, Gura Ocniței, Galați, Vulcan etc. — să fie menținute în deoarece acestea în plus mari cantități combustibil, nergia la preț ridicate. Problema nu este deloc nouă. Se pare, însă, că ministerul de resort ezită încă să ia o decizie, așa cum o cer interesele economiei noastre naționale.Nu putem trece cu vederea că, în multe cazuri, depășirea cotelor planificate și aprobate prin repartiții este determinată de neglijarea urmăririi sistematice a consumurilor de gaze, de risipa ce se manifestă pe alocuri. Cu prilejul inspecțiilor făcute de specialiștii centralei noastre, la unele fabrici de cărămidă ce folosesc gaze pentru uscarea și arderea argilei, s-au găsit adeseori focuri j arzînd sub șoproa- ne unde nu exista nici o cărămidă pentru uscare. In mod nerațional se utilizează gazele naturale pe unele șantiere de construcții, pentru uscarea pereților

250 milioane gaze natura- cota lunile ianua- în E-

funcțiune, folosesc de producînd e- ițuri de cost >iema n

clădiri. De multe asemenea scopuri dat nici o aprobare folosirea de gaze, inși
noilor ori, în nu s-a pentru conducerile anumitor treprinderi industriale șantiere de construcții in- troducînd ilegal arzătoare sau alte instalații ce utilizează combustibili gazoși. Nu de mult timp, cu ocazia inventarierii consumatorilor, s-au depistat sute de puncte de consum instalate fără aprobare, care utilizează în fiecare oră peste- 1,1 milioane mc de gaze. Evident, este vorba de o irosire a resurselor energetice ale țării, fapt pentru care conducătorii întreprinderilor în cauză ar trebui serios trași la răspundere.Dar, în această ordine de idei, nu pot să nu aduc în discuție o chestiune ce ține mai mult de latura organizatorică, ca să-i spunem așa, a exploatării și folosirii gazelor naturale, care are o mare însemnătate practică pentru modul în care acestea sînt introduse în circuitul economic. Se știe că forarea sondelor, gospodărirea rezervelor, extracția, tratarea și transportul gazelor prin conductele magistrale pînă la stațiile de reglare se realizează de Ministerul Petrolului, prin Centrala industrială a gazului metan, iar distribuția gazelor la consumatori cade în sarcina întreprinderilor de gospodărie orășenească ale consiliilor populare. Această separare a responsabilităților facilitează depășirea consumurilor aprobate prin planul de repartiții. Consumatorii nu tratează problemele legate de alimentarea cu gaze cu Ministerul Petrolului, respectiv cu Centrala de gaz metan — singura organizație economică producătoare de gaze de la noi din țară — ci cu întreprinderile de distribuție, care nu răspund de gospodărirea rațională a rezervelor, de gradul de asigurare cu materii prime și combustibili a marilor obiective industriale pe o durată cit mai mare și, deci, nu sînt interesate în reducerea consumurilor.Spre a elimina această vădită anomalie care generează mari deficiențe în activitatea de exploatare și valorificare superioară a gazelor naturale, consider că este necesar să se concentreze intr-un singur organism atît activitatea de foraj, extracție și transport de gaze prin conducte magistrale, cit și distribuția gazelor la consumatori. S-ar crea astfel premisele pentru exercitarea u- nui control riguros, tnce- pînd de la extragerea și pînă la utilizarea gazelor și s-ar putea interveni cu operativitate atunci cînd valorificarea hidrocarburi-

lor nu se face cu maximum de eficiență.După părerea mea, un factor ce favorizează consumurile sporite îl constituie necorelarea prețului de vînzare al gazelor cu cel al altor combustibili. Prețul de vînzare al gazelor naturale, foarte redus în momentul de față, nu reprezintă valoarea lor reală, raportată la multiplele posibilități de utilizare, ci o anumită valoare stabilită prin alte criterii. Ținînd seama de practica altor țări producătoare de gaze, cit și de situația consumurilor de la noi din țară, apare indicat ca evaluarea bănească a gazelor să se facă în funcție de efectul lor termic, adică în lei pentru o kilocalorie. Dacă prețul unei kilocalorii rezultate din arderea gazelor ar fi comparabil, dacă nu superior celei realizate prin folosirea altor combustibili — avînd în vedere și simplitatea constructivă a echipamentului ce utilizează hidrocarburi gazoase — s-ar recurge la consumul de gaze acolo unde ele nu pot fi înlocuite cu alți combustibili.Sînt încredințat că toate aceste măsuri vor fi de natură să înlăture risipa, folosirea irațională a gazelor naturale, să asigure valorificarea lor superioară prin chimizare și prin alte procese tehnologice de mare eficiență economică.

R Pe baza indicațiilor conducerii partidului, in Hotărîrea plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din decembrie 1969 s-a prevăzut ca, pină la începutul campaniei agricole din primăvara acestui an, să se organizeze cite o secție de mecanizare cu caracter permanent în fiecare cooperativă agricolă. De aceea, acum, în pragul campaniei agricole se pune în mod firesc întrebarea : cum s-a îndeplinit această sarcină ? In județul Vrancea, organizarea secțiilor permanente de mecanizare a fost încheiată. Au fost înființate 11 noi în cooperativele agricole chești, Cirligele, Panciu, câni, Ploscuțeni, Diocheți, nești etc. Totodată, au fost măsuri în vederea bunei desfășurări a activității, încît tractoriștii să contribuie substanțial la sporirea recoltelor. După cum ne spunea tov. 
Paraschiv Drăghici, director adjunct Ial direcției agricole, ca urmare a măsurilor luate, anul acesta, reparațiile la tractoarele și mașinile agricole din toate cele șase întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii din județ au fost terminate intr-un timp mult mai scurt. O comisie județeană a făcut recepționarea lor pentru a avea garanția executării unor lucrări de bună calitate. Se preconizează, de asemenea, organizarea a 16 ateliere de reparații, 11 case de cîmp, 14 împrejmuiri.

/{ Noile măsuri organizatorice au un ^corespondent pozitiv și în planul de ! venituri și cheltuieli al întreprinde- Irilor pentru mecanizarea agriculturii. |Extinzîndu-se gama lucrărilor meca- înice, veniturile planificate vor f-i, în 'acest an, cu 29 la sută mai mari de- cît realizările anului trecut. De asemenea, se prevede ca un tractor să lucreze, în medie, 155 zile pe an și să aducă un venit de 61 000 lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 9 000 lei față de anul trecut.Organizarea secțiilor de mecanizare și întocmirea unor planuri stimulatoare privind activitatea economică și financiară constituie premisa îmbunătățirii activității întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii. Ul- Itimul cuvînt îl au însă faptele, modul în care se profilează cadrul necesar desfășurării activității. Prin organizarea secțiilor permanente de mecanizare ar fi trebuit să se elimine, în primul rînd, deficiențele care au existat în activitatea vechilor secții, cît și în relațiile dintre I.M.A. și cooperativele agricole servite. Iată însă că unele din lipsurile existente în anii precedenți le regăsim și în prezent.In trecut, unele întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii nu-și îndeplineau planul de producție atît datorită lipsurilor din propria activitate, cît și a greutăților întimpina-

secțiiUre- Prise- Fitio- luate

te din partea cooperativelor agricole. Pentru perfecționarea relațiilor dintre aceste unități a fost introdus un nou tip de contract. Nerespectarea clauzelor prevăzute în contract atrage după sine sancțiuni economice, ceea ce întărește simțul de răspundere pentru realizarea volumului de lucrări. însă din totalul lucrărilor planificate, în valoare de 75 500 000 lei, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii din județ au acoperite cu contracte lucrări in valoare de numai 64 600 000 lei. Aceasta ar putea însemna repe-

surii prevăzute în hotărîrea plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție de a se organiza în fiecare cooperativă agricolă o secție de mecanizare cu caracter permanent. Elementul nou al acestei organizări constă în aceea că secția de mecanizare va funcționa ca sector mecanic al cooperativei, iar inginerul șef, ca reprezentant al statului, se ocupă și de exploatarea rațională a utilajelor secției. Aceste elemente noi rezolvă neajunsurile care existau între întreprinderea agricolă pentru mecanizarea agri-

CADRUL E BUN! 
DAR CUM 
E FOLOSIT ?

Secțiile permanente de mecanizare 
din cooperativele agricole ale județului Vrancea 

la inceputui campaniei de primăvară

tarea situației de anul trecut, cînd din cele șase întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii din județul Vrancea, patru nu și-au realizat planul de producție la principalii indicatori. Reprezentanții I.M.A. spun că inginerii din cooperativele a- gricole au rețineri în ce privește contractarea unor lucrări cum sînt prășitul mecanic, sapa rotativă la grîu etc. La rîndul lor, inginerii agronomi din cooperativele a- gricole susțin că au contractat mai multe lucrări decît în trecut, dar nu există garanția executării lor. Este adevărat că elemente care impietează contractarea întregului volum de lucrări planificat există atît din partea cooperativelor agricole, cît și întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii. Aceasta dovedește că nu s-a înțeles esența mă-

culturii și cooperativa agricolă privind volumul lucrărilor de executat. Acum, inginerul șef răspunzînd de exploatarea mijloacelor mecanice a- flate în dotarea'secției trebuie să asigure volumul de lucrări pentru toate utilajele puse la dispoziția cooperativei de către întreprinderea pentru mecanizare. Ca reprezentant al statului în cooperativa agricolă, inginerul șef are sarcina să asigure îndeplinirea planului de producție și economic al secției pentru lucrările contractate cu cooperativa.Buna activitate a secțiilor permanente de mecanizare presupune și organizarea . de ateliere pentru reparații. Deși I.M.A. Mărășești are în raza sa de activitate 21 cooperative agricole, secțiile au numai patru ateliere de reparații, anul acesta urmînd să se construiască unul singur, la Ciuș-

lea. Funcționarea perfectă a tractoarelor în timpul campaniilor agricole — să mai amintim că însămînțâ- rile de primăvară bat la ușă ? — necesită asigurarea unor condiții minime pentru efectuarea reparațiilor. Or, înființarea și funcționarea atelierelor de reparații este deficitară. La secția de mecanizare din cooperativa agricolă Bogza construirea atelierului de reparații a început anul trecut, fără ca el să fie terminat nici în prezent. Se consideră că reparațiile la utilajele și mașinile a- gricole sînt terminate, dar recepția lor nu a fost făcută în toate unitățile și de inginerii șefi din cooperativele agricole. Multe utilaje sosesc de la atelierele I.M.A. fără ca inginerii șefi să fie informați la timp. „Unele tractoare pentru viticultură nu au sosit încă de la atelierul de reparații al I.M.A. Mărășești — ne spune inginerul șef al cooperativei agricole Panciu. Personal nu am făcut recepția nici la celelalte tractoare". Inginerul șef din cooperativa agricolă răspunde de exploatarea mijloacelor mecanizate aflate în dotarea secției, are prin împuternicirea conducerii I.M.A. autoritatea directă asupra tractoriștilor, iar ca șef al comisiei de recepție a lucrărilor trebuie să manifeste exigență față de calitatea lor. De aceea, este necesar ca în puținul timp care a mai rămas pînă la începerea lucrărilor de primăvară să verifice toate tractoarele aflate in dotarea secțiilor, să se îngrijească de activitatea mecanizatorilor.In noua formă de organizare, secțiile permanente de mecanizare au obligația să execute lucrări de reparații și întreținere la toate utilajele și mașinile proprii ale cooperativelor agricole. Dar, deocamdată, obligația este mai mult onorifică deoarece cooperativele agricole întîrzie să lanseze comenzile de reparații. Direcția agricolă a făcut o inventariere a mașinilor și utilajelor din cooperativele agricole din care a rezultat că 34 tractoare, 36 motoare stabile, 130 utilaje pentru irigații etc. au nevoie de reparații. Cînd se vor hotărî cooperativele agricole să își repare utilajele ? La începerea lucrărilor agricole de primăvară vor regreta timpul irosit o iarnă întreagă;Ținînd seama de faptul că sintem tn pragul campaniei de primăvară se impune ca toate problemele legate de organizarea secțiilor permanente de mecanizare, executarea reparațiilor și reviziilor la tractoarele și mașinile a- gricole să fie cu adevărat terminate. Atît în cadrul I.M.A., cît și al cooperativelor agricole trebuie să se ia măsuri neîntîrziate care să asigure cele mai bune condiții pentru desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor a- gricole de primăvară.
Teodor ION

în secjia de sape pentru forajul sondelor, a uzinei de utilaj 
petrolier „1 Mai" — Ploiești Foto : Gh. Vințilă

(Urmare din pag. I)

LA SEMNALELE ZIARULUI
UN RĂSPUNS PROMPT, DAR 0 
REZOLVARE ÎN PERSPECTIVĂ..Bumbacul — un singur gram mai puțin la fiecare normă de consum înseamnă mii și mii de metri de țesături in plus'1 — astfel se intitula un articol publicat cu o lună în urmă in ziarul nostru, in care era abordată problema economisirii acestei importante materii prime. Receptivă, Direcția tehnică, dezvoltare și cooperare din Ministerul Industriei Ușoare ne-a trimis zilele trecute un răspuns semnat de ing. Nicu Pascali, director general, în care se spune :„In vederea descoperirii rezervelor interne care să ducă la reducerea consumurilor de materii prime și materiale, printr-un ordin al ministrului industriei ușoare, s-au constituit colective -formate din cei mai buni specialiști, care au sarcina să elaboreze studii privind : reproiectarea produselor în vederea reducerii greutății acestora, fără a diminua parametrii calitativi ; folosirea judicioasă a materiilor prime și materialelor in procesul de producție, pe fiecare fază de fabricație ; folosirea înlocuitorilor de materii prime naturale ; aplicarea cu precădere a cercetărilor rezolvate, care duc la reducerea consumurilor specifice ; analiza parametrilor prevă- zuți în actualele standarde și norme interne, în funcție de noile cerințe ale articolelor ; orientarea activității de creație pentru folosirea resurselor existente de materii prime ; revizuirea proceselor tehnologice, în scopul asigurării unei producții de calitate cu un consum minim de materiale ; instruirea cadrelor prin cursuri de scurtă durată ș.a.

Aceste studii și propuneri vor ține seama de tendințele existente pe plan mondial, de experiența fabricilor noastre fruntașe, urmă- rindu-se ca prin raționalizarea consumurilor specifice să se obțină și o calitate superioară a produselor. Paralel cu elaborarea acestor studii, se va organiza o consfătuire cu combinatele textile în care se vor dezbate problemele concrete ale folosirii raționale a materiilor prime și auxiliare necesare procesului de producție".Reținem varietatea studiilor inițiate de Ministerul Industriei Ușoare, al căror scop final il constituie economisirea materiilor prime și materialelor — deci, și a bumbacului. Important este, însă, ca rezultatele acestor studii să fie cît mai urgent aplicate în producție. Luna iunie, cînd vor prinde viață — după cum ni se scrie — concluziile comisiilor însărcinate cu realizarea studiilor amintite, ni se pare prea îndepărtată pentru a se obține, încă din 1970, rezultate deosebite în acest domeniu.
MISTERUL HIBRIDĂRII 

PORUMBULUI CU ȘURUBURI 
A FOST DEZLEGATîn numărul 8347 al ziarului nostru din 24 februarie 1970, la rubrica „Contraste", sub titlul „Porumb hibridat cu șuruburi" se critica faptul că porumbul, livrat cooperativelor agricole de baza din Radomirești, județul Olt, era amestecat cu șpan, cuie, șuruburi și alte produse și deșeuri feroase. în răspunsul trimis redacției de baza Radomirești se arată că s-a recepționat, în toamna anului 1968.

de la Brăila cantitatea de 5 000 tone porumb știuleți. Porumbul a fost Încărcat de furnizor în vagoane fără ca, în prealabil, să fie curățate resturile de materiale ce fuseseră transportate. La descărcare s-a constatat că pe fundul vagoanelor erau resturi de șpan, fiare, cărbuni și alte materiale. „Cu toate măsurile luate — se arată în răspuns — pentru separarea acestor resturi de metale nu am reușit să le înlăturăm in totalitate, datorită faptului că zilnic soseau între 250—400 tone porumb, adică peste posibilitățile noastre de descărcare în termenul legal. După baterea porumbului știuleți și condiționarea boabelor în mașinile silozului, aceste bucăți de șpan și metale au trecut din porumbul boabe în subprodusele obținute (spărtură ■ gozuri) pe care le-am livrat cooperativelor agricole și întreprinderilor agricole de stat pentru furajarea animalelor și păsărilor. Ne însușim critica ce ni s-a adus în coloanele ziarului și recunoaștem că sintem vinovați că nu am evidențiat în buletinele de analiză în mod distinct conținutul de metale, ca beneficiarii noștri să cunoască exact acest lucru și în funcție de care să dispună administrarea lor. De asemenea, întreprinderea de valorificare a cerealelor Olt, de care depindem, a sancționat pe cei vinovați, iar noi am luat măsuri de condiționare și separare totală a acestor corpuri metalice din restul de subproduse ce le mai avem în stoc".Toate bune și la locul lor. Dar de ce nu s-a făcut lucrul acesta de la început ? Nici vitele nu erau puse în situația de a rumega șuruburi și șpan șl nici sancțiuni n-ar fi existat.

erau în multe cazuri mai mari și mai ușor de obținut decît creșterea de salariu pe care o puteau realiza prin promovarea într-o categorie superioară de încadrare.Din rezultatele obținute pînă în prezent se constată că, la muncitori, ponderea salariului tarifar se situează în jur de 90 la sută, cu unele variații de la o ramură la alta, diferența pînă Ia 100 la sută fiind completată de sporul de vechime, adaosul pentru depășirea normelor, de unele sporuri pentru condiții deosebite de muncă, precum și de premiile ce se acordă în timpul anului și la sfîrșit de an. La personalul tehnic, ingineresc, economic, de specialitate și administrativ, ponderea salariului tarifar variază intre 90 și 95 la sută.Ponderea ridicată a salariului tarifar a permis totodată introducerea, în cazul muncii în acord, a unor norme cu motivare tehnică, care să reflecte cantitatea reală de muncă necesară pentru efectuarea lucrărilor, și care să stea la baza stabilirii sarcinilor de producție și de productivitate a muncii. Realizarea acestor norme în proporție de 100 la sută trebuie să asigure îndeplinirea integrală a sarcinilor de producție și de productivitate a muncii.Rezultatele obținute pînă acum a- rată că în domeniul normării muncii s-a făcut un mare pas înainte. Chiar dacă nu în toate cazurile normele sint științific elaborate, ele sint cu mult superioare celor practicate în trecut, reflectînd mai bine timpul de lucru necesar. Acolo unde normele s-au e- laborat științific, aplicîndu-se metodele studiului muncii, s-au obținut creșteri sensibile ale productivității muncii. Datele din luna ianuarie a.c. arată că, pe totalul ramurilor care au generalizat experimentarea, realizarea medie a normelor la munca în acord a fost de 99,6 la sută, cu variații pe ramuri cuprinse între 96—104 la sută. Analizînd dispersia realizării normelor, se constată că aproape 50 la sută din muncitorii în acord au realizări situate între 95—105 la sută, iar 93,8 la sută din totalul lor se încadrează în limitele considerate ca normale, a- dică între 70 și 130 la sută. Aceste date dovedesc că normele de muncă practicate în prezent la munca în a- cord asigură un echilibru mai bun în ceea ce privește încărcarea muncitorilor, atît între întreprinderi, cît și în cadrul acestora, pe secții, ateliere, meserii etc. Este necesar ca acțiunea de introducere a normelor cu motivare să fie perseverent continuată. Pentru aplicarea noului sistem de salarizare, la care acordarea integrală a salariului tarifar se face în condițiile realizării integrale a sarcinilor de muncă stabilite, s-au elaborat și aplicat norme noi de muncă și pentru muncitorii salarizați în regie și s-a început normarea muncii personalului tehnic-administrativ, stabilin- du-se sarcini concrete pentru fiecare.Noul sistem de salarizare a promovat un element cu totul nou în cadrul sistemului tarifar — încadrarea pe trepte și gradații. După cum se știe, categoria de încadrare reflectă cunoștințele și capacitatea necesară muncitorilor calificați pentru executarea în bune condiții a lucrărilor prevăzute în indicatoarele tarifare de calificare, iar pentru muncitorii necalificați, greutatea muncii prestate. Dar în cadrul aceleiași categorii tarifare sînt grupate diferite lucrări care se deosebesc între ele, din punct de

vedere al complexității lor, unele lucrări apropiindu-^se mai mult de cele din categoria superioară, iar altele de cele din categoria inferioară. Prin existența unui singur salariu tarifar pentru fiecare categorie de calificare nu se poate realiza o diferențiere a muncitorilor încadrați în aceasta, deși, în fapt, in calificarea, aptitudinile și productivitatea lor această diferențiere există.Introducerea treptelor de salarii, în cadrul fiecărei categorii tarifare, a creat instrumentul cu care această diferențiere să poată fi realizată și a dat mai mult elasticitate sistemului de salarizare. Existența treptelor de salarii stimulează muncitorii să-și îmbunătățească continuu activitatea, să obțină rezultate tot mai bune în muncă, chiar și atunci cînd nu au posibilitatea de a mai promova într-o altă categorie, ca urmare a faptului că volumul lucrărilor pe categorii superioare este limitat.în ce privește personalul tehnic- administrativ, rezultatele obținute in

Cointeresarea salariatului 
în rezultatele muncii

experimentare arată că stabilirea diferențiată a salariilor acestuia pe clase și gradații a dus la o simplificare simțitoare a întregului sistem de salarizare. în același timp, acordarea gradațiilor permite o justă stabilire a salariilor angajaților, în raport de contribuția concretă pe care o aduc la realizarea sarcinilor colectivului. Puțind fi încadrat, în cadrul aceleiași funcții, pe gradații în limitele mai multor clase, angajatul care ocupă un timp mai îndelungat o anumită funcție și care datorită calităților sale profesionale ajunge să fie încadrat la gradațiile maxime, poate atinge un salariu tarifar Ia nivelul salariului funcției ierarhice superioare, încadrată la bază sau la primele gradații. Acest aspect elimină deficiența din vechiul sistem cînd, datorită faptului că unor cadre de execuție, cu mare experiență și capacitate profesională, nu li se putea asigura un salariu corespunzător capacității lor, a dus la crearea unui număr exagerat de mare de compartimente — direcții, servicii, birouri — și deci a unor funcții de conducere nejustificate din punct de vedere organizatoric și economic.Ridicarea simțitoare a ponderii salariului tarifar, prin includerea celei mai mari părți a adaosurilor variabile, precum și majorarea generală a salariilor sînt de natură să sporească răspunderea fiecărui salariat pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite, realizarea integrală a acestora constituind o condiție obligatorie pentru acordarea în întregime a salariului tarifar. Este logic să se procedeze așa. Se știe că actualele salarii tarifare cuprind și premiile care, pînă nu de mult, se acordau salariaților numai în situația cînd planul era realizat integral, și ele nu intrau în discuție dacă un indicator sau altul nu era îndeplinit. Dacă aplicarea noului sistem del salarizare ar omite acest „amănunt", acordîndu-se integral salariul majorat, chiar și în condițiile neîndepiinirii sarcinilor, a- ceasta ar echivala cu acordarea fostelor premii, indiferent de nivelul realizării planului. Desigur, o asemenea anomalie nu poate avea loc.

Primele concluzii desprinse din acțiunea de experimentare confirmă e- fectul deosebit de stimulativ pe care l-a avut, atît la nivelul colectivelor, cît și al fiecărui salariat, legarea strînsă a acordării salariilor de realizarea integrală a planului. O asemenea măsură, prin care salariul se acordă în raport de munca efectiv , prestată, în nici un caz nu trebuie I să fie confundată cu o sancțiune. . „Puțin muncești, puțin agonisești" • glăsuiește un vechi dicton popular.Un element important al noului '.sistem de salarizare îl constituie spo- jrul pentru vechimea neîntreruptă în aceeași unitate. Spre deosebire de reglementarea din trecut, cînd sporul de vechime se acorda numai intr-un număr limitat de ramuri, în cadrul noului sistem de salarizare s-a acordat acest drept tuturor angajaților din toate întreprinderile și instituțiile, cu excepția învățămîntului unde însuși salariul este stabilit pe tranșe de vechime. Acordarea sporului de vechime permite ca și pe această cale să se diferențieze cîști- gurile salariaților, în raport cu experiența lor în muncă, cei cu o experiență mai îndelungată și cu un stagiu mai mare de serviciu în a- ceeași unitate a- vînd, de regulă, și un aport mai mare în muncă, în realizarea sarcinilor ce revin întreprinderii sau instituției din care face parte. Fără a se putea trage încă o concluzie definitivă, se poate constata, de pe acum, o tendință de reducere a fluctuației. La aceasta a contribuit un complex de factori, printre care, cu siguranță, acordarea sporului de vechime și încadrarea pe trepte sau gradații, au avut un rol important. De la începerea experimentării, in exploatările forestiere, bunăoară, proporția muncitorilor plecați din proprie inițiativă sau cărora li s-au desfăcut contractele de muncă pentru absențe nemotivate a scăzut cu 10 la sută, iar în industria ușoară fluctuația s-a diminuat cu circa 30 la sută.Desigur, noul sistem de salarizare promovează și alte elemente noi în măsură să determine ridicarea pe o treaptă superioară a cointeresării materiale în obținerea unei eficiențe tot mai mari în toate sectoarele de activitate. Spațiul ne obligă să ne rezumăm doar la simpla lor enumerare : reducerea diferențierii salariilor între ramuri, mai buna ierarhizare a ramurilor în raport cu importanța lor economică și condițiile de muncă, mai buna corelare a salariilor pe categorii și funcții,'acordarea de premii în timpul și Ia sfîrșitul anului din beneficii ele.Cert este faptul că noul sistem' de salarizare este astfel alcătuit încît prin elementele sale stimulează acele laturi ale activității umane care determină dezvoltarea multilaterală a economiei naționale. El are ca scop să asigure aplicarea cît mai justă a principiului socialist al repartiției, legind strîns cuantumul salariului de rezultatele muncii. Concluziile desprinse pină acum din experimentarea noului sistem de salarizare demonstrează superioritatea incontestabilă a acestuia. Este necesar ca, în continuare, in vederea definitivării sale, să fie urmărit modul în care diversele elemente ale noului sistem de salarizare se aplică în viață, în diferitele ramuri și activități din economia națională, căutîndu-se căile prin care principiile general valabile ale sistemului pot să determine o eficiență maximă in condițiile concreta ale fiecărui loc de muncă.
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Pieton, cetățean, ești adesea stîn- jenit, contrariat de unele stridențe în peisajul social al străzii. Anumite zone ale bulevardului, cutare răspîn- tie de străzi îți oferă neplăcuta surpriză a ciocnirii de indivizi cu o înfățișare și o comportare stranie, în vădită disonanță cu restul lumii. Sfi- dînd pe cei din jur, ei nu se sfiesc să împroaște expresii triviale, să facă ocheade trecătoarelor, să improvizeze o busculadă în fața intrării la cinematograf. Tineri. Dar altfel decît imensa majoritate a tineretului nostru muncitor și studios 1 Figuri dezgustătoare, ei oficiază — în felul lor primitiv — un soi de turnir pe asfalt cu aerul trufaș și insolent al unor cavaleri.Cine sînt acești fără-de-glorie cavaleri, ce se ascunde dincolo de „zalele" comportărilor lor antisociale 7 Fără nici o plăcere, într-una din serile trecute, la ora cînd luminile orașului încep să-și înfiripe mirajele, am pornit într-un raid-anchetă.Iată, mai sînt doar cîțiva metri pînă la intrarea într-un cinematograf și de undeva, îmbietoare, se aude o voce cu inflexiuni profesionale : „Un bilet, aveți nevoie de un bilet 7“ Sta- ționînd numai cinci minute în fața cinematografului „București", am fost martorul unor secvențe alerte. Un june, a cărui simplă apropiere te făcea să-ți păzești buzunarele, a plasat la repezeală circa o duzină de bilete cu suprapreț. De data aceasta a avut ghinion. I-a întrerupt activitatea un lucrător al miliției. Traficul ilicit cu bilete (de altfel s-ar cere depistate căile prin care importante cantități de bilete ajung la discreția unor astfel de indivizi) este singura „muncă" prestată de fauna care face obiectul acestor rînduri. Dar de fapt cu ce se ocupă 7 Cîteva fișe-instantaneu vor fi, sperăm, lămuritoare.Gheorghe Ion, 17 ani, fără ocupație, fără profesie, flotant în București (locuiește la părinți, flotanți și ei). Școala a abandonat-o de mult.— Ce faci toată ziua 7— Stau acasă, Ies pe stradă, mă plimb, mă duc la film...Parazit la 17 ani 1 Cei de-o vîrstă cu el muncesc sau studiază, fac cinste „titlului" de tînăr, armonios integrați într-o societate bazată pe muncă. Iar el se inițiază în „secretele" bulevardului, o face pe junele independent.Radu Șt. Buliga, din comuna Comoara, tractorist. I.M.A. Drăgă- nești—Vlașca i-a desfăcut, In ianuarie, contractul de muncă pentru absențe nemotivate. Băiatul își caută acum o altă slujbă ; vrea să lucreze ca tractorist în... București. Dar cum aici nu se fac arături, el „ară" asfaltul în lung și în lat. Și-a pus un basc pe frunte, și-a lăsat o coamă netunsă și nespălată, s-a înhăitat, cu alții asemenea lui și 1 se pare că maxima bravură e de a o face pe „zmeul" de bulevard, zgomotos și arțăgos.

— De ce nu te Întorci acasă 7— Ce să fac acolo ? fandează el ofensat. Să muncesc la ■ sapă 7 Nu-mi convine.Aici se crede de capul lui, nesupravegheat. Pe cînd acolo, în sat, știe că lumea e „mică", obștea nu îngăduie traiul pe nemuncă, oamenii sînt pe bună dreptate neîndurători cu „musca la arat". Dar, după cum se vede, nici lumea orașului nu-1 tolerează — aceeași lume muncitoare, care se apără de trîntori și huligani.

sănătății corpului social — sînt binevenite cele mai aspre măsuri menite să-i trezească la realitate !La o primă impresie, cineva ar putea crede că astfel de specimene sînt dezagreabile doar prin „plastica" lor, prin violentarea bunului simț și siluirea civilizației. Că ar fi vorba de niște „netunși" și buruie- noși în expresii... Acestea sînt însă atribute exterioare, principalul pericol îl constituie condiția lor de pa- raziți sociali, care nu sfidează numai „codul bunelor maniere", ci codul muncii, al respectului față de le

unor adolescenți mai puțin „imunizați". In raidul nostru am putut observa și această influență a „libertății vagabondajului", a purtărilor maimuțărind gestica din western-uri, a limbajului argotic, a înfățișării fizice „originale". Așa răsar în peisajul străzii tineri cu plete, cu bărbi soioase, cu pantaloni patinați de o mizerie socotită „șic".Am avut prilejul să discut cu un astfel de exemplar. Purta o chică hirsută și favoriți uriași. Nebărbierit, arbora un aer de sinistrat social. Dar nu. BaD Crinu este elev Ia o

CAVALERI
FĂRĂ GLORIE 

Al TURNIRULUI
PE ASFALT

Ion Rusu, 24 de ani, din Ferentari. Fără ocupație, condamnat pentru huliganism, cunoscut de miliție ca unul ce tulbură adesea liniștea străzilor. A fost și acum cules dintr-o încăierare.— Lucrezi undeva 7— Am lucrat...Și înșiră numele a vreo 12 Întreprinderi. Nicăieri n-a prins rădăcini, nicăieri nu i-a „plăcut", deși e muncitor calificat (reglor).— Ai o meserie frumoasă. De ce-ai apucat-o strîmb 7— Anturajul e de vină, prietenii...Cu cită „candoare" și nerușinare îi acuză pe alții, ca și cînd alții l-au împiedicat să muncească și l-au plantat cu de-a sila printre huligani. Acum, strîns cu ușa, încearcă să înduioșeze. El, huliganul notoriu, cu două condamnări pentru acte antisociale, ar fi, chipurile, o „victimă". Omul acesta zdravăn, avînd o meserie în buzunar, își bate joc de viața soției și a celor trei copii. Iată cum arată, cu masca smulsă, cavalerii bulevardului, iată de ce — în numele

gile scrise și nescrise ale societății. Iar o serie de cazuri demonstrează, în proporție aproape absolută, că, mai devreme sau mai tîrziu, asemenea manifestări se transformă în infracțiuni pedepsite de Codul Penal.Iată de ce societatea este îndreptățită să-și ia măsuri de apărare contra acestor tendințe, să fie intolerantă, să-i întrebe răspicat pe cavalerii bulevardului : „Din ce trăiți dacă nu munciți 7“ și sâ uzeze de mijloacele capabile să-i readucă pe linia de plutire. Cu atît mai mult, cu cît — după cum se vede și din exemplele de mai sus — e vorba de unii tineri care au în urma lor ani de școală și de meserie, tineri în care s-au pus speranțe (deocamdată înșelate). Este timpul nu numai de a-i „pescui" din apele tulburi ale bulevardului, ci de a închide hotărîl toate canalele care permit asemenea eșecuri educative.Nu trebuie omis pericolul de contaminare a altor tineri intrați în contact cu astfel de specimene care exercită o anume fascinație asupra

școală de stenodactilografie din Capitală (str. Sf. Voievozi, 54).— E o modă — l-am întrebat — sau ești dumneata... neglijent 7 (Observați, am folosit un termen ponderat).— Cum o să fiu neglijent 7 — răspunde junele fără să clipească. Așa-mi place mie să mă port, așa e modern.Vedeți, soioșenia ridicată la rangul de ...modernitate 1 El, și alții ca el, se prefac a nu ști că murdăria fizică nu este numai o abatere de la igienă și nu numai că nu poate constitui o modă, dar este o manifestare potrivnică spiritului de civilizație.Și totuși : cum de este posibil 7 De ce sînt îngăduiți astfel de tineri cu jegul în casă 7 De ce sînt primiți așa la școală 7— La școală nu ți-a atras nimeni atenția asupra ținutei 7 — l-am întrebat pe Dan Crinu.— Nu, că nu sînt singurul !Strașnic motiv 1 Dacă ceea ce ne spune viitorul stenodactilograf este adevărat, atunci nu ne rămîne decît

să cerem, hotărît, cadrelor didactice, organizației U.T.C. din școala respectivă să-și tacă datoria.Dar să vedem ce se petrece acasă. Tatăl lui D. C. este funcționar la Ministerul Agriculturii și Silviculturii. Familie de intelectuali, cunoscînd bine avantajele... instalațiilor sanitare moderne.— Ați încercat să-l împiedicați pe fiul dv să adopte această „modă" 7A răspuns ridicînd din umeri a neputință :— Am Încercat destul. Ce să tac, să-l bat 7 Uitați-vă la el, e de două ori cît mine. Dacă școala le permite, eu ce să fac ?Ar mai rămîne să obținem și de la școală răspunsul : „dacă părinții Ie îngăduie, noi ce să facem ?" și cercul abandonului, al fugii de răspundere s-a închis. S-a închis, Iăsînd să prolifereze un rău, o tendință antisocială....De undeva, din mulțimea străzii, se detașează, contrastînd violent, un specimen cu totul bizar ; dacă ar fi să evocăm bîlciurile de altădată i-am spune „femeia cu barbă". Un chip aspru, neras, dar cu plete lungi, buclate, lăsate mult pe spate... Nu-țl vine să crezi că ai în față un student — și încă unul care studiază științe umaniste 1— Ești... hippy 7 II Întreb pe Sorin Edmond Trifon.— Nu, se dezice studentul în limbi romanice — de altfel la curent cu Isprăvile acestei categorii parazitare, violente și antiumane, produsul altui peisaj social.— Atunci... 7— Există conformism și nonconformism... — se lansează „teoretic" preopinentul meu, care atrage privirile reprobatoare ale celor din jur. Ei bine, părul meu nu presupune non- conformismul și totuși răscolește puțin niște creiere prin chiar existența lui... Asta nu mi se pare rău...De ce oare nu i se pare rău asta 7 își dorește ca părul lui să răscolească niște creiere „conformiste", desigur. Așadar, el se consideră... nonconformist ; nonconformist față de cine 7 Față de societatea care-i asigură condiții optime de Învățătură și-l pune in contact cu înaltele valori ale umanismului 7 Dorința de afirmare, nevoia de a ieși „în relief" este o trăsătură firească, pozitivă a tinereții, întrebarea este : prin ce mijloace 7 Penibilă confuzie și jalnice eforturi de a încerca să-i „răscolești" pe cei din jur cu un „păr nonconformist" 1Strada, climatul nostru social — al cărui ton este dat de munca și concepția despre viață a celor ce muncesc, de bunăcuviința și simțul măsurii transmise și șlefuite din generație în generație, ca podoabe autentice, de cel mai mare preț ale acestui popor — nu îngăduie astfel de manifestări sfidătoare. Nu îngăduie parazitismul, sustragerea de la îndatoririle sociale, respinge cu repulsie stridențele, indecența, maimuțărelile !

rentabil

Critica dreaptă 
în fața logicii 

strîmbe
Găzduim adeseori in diversele rubrici — „La semnalele ziarului1', „Poșta" paginii „Omul..." și în altele — răspunsuri primite de la autorități pe marginea articolelor publicate în ziar. Marea lor majoritate demonstrează un înalt grad de receptivitate față de problemele puse în discuție, față de criticile și sugestiile formulate, constituie un semn de responsabilitate socială și de respect față de opinia publică, un indice al eforturilor îndreptate spre eliminarea unor neajunsuri.' Astfel de răspunsuri, urmate de măsuri corespunzătoare, exprimă eficiența criticii, certifică sensurile ei constructive, fertile In viața noastră socială.Cîteodată insă, făcînd o notă aparte, primim răspunsuri care încearcă să escamoteze sau să justifice unele stări de lucruri semnalate — fie prin hipertrofierea cite unui amănunt nesemnificativ, fie, cum spunea clasicul, prin abaterea de la „cestiune". E ceva asemănător cu experiența din fizică... v-o mai amintiți din anii de școală ? Lingurița introdusă în paharul cu apă ne apare, datorită refracției, deformată. Dar cine nu știe că e vorba de o simplă iluzie optică, fenomen care nu poate altera (chiar în condițiile... apei de trandafiri) substanța reală, obiectivă a respectivului corp 7In rîndurile de față ne vom ocupa, însă, de un alt gen de optică...Intr-o anchetă pe tema apărării avutului obștesc („Scînteia" nr. 8 247) era supus analizei felul cum înțeleg să-și facă datoria unii din cei cărora li s-a încredințat sarcina complexă și de înaltă răspundere a controlului gestiunilor. Pe marginea unui caz concret se cita, printre altele, opinia președintelui judecătoriei din Focșani : „Cînd un act nu oglindește realitatea, poate avea grava repercusiune a elaborării unor sentințe nedrepte, iar în alte cazuri poate duce Ia tărăgănarea soluționării, cu urmări nu mai puțin nocive asupra rolului prompt și educativ al pedepsei".Despre ce fapt era vorba 7 în anul 1965 se descoperă intr-o gestiune o lipsă de 123 337 lei. Urmează apoi un șir de expertize care stabilesc, în același caz, următoarele prejudicii : EXPERTIZA I (anul 1966) : 18 359 lei ; EXPERTIZA a Il-a (1968) : 90 353 lei ; EXPERTIZA a IlI-a (1968) : 44 529 lei ; EXPERTIZA a IV-a (1969) : 22 430 lei. Nu trebuie să fii neapărat expert ta să constați ciudata „horă a expertizelor" (cu salturi spectaculoase), întinsă pe aproape patru ani de zile. (Probabil, dacă s-ar mai fi lungit lanțul expertizelor, vinovatul ar fi fost scos... cu plusuri în gestiune). Credem că aceste puncte de reper contabile susțin, fără tăgadă, opinia citată mai sus, demonstrează implicit nocivitatea unor asemenea diver

gențe flagrante pe planul apărării avutului obștesc.Și totuși, la scurtă vreme după publicarea articolului, cîteva plicuri voluminoase — expediate de experții în cauză și de Biroul pentru expertize contabile Vrancea — ne aduceau sub ochi adevărate broșuri de contabilitate cu ajutorul cărora semnatarii încercau să justifice — culmea 1 — rațiunile fiecăreia dintre atît de contradictoriile expertize. Ciudățenia este că sînt recunoscute negru pe alb rezultatele cifrice de mai sus. Dar nici o tresărire în fața evidențelor, nici o mustrare de cuget, nici o intenție autocritică 1 Iar dacă există totuși un vinovat, acesta ar fi — după părerea contestatorilor de mai sus — „instanța de judecată (care) n-a analizat fiecare element component al prejudiciului pentru a-și însuși opinia ceaÎN LOC DE
mai justă" (1). Și, bineînțeles, vinovat sste autorul articolului, care așa și pe dincolo...Iată la ce concluzii realmente viciate se poate ajunge cînd refuzi să vezi birna din propriu-ți ochi, cînd receptivitatea la critică e înlocuită prin pledoarii contabile pe zeci de pagini, cînd se face slalom printre evidențe 1 Și, ca să fie limpede, pentru a pune punct nu numai „horei expertizelor", ci și „horei contestațiilor", cităm opinia forului superior — Direcția metodologiei și îndrumării contabile din Ministerul Finanțelor, opinie formată în urma unei analize de fond la fața locului: „rezultă că intr-adevăr concluziile asupra prejudiciului au diferit de la o expertiză la alta și din acest punct de vedere considerăm justă critica adusă prin articolul publicat în ziarul „Scînteia".Nu era însă mai firesc și mai onorabil pentru cei vizați să nu-și cheltuiască e- nergia pentru o cauză pierdută, ci să recunoască autocritic această realitate, să ia măsurile pe care le recomandă în continuare documentul primit de la Ministerul Finanțelor (și pe care, din lipsă de spațiu, nu le mai cităm) 7 Optică... Fiindcă, din păcate, există un mod miop de ? „citi" critica. Se escamotează sensul, principiile apărate și se caută, în schimb, un oarecare element periferic al demonstrației, nesemnificativ, pentru a-1 transforma în pîrghie menită să răstoarne logica și semnificația faptelor.Avem în față un răspuns primit din partea Comitetului executiv al Consiliului popular al Sectorului 3 — semnat de prim- vicepreședinte. tov. Radu Drăgan, și secretar, tov. Gheorghe Erimia — referitor la articolul „Locuințe — două, temei legal — nici unul", apărut în ziarul nostru

din 13 februarie a.c. Ce semnala ancheta 7 Cazul unei perechi, Ionescu, care deținea ilegal două suprafețe locative, la două a- drese diferite ; prima — în calitate de proprietari, cea de-a doua — în calitate de chiriași. Or, se știe, cetățenii nu pot avea două domicilii. Mal mult — iar acest lucru tovarășii de mai sus n-ar fi trebuit să-l treacă cu vederea — unul dintre aceste domicilii (proprietatea personală) a devenit liber ca urmare a faptului că fiul soților Ionescu a plecat intr-o călătorie in străinătate și... plecat a rămas.La un moment dat — pentru a se dovedi că, deși sesizați de această anomalie, funcționarii de la Serviciul de spațiu locativ nu au luat nici o măsură — în anchetă sînt pomenite cererile depuse de un cetățean, Alexandru Simionescu, prin care acesta solicita dreptul de extindere în spațiul de „chiriaș" ră- 
BaCTmraasasssBZiMSffi mas liber prin prezumtiva mutare a soților Ionescu in proprietatea lor personală. Tocmai acest fapt (neesențial in ansamblul problemei puse în discuție — cum se va vedea și maljos) devinș elementul principal al contestației primite din partea consiliului popular : Simionescu — ați zis 7 Păi. Simionescu n-are a- cest drept din x, y, z motive 1 Iată cum un element oarecare al demonstrației devine „pirghia" prin care se încearcă răsturnarea întregii demonstrații critice a abuzului, a lipsei de temei legal.Faptul ne obligă să reamintim nu numai spiritul, ci și litera anchetei ; se spunea limpede in textul apărut : „prin mutarea definitivă a soților Ionescu in propria lor casă s-ar intra in legalitate, pe de o parte, iar pe de altă parte s-ar putea crea posibilitatea rezolvării problemei locative a unei familii îndreptățite să primească un plus de spațiu locativ". Nu a familiei cutare, ci a unei familii. Cît privește cine anume este cel îndreptățit (Simionescu. Șelaru sau oricine altcineva), aceasta este o chestiune care depășea, e- vident, atribuțiile semnatarului anchetei — ținînd, cum e și firesc, de competența spațiului locativ. Numai o interpretare vădit îngustă, exclusiv ad-tivă, poate omite faptul că articolul publicat se ridica în apărarea legalității, releva o situație ilicită și inechitabilă, de pe urma căreia soții Ionescu dobîndeau... privilegiu] a două locuințe 1 Inexplicabil, tocmai a- ceste aspecte de fond nu par să rețină atenția semnatarilor răspunsului...Cui folosește, așadar, interpretarea deviată, mărunțită, a unei critici făcute în numele unui principiu și nu al une1 for- . malități 7Altfel cădem pradă acelei optici potrivi! căreia o linguriță introdusă intr-un lichid ne apare deformată. Pe cînd în realitate 1...

Victor VÂNTU

Mihai CARANFIL

L-am văzut in- 
trînd în sala de șe
dințe : zvelt, palid, 
obosit, cu o haină 
pe talie, puțin cloșa- 
tă, cu pantaloni în- 
guști la genunchi și 
evazați la gleznă, cu 
papion roșu, cu părul 
în vînt, afectînd o 
dezolare profundă. 
S-a apropiat o clipă 
de soția cu care era 
în divorț și de copi
lul pe care a încer
cat să-l mîngîie spre 
a-i cîștiga bunăvoin
ța, dar copilul s-a fe
rit ca de o amenin
țare. El n-a părut 
mișcăt.

Omul complicați
ilor o duce bine în 
situații de provizorat, 
singur împotriva tu
turor, apărîndu-și 
dreptul la o viață 
fără răspundere. Tot 
ce îl preocupă sînt 
veniturile prin care 
să-și poată perpetua 
situația de întreținut. 
El nu face parte din 
tagma celor ce de
clară că nu au ne
vastă de lăsat, ci din
tre cei ce se întrea
bă dacă divorțul 
poate sau nu să de
vină rentabil.

Am frunzărit filele 
dosarului său, între- 
bîndu-mă cine este 
și de unde provine 
acest tip monden, 
care intentase proces 
de partajare a bu
nurilor, paralel cu 
procesul de divorț, 
pretinzînd cu îndîr- 
jire jumătate din a- 
partamentul cumpă
rat de socrii săi 
sau suma de șai
zeci de mii de lei. 
Lesne am aflat că 
bărbatul subțirel în

talie, zvelt și elegant, 
cu gesturi de fante 
întîrziat, cheltuise în 
chefuri și excursii 
prin străinătate sume 
extrem de mari, fără 
să fi făcut vreo in
vestiție la bunurile 
comune. Socotea că 
merită un mic para
dis terestru, în timp 
ce soția și copilul se 
zbateau să-și caute 
un adăpost.

Declarația celor doi 
bătrini ar fi putut să 
împurpureze de ru
șine obrazul oricărui 
om cinstit, ea însă 
l-a lăsat rece pe a- 
cest dandy provin
cial :

„Am vîndut casa 
noastră, pentru a ne 
muta împreună cu 
fiica și nepotul. A- 
cum el se vrea moș
tenitor la apartamen
tul rezultat din banii 
cîștigați într-o viață 
de om. Vrea să îm
partă o proprietate 
în care n-a investit 
nici bani, nici oste
neală. Ne-am mutat 
în noua casă de o 
lună de zile, el nici 
nu i-a călcat pragul, 
nici n-a văzut-o, și a- 
cum ne trimite citație 
la proces. Anexăm 
toate dovezile de vîn- 
zare-cumpărare spre 
întărirea spuselor 
noastre".

L-am privit pe 
bărbatul elegant și 
obosit și am căutat 
să înțeleg de unde 
izvora tenacitatea cu 
care căuta să obțină 
pentru sine partea 
leului dintr-o dona
ție care nu intrase la 
fondul bunurilor co
mune. Un calcul rece

ghida toate acțiunile 
acestuia. Obișnuit în 
decursul vieții să tra
gă spuza pe turta lui, 
și-a creat mereu a- 
vantajele celui mai 
tare. A profitat în
totdeauna. Acum voia 
să profite și de pe 
urma unui dezastru 
care făcea ca soția 
și copilul să rămînă 
departe de sine, să se 
descurce singuri, cum 
vor putea.

Nu părea muncit 
de procese de con
știință. Perfect îm
păcat cu decizia lua
tă, aștepta ca ea să 
fie consfințită de tri
bunal. In toiul dez
baterilor, își păstra 
figura de martir și 
brațele încrucișate. 
Alții trebuiau să vor
bească pentru sine : 
martorii mincinoși. El 
le furniza „argumen
te" prin care își în
chipuia că ar putea 
să introducă fărăde
legea sub scutul le
gii. Totul numai pen
tru a-și perpetua e- 
xistența parazitară. 
Numai că tribunalul, 
deliberînd în spiritul 
înaltelor principii ale 
echității sociale, a 
respins acțiunea.

Decizia instanței 
mi-a apărut și ca un 
act de veștejire mo
rală, dovedind că, 
sub orice formă, ori- 
cît s-ar drapa sub 
fraze abil meșteșu
gite, tendințele de 
parazitism și căpă
tuială nu pot induce 
în eroare, își primesc 
asprul verdict so
cial.

Traian FILIP

A străluci intre „stele"Un sul de piele s-a întins tn fața mea ca un geam opac. Părea o Groenlanda ciudată, cu golfuri multiple, desenate moale în aer. Omul de lîngă mine 6cotea din ea figuri originale de geometrie. In cîteva minute, din geamul opac . a mai rămas o ramă sinuoasă și fină, ca o plasă de vitraliu. Apoi figurile geometrice s-au așternut unele peste altele ca filele unei cărți. Le-am văzut mai tîrziu transformate în pantofi. Cel' care le dăduse linia și soiul era el, acest meșter, acest om între două vîrste, cu vechi state de lucru în această întreprindere bucureșteană Și asta doar în cîteva minute 1în cîteva minute, ochii omului au citit suprafața ; a rezolvat-o într-un calcul mintal ; a tăiat P. lucra! cu siguranța pictorului maestru căruia suprafalo pînze:' — toate — trebuie să-l spună ceva, sc râs pundă unui „ce" estetic Nu există într-un tablou decît spații aparent neutre Frumosul rezultă din tot. Meșterul acesta între

două vîrste nu lăsa nici o fîșie de piele nefolosită.Ml s-a părut, urmărin- du-1, că omul lucrează în- tr-adevăr după legile frumosului.Pînă aici, Insă, omul a- cesta rămîne un meșter Un meșter strălucit, e drept, dar numai atît. Un breslaș bun, unul dintre aceia care au împrumutat oricînd obiectului făurit personalitatea lor. Dintre aceia care, chiar dacă munca le fuge în anonimat, te silesc să stai In fața fructului mîinilor ca în fața frumosului.Dar omul de lîngă mine, omul pe care-1 întîlnisem în această dimineață de primăvară într-o mare întreprindere bucureșteană, nu era, totuși, un simplu meșter.In lupta cu secundele, acest om nu se mulțumise să fie singur și nu încercase. în arta lui de a folosi materia pînă la coală orgoliul unicității, acel orgoliu cai6 tac6 din pecetea vechiului meșter faur un blazon nobiliar. S-a înconjurat de băieți și fete, proaspeți absolvenți ai școlii profesionale a fabricii.

— Nu pot să tai ca dumneata I — a replicat la început cineva. Nu izbutesc. , N-am talent.Profesorul a surîs :— Uită-te la mine 1 (Degetele și-au început iarăși desenul savant). Să tai e simplu. Să gîndești e mai complicat. Dar și să gîndești e simplu, de vreme ce avem cap...Și băieții și fetele au învățat să croiască. Mai rămînea să-i învețe să bată secunda, adică să umple timpul la maximum cu forme de o geometrie perfectăA reușitȘi omul despre care vă vorbesc —- ca atîția alții asemeni lui — a încetat să fie un simplu croitor de piele. A devenit un meșter de oameni.Ca un Balzac preocupat de dilema personajelor sale, el își diseacă părintește „eroii", le prinde cusururile, îl îndreaptă și ti conduce ferm spre o soluție. 11 luminează o perspectivă. Acolo trebuie să-i ducă pe toți. Să-i facă meșteri pasionați, să le descopere talentul, să-I facă să guste bucuria de

a produce mult, după legea frumosului. Și pentru asta — în primul rînd — să le deștepte răspunderea, ambiția nobilă, sentimentul că opera mîinilor lor este destinată lor în- șile și celor ce-i înconjoară.Reducînd acest portret— în aparență atît de simplu și limpede — la o linie, vom spune că orgoliul eroului nostru, dacă are vreunul, este acela de a nu fi unic.Omul — să ne-nțelegem— nu e lipsit de ambiție, nu-i displace deloc de a fi unicul, de a străluci. Dimpotrivă. Dar îi displace să strălucească în- tr-o zonă de umbră, încare nu s-ar putea măsura decît cu sine. Vrea să aibă alături și alte „stele", cu care să-și confrunte puterea, raza de acțiune a brațului șl a minții. Fiindcă adevărata, marea, pasionanta întrecere se poartă nu între puternici și slabi, ci între puternici. E un a- devăr vechi de cînd lumea, dar care, cred, invită mereu la o necesară și perpetuă meditație.
Ilie PURCARU
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CURIER
JUDEȚEAN

in orașul Unirii

în sala Ateneului din orașul Focșani a fost deschisă o expoziție care Înfățișează aspecte din viața și activitatea lui Alexandru Ioan Cuza. Sint expuse cărți, o- biecte și fotocopii. Cu acest prilej a avut loc și un simpozion, în cadrul căruia conf. univ. Radu Ciobanu a prezentat viața, activitatea și personalitatea lui Cuza, iar prof. Alecu Lencu a vorbit despre „Focșani — orașul Unirii". Simpozionul s-a încheiat cu un montaj muzical-iiterar, prezentat de elevii liceelor din municipiu.
GORJ

Șantier al 

tineretului

La chemarea Comitetului municipal Tg. Jiu al U.T.C., peste 1 000 de tineri și-au înscris numele în listele primului șantier de muncă patriotică al tineretului din județul Gorj. „Sediul" șantierului este cooperativa a- gricolă de producție Ceauru, acolo unde tinerii urmează să defrișeze peste 250 hectare teren. Zilele acestea s-a făcut bilanțul activității desfășurate pină acum de uteciștii organizației municipiului : s-au defrișat peste 100 hectare. Printre fruntași se află elevii liceelor „Ecaterina Teodoroiu" și „Tudor Vladimirescu", precum și cei de la grupurile școlare forestier și de construcții.

Școala bunicilor 

și a taților

La căminul cultural din cartierul Iris din Cluj funcționează săptămînal două originale „școli" : a bunicilor și a taților. Aici se desfășoară un ciclu de lecții teoretice și practice, de inițiere în domeniul creșterii și educării copiilor.Lecțiile pentru bunici conțin sfaturi privind „secretele" longevității, apărarea și întărirea sănătății la vîrstă înaintată. Cursurile au stîrnit un mare interes și sute de bunici și tați audiază, disciplinați, prelegerile ținute de specialiști, pun întrebări, cer sfaturi.
^VASLUI

'.A

Construcții

în centrul orașului Vaslui se află in construcție, printre altele, un sediu politico-adminis- trativ al județului, un oficiu P.T.T.R., o casă de cultură, un hotel, un complex al cooperației meșteșugărești. Recent au început lucrările și la un modern magazin universal, la un complex de industrializare a legumelor și fructelor și la depozite de mărfuri. în perspectiva dezvoltării industriale se prevede construcția unor obiective industriale.Se preconizează, de asemenea, construcția unei școli cu 16 săli de clasă și internat, a unui cinematograf cu 500 de locuri, a u- nui spital cu 650 de paturi, a 750 apartamente. Orașul este, astfel, un vast șantier.
SUCEAVA

Asociație 

sportivăLa Suceava a luat ființă o nouă asociație sportivă, denumită sugestiv „Cetatea Sucevei", care grupează toate colectivele 
și formațiile sportive existente în localitate. Urmărind să reînvie tradiția unei vechi grupări sportive, ce și-a desfășurat activitatea în cetatea de scaun a Moldovei cu peste 40 de ani în urmă, această nouă asociație și-a organizat activitatea pe 4 discipline importante, cum ar fi fotbalul, atletismul, navomode- lismul și hocheiul pe gheață. In afara celor 4 secții de performanță, vor mai activa și unele subsecții profilate pe cros, tenis, ciclism, volei, patinaj și popice, In vederea dezvoltării sportului 
de masă.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

INFORMAȚII
în perioada 14—17 martie, Kris

ten Helveg Petersen, ministrul cul
turii și al dezarmării din Dane
marca, a făcut o vizită în țara 
noastră. Cu acest prilej, ministrul 
danez a avut convorbiri cu minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, și cu președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei.

De asemenea, p vizitat unele in
stituții social-culturale din Capita
lă și orașul Brașov.

★
Delegația guvernamentală con

dusă de Bujor Almășan, ministrul 
industriei miniere și geologiei, care 
a făcut o vizită oficială în Kenya, 
Tanzania și Zambia, s-a înapoiat 
marți după-amiază în Capitală.

★
Marți dimineața, senatorul Juan 

de Dios Carmona Peralta, preșe
dintele Comisiei pentru industrie 
și minerit din Chile, a făcut o vi
zită la Ministerul Industriei Mi
niere ,și Geologiei, unde a avut o 
întrevedere cu ing. Ion Mineu, ad
junct al ministrului, și cu alți 
membri din conducerea ministe
rului.

Cu acest prilej au fost abordate 
o serie de probleme legate de coo
perarea în domeniul industriei mi
niere dintre România și Republica 
Chile.

în aceeași zi, oaspetele chilian a 
vizitat cartiere noi de locuințe și 
obiective social-culturale din Capi
tală, după care a plecat spre Baia 
Mare, unde va vizita unități mi
niere din această parte a țării.

în zilele de 16 și 17 martie ne-a 
„vizitat țara, la invitația Ministeru
lui Comerțului Exterior, o delega
ție economică din Peru, condusă 
de Eduardo Villa Salcedo, ministru 
adjunct al industriei comerțului.

Delegația a avut convorbiri la 
Ministerul Afacerilor Externe, Mi
nisterul Comerțului Exterior, Mi
nisterul Industriei Miniere și Geo
logiei și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Convor
birile au confirmat existența unor 
noi posibilități de dezvoltare a re
lațiilor economice româno-peru- 
viene, atît pe linia schimburilor 
comerciale, cît și a cooperării eco
nomice și tehnice, îndeosebi în do
meniile minier, petrolier și al con
strucțiilor de mașini.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții peruvieni au fost 
salutați de Ion Mineu, adjunct al 
ministrului industriei miniere și 
geologiei, de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exte
rior. *

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de UNESCO, 
marți seara a avut loc la sala Dal
les din Capitală o manifestare con
sacrată împlinirii a 200 de ani de 
la nașterea lui Friedrich Holder- 
lin. Despre personalitatea poetului 
german a vorbit criticul literar Ni- 
colae Balotă.

A urmat un recital de versuri 
din creația lui Friedrich Holder- 
lin, susținut de actorii Adela Măr- 
culescu, Maria Rotaru și Mihai 
Dogaru.

(Agerpres)

Univers cromatic 
într-o uzină modernă

(Urinare din pag. I)— A existat cîndva părerea că sortimentul de coloranți indigeni ar fi inferior unor produse străine — ne spune ing. șef Vladimir Golea. Azi, toți coloranții din grupele ce se fabrică aici sînt omologați conform testelor internaționale, fiind de aceeași calitate cu produsele similare străine, deci competitivi. O atestă solicitarea produselor noastre la export. Circa 60 la sută din totalul producției merge peste hotare.Parcurgi cu mult interes această uzină fa- ustică, înzestrată cu aparaturi și instalații moderne. Sînt adunate aici echipamente tehnice de mare eficiență și finețe, tot ce există mai bun la ora actuală în lume în acest domeniu. Contempli cu încîntare strălucitoarele culori din catalogul de produse, admiri diversitatea nebănuită a acestei palete. Oamenii au îmbogățit infinit gama culorilor naturale, realizind nuanțe surprinzătoare — ca acel albastru direct L-7V, sau ca metil- violetul, sau portocaliul acid, sau brunul direct 39. Sînt culori ce nu există în natură, culori create- de om, dar care prin apariția lor îmbogățesc natura, lărgi ndu-i la nesfirșit orizontul cromatic.Mă gîndesc ce drum a străbătut .geniul inventiv al omului, de la folosirea ocrurilor — a coloranților oeorga- nici naturali — și a celor organici, extrași din plante și animale,

pînă la crearea coloranților artificiali, de sinteză, care îngăduie obținerea bogatei palete de azi I De la șo- fran sau garanță. de la indigo și de la cîr- mîzul extras din planta cu același nume, și pînă la coloranții sintetici de anilină, preparați din fenolii, naf- tenii și antronii obținuți prin distilarea fracționată a gudroa- nelor.— Dar imaginați-vă — intervine ing. Heinz Graef, șeful serviciului tehnologic — ce drum a străbătut i Industria noastră chimică de coloranți din 1938, cînd fabrica doar un singur produs (negrul de sulf, și acesta din materie primă a- dusă din import) și pînă azi, cînd fabrică sute de produse I Uzina noastră, în structura modernă de azi. s-a edificat începînd din 1947, cînd s-a construit atelierul pentru fabricarea aniiinei. Azi exportăm anilină cu un înalt grad de puritate, în Italia, Elveția. Franța, Olanda, Austria...Aflăm că însemnatele investiții alocate ia ultimii ani dezvoltării uzinei au permis ridicarea gradului de e- chipare tehnică și crearea condițiilor pentru lărgirea și îmbunătățirea continuă a sortimentului de produse. In acest an investițiile vor fi cu 33 la sută mai mari ca în 1969. pentru construirea de noi capacități productive. Cererea tot mai mare de coloranți (pentru vopsirea și imprimarea țesăturilor și tricotajelor din fire

sintetice. a melanel), precum șl a produselor destinate industriei prelucrării cauciucului, a dus la intensificarea activității ’ de cercetare din uzină— Exigențele unui colorant : rezistența la lumină, la ploaie, la spălat și călcat, ca și aspectul plăcut — ne spune chimistul Nagy Samuil, șeful secției de cercetări — sînt rodul unor îndelungate căutări și experimentări. Ne străduim să însușim fabricația de serie a unor noi pigmenți și intermediari organici, să îmbunătățim calitatea tuturor produselor, să le ridicăm performanțele. Astfel, am reușit să obținem creșterea concentrației și îmbunătățirea nuanțelor la o serie de produse. Totodată. perfecționarea tehnologiilor a permis reducerea cheltuielilor de producție. Multe din noile noastre produse au fost realizate din materii prime Indigene, prin folosirea mai judicioasă a instalațiilor existente. Vrem ca industria românească de coloranți să se afirme prin randamente și calități de fabricație la nivel mondial.'^Acest obiectiv animă întregul colectiv al u- zinei care — față de 280 milioane lei, valoarea producției globale în 1969 — și-a propus să realizeze în acest an 373 milioane. Astfel, în 1970 producția de coloranți va / crește de 1,5 ori. zIntr-adevăr, la „Co- lorom" viitorul se conturează în cele mai optimiste culori.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a Încălzit ușor 

în Crișana, Maramureș și Podișul Tran
silvaniei, unde cerul a devenit variabil, 
cu înseninări persistente în cursul 
după-amlezil. In rest, vremea a fost 
rece, cu cerul mai mult acoperit. Au 
căzut precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță șl ninsoare în zona de mun
te, în sudul țării, în sudul Banatului 
șl în Oltenia. Vîntul a suflat potrivit, 
cu Intensificări temporare în Bărăgan, 
Dobrogea, sudul Moldovei, din nord-

est. Temperatura aerului la ora 14 os
cila între minus 3 grade la Tg. Neamț 
șl plus 7 grade la Țebea-Brad. In Bucu
rești : Vremea a fost schimbătoare, cu 
cerul variabil, mai mult noros după- 
amiaza. Vîntul a suflat potrivit, cu In
tensificări temporare. Temperatura ma
ximă a atins 4 grade.

Timpul probabil pentru 19, 20 șl 21 
martie. In țară : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale în nordul țării și 
izolate în rest. Vîntul va sufla potri
vit. Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, iar maximele între 
4 șl 14 grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros. 
Tendință de ploaie slabă. Vînt potri
vit. Temperatura în creștere ușoară.

Manifestări consacrate

centenarului nașterii 

lui V. /. LeninIn orașele și comunele din județul Timiș continuă să aibă loc numeroase manifestări consacrate aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenin. La „Electromotor", întreprinderea de construcții industriale și în alte întreprinderi timișorene, sute de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari au ascultat expuneri prezentate de oameni de știință și cultură, lectori ai cabinetului județean de partid, despre viața și activitatea revoluționară a întemeietorului primului stat socialist din lume. In același timp, la Lugoj, Jimbolia, Deta, Lovrin și în alte localități au fost organizate simpozioane pe tema „Lenin și contemporaneitatea".
★La casele de cultură și căminele culturale din județul Gorj au avut loc zilele acestea numeroase acțiuni dedicate aniversării centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin. La Casa de cultură din Novaci a fost organizat simpozionul „Lenin și România", în orașul Tg. Cărbunești — expunerea „Lenin și revoluția proletară", iar la Biblioteca municipiului Tg. Jiu — o seară literară dedicată a- celuiași eveniment. Manifestări asemănătoare s-au desfășurat și în alte localități din județul Gorj.
★Marți, la Casa de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș a avut loc o seară literară cu tema „Lenin in literatura universală". Studenți ai In

stitutului de teatru din localitate au recitat din lirica universală închinată întemeietorului primului stat socialist din lume. în încheiere a fost prezentată o gală de filme de scurt-metraj despre viața și activitatea lui V. I. Lenin.
★In prezența unui mare număr d? tineri din întreprinderi șl instituții, la Casa de cultură a sindicatelor din Suceava a avut loc un recital de poezie pe tema „Poeții lumii despre Lenin". *In sala de festivități a Liceului nr. 2 din Pitești, membri ai cenaclului literar „Ion Minulescu", de pe lingă casa de cultură a tineretului din localitate, au prezentat în fața a numeroși elevi și cadre didactice montajul literar-muzical „Omagiu lui Lenin".
★în cadrul unei adunări organizate la Casa de cultură din Sinaia a fost prezentată expunerea „Leninismul, etapă nouă în dezvoltarea marxismului ; răspîndirea învățăturii leniniste și aplicarea ei creatoare în România". Asistența a vizionat apoi filmul documentar „Trei primăveri ale lui Lenin".Manifestări închinate acestui eveniment au mai avut loc în principalele centre muncitorești de pe Valea Prahovei și în peste 20 de localități rurale din județ. (Agerpres)

răsfoind presa străină

„journal d’egypte-: „Respectarea 
suveranității naționale, 
principiu constant 
al politicii externe 

a României"

Cronica
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Bujor Almășan a 
fost numit în funcția de ministru 
al industriei miniere și geologiei.

Manifestări dedicate 
împlinirii unui secol 

și jumătate de la 
nașterea lui Cuza

1Marți după-amiază, in aula „Mihai Eminescu" a Universității din lași a avut loc un simpozion comemorativ cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea domnitorului Al. I. Cuza.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. dr. docent C. Cihodaru, membru al Academiei de Științe Sociale și Politice, decanul Facultății de istorie a Universității ieșene, care a evocat viața și activitatea domnitorului.In cadrul simpozionului au fost prezentate referate și comunicări o- glindind personalitatea multilaterală a lui Al. I. Cuza.Cu același prilej, în aproape 30 de localități din județul Dolj, ca și în mai multe localități din județul Suceava, au avut loc simpozioane, expuneri și seri literare.
(Agerpres)

Adunare festivă 
cu prilejul aniversării 

Armatei populare 
mongole

La Casa Centrală a Armatei a 
avut loc, marți seara, o adunare 
festivă organizată cu prilejul ce
lei de-a 49-a aniversări a Armatei 
populare mongole, la care au luat 
parte generali și ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoa
na București.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-locotenent Vasile Șlicariu. 
Despre însemnătatea zilei Arma
tei populare mongole a vorbit 
Damdinnerenghiin Bataa, ambasa
dorul R. P. Mongole la București, 
în continuare, participanții la fes
tivitate au vizionat un film în care 
sînt evocate momente din istoria 
poporului mongol și au vizitat o 
fotoexpoziție reflectînd viața și 
activitatea Armatei populare mon
gole.

Telegramă
Cu prilejul celei de-a 49-a ani

versări a Armatei populare mon
gole, ministrul Forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță, a tran
smis o telegramă de felicitare mi
nistrului apărării al R. P. Mongole, 
general-colonel Batîn Dorj.(Agerpres)

Ziarul „JOURNAL D’EGYPTE", care apare la Cairo, publică, sub titlul de mai sus, un articol consacrat politicii externe a României.„Universalitatea principiului suveranității este astăzi recunoscută de marea majoritate a statelor din lume datorită faptului că, pe de o parte, asistăm la un proces de apariție sau de formare de națiuni noi și că, pe de altă parte, chiar în țările avansate din punct de vedere economic perioada de după război a dat din nou valoarea noțiunii de „națiune" ca fiind o entitate socială, morală și culturală. România socialistă pune la baza politicii ei externe respectarea fără rezerve a principiului suveranității naționale a tuturor statelor, principiu care este în conformitate deplină nu numai cu aspirațiile poporului român, dar și cu Carta O.N.U. Potrivit acestui principiu, popoarele au dreptul să hotărască ele însele asupra destinului lor, să controleze în mod absolut și fără amestec străin resursele lor umane și materiale și de a participa pe deplin la soluționarea problemelor generale ale comunității mondiale pe baza egalității în drepturi, într-un spirit de respect reciproc și în avantajul comun.Națiunile reprezintă o realitate Istorică, atît în țările avansate cît și în cele în curs de dezvoltare ; abandonarea unuia din prerogativele suveranității nu ar putea duce decît la tulburări sociale și internaționale, care Ia rîndul lor nu ar face decît să agraveze pericolele, oricum considerabile, care amenință omenirea.întreaga politică externă a României se caracterizează prin respectarea consecventă a acestor principii. Concordanța completă dintre opiniile „ pe care ea le susține în ce privește relațiile dintre state și activitatea sa practică pe arena mondială definește rolul României în viața internațională și subliniază contribuția ei pozitivă, recunoscută de țările și cercurile de opinie cele mai diferite, la promovarea păcii și cooperării între națiuni.România sprijină cu tărie popoarele care luptă pentru afirmarea dreptului lor suveran de a hotărî ele însele asupra destinului lor. Sprijinul material, politic și diplomatic pe care ea îl acordă poporului vietnamez, solidaritatea sa cu mișcările de eliberare din colonii, activitatea pi la Națiunile Unite, care are drept obiectiv determinarea acestei organizații internaționale să contribuie tot mai mult la abolirea totală a colonialismului și la respectarea drepturilor suverane ale popoarelor, participarea sa constructivă la lucrările diferitelor organisme ale O.N.U. în vederea orientării activității lor spre consolidarea independenței politice și economice a țărilor în curs de dezvoltare, precum și a deplinei lor suveranități asupra propriilor lor surse umane și materiale — toate acestea ilustrează rolul pe care România socialistă înțelege să-l joace pentru ca aceste țări să poată urma calea dezvoltării1 social-politice care este conformă cu dorința și interesele lor.De altfel, avîntul pe care România l-a dat relațiilor sale diplomatice, e- conomice, tehnice, științifice și culturale cu aproximativ 100 de state reflectă realismul și eficiența prin

cipiilor care stau la baza politicii externe a acestei țări.Preocuparea României de a se instaura un climat de colaborare și de încredere între popoarele din Europa, activitatea ei menită să ducă la stabilirea securității pe continent sint animate de aceleași idei, de aceeași grijă pentru respectarea drepturilor popoarelor, pentru dezvoltarea lor liberă și pentru instaurarea păcii.Stabilirea unei securități europene și a unei securități mondiale pe baza relațiilor dintre state suverane și independente reprezintă acum un imperativ recunoscut de cercurile cele mai vaste ale opiniei publice internaționale și de marea majoritate a țărilor și guvernelor din Europa și de pe alte continente.Conferința de la Moscova din decembrie 1969, la care au participat conducătorii mai multor țări socialiste europene, printre care și conducătorii români, a reafirmat dorința acestor țări de a promova coexistența pașnică între țări cu regimuri sociale diferite și de a acționa cu perseverență în favoarea securității în Europa și în lume.Relațiile bune pe care România socialistă le întreține cu numeroase țări din lume și aprecierea de care se bucură activitatea ei internațională nu sînt decît rezultatul faptului că statul și guvernul român militează — In conformitate cu principiile lor constante — în favoarea formelor și metodelor de cooperare bazate pe respectarea reciprocă a suveranității și independenței naționale, pe eliminarea tuturor factorilor susceptibili să impieteze asupra drepturilor suverana ale statelor și popoarelor.împreună cu celelalte țări socialiste, ca și cu toți cei care luptă pentru restabilirea păcii și cooperării internaționale, România consideră că pentru atingerea acestui țel este necesar să se aplice un ansamblu da principii în cadrul cărora suveranitatea națională ocupă o poziție proeminentă.Pentru că, la urma urmelor, nici un stat nu ar putea pretinde ca propria sa suveranitate să fie respectată dacă el însuși nu respectă suveranitatea altor state, mari sau mici. Pretenția că respectarea suveranității naționale nu trebuie să se limiteze decît la un grup de state, atunci cînd acest respect urmează să fie călcat in picioare, cînd este vorba de țări mai slabe, este o pretenție înșelătoare pentru simplul motiv că ea constituie o abordare pur subiectivă a realității, un dispreț față de exigența obiectivă, față de aplicarea universală a principiului suveranității naționale.România consideră că progresul general este în mod indispensabil legat de dezvoltarea națiunilor pentru că efortul fiecărei națiuni este necesar progresului general ; un efort care nu se poate concepe decît în cadrul unei circulații a valorilor între națiuni, al unei colaborări strinse și al unor relații de încredere reciprocă. Pentru a se putea crea un astfel de cadru trebuie pace, iar pentru ca pacea să fie viitorul omenirii trebuie ca principiul suveranității naționale să fie o constantă a politicii externe a națiunilor din lume, așa cum este al României socialiste".
raz

„LOZ ÎN PLIC“
Un joc simplu, antrenant. în agențiile Loto-Pronosport, pe stradă la to- netele vînzătorilor volanți, tn cooperative, restaurante, bufete, la orașe sau la sate, în concediu la munte sau la mare, mulți oameni, tineri și vîrstnici, joacă „Loz în plic". De ce ? Fiindcă lozul în plic este un joc simplu, o distracție la îndemîna oricui. Distrîn- du-se, numeroși cetățeni se aleg cu importante premii în bani sau cu autoturisme. Astfel, cu numai 3 lei se cîș- tigă premii de cîte 20 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 1000 lei ș.a. Cu 6 lei se cîștigă autoturisme de di

ferite mărci și capacități. Iată cîțiva dintre participanții care au cîștigat autoturisme la „Loz în plic", în primele zile ale lunii martie 1970 : Be- reș Emeric și Lazarovici Gheorghe din Brașov, cîte un autoturism „Dacia 1100“ ; Zaharia Azorica din comuna Andrid, județul Satu-Mare, un „Trabant 601", Cercel loan din Alexandria, un „Trabant 601".Primăvara bate la ferestre. Pe șoselele țării, noi și noi autoturisme vot porni la drum spre casele celor care îndrăgesc „Lozul în plic" și joacă perseverent.-

SPORT
Jucătorii noștri de tenis 

in Australia și Franța
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(

i
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(

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui): Recital de pian susținut de 
Corneliu Gheorghiu. In program 
sonate de Mozart — 20.
• Opera Română: RIgoletto — 
19,30.
• Teatrul de operetă: Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale'' (sala Comedia): Heidelber- 
gul de altădată — 19,30; (sala Stu
dio): Părinții teribili — 19,30.
O Teatrul de comedie: Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Nepotul Iul Rameau — 
20; (sala din str. Alex. Sahla): 
Harfa de Iarbă — 20.
• Teatrul Mic: Dezertorul — pre
mieră — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30; (sala Studio): 
Enigmatica doamnă ,.M" — 20.
O Teatrul Gluleștl: Nunta Iul Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Poveste 
neterminată — 16.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Șoricelul și pă
pușa — 17; (sala din str. Acade
miei): Strop de rouă — brotăcelu) 
- 15.

• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" 'sala din Calea Victoriei nr. 
174): Nicuță la... Tănase — 19,30.
• Circul de stat: Carnavalul cir
cului — 19,30.

o în primul tur al probei de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de la Sydney, Ion Țiriac l-a învins cu 6—1, 6—4, 6—4 pe americanul Buchholz. într-o altă partidă, Ilie Năstase l-a eliminat cu 6—3, 6—4, 6—4 pe Alan McDonald (campionul de juniori al Australiei). Alte rezultate : Lutz (S.U.A.) — Moore (Republica Sud- Africană) 6—3, 4—6, 4-6, 6—4, 6—2 ; Cooper (Australia) — Stolle (Australia) 6—4, 3—6, 6—3, 1—6, 6—2.• Jucătorii români Petre Mărmu-

reanu și Sever Dron au încheiat cu succes participarea lor la turneul internațional de tenis de la Menton (Franța), cîștigînd proba de dublu bărbați. în finală, Mărmureanu și Dron au învins cu 3—6, G—3, 6—4 cuplul francez N’Godrella—Goven.La simplu femei, Chanfreau (Franța) a întrecut-o în finală pe Moles- worth (Anglia) cu 6—1, 6—2, iar proba de dublu femei a revenit perechii Aschner (S.U.A.), Chanfreau (Franța), învingătoare cu 6—3, 6—1 în partida cu olandezele Schaar și Walhorf.

cinema
• Moll Flanders: PATRIA - 9;
12; 15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 12; 
15; 18, 21. 1
• Doi bărbați pentru o moarte: 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Adio Texas: LUCEAFĂRUL -
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, MELODIA - 9,45; 12: 14,15:
16,15; 18,30; 20,45, MODERN — 9.15: 
11,30; 13 45; 16: 18,15, 20,30.
• Domnișoara doctor: REPUBLI
CA - 8,45; 11,15: 13,45; 16,15: 18,45; 
21,15.
O Elvira Madigan: CAPITOL — 
9,30, 11,45- 14; 16,30; 18,45; 21.
e Mireasa era în negru: FAVO
RIT - 10; 13; 15,30; 18; 20,30, FE
ROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30 GLORIA - 9: 11,15: 13,30: 16: 
18,15: 20,30.
O Ghici cine vine la cină?: CEN
TRAL - 8,45; 11; 13,15; 15,45: 18,15: 
20,45, FLORE ASCA ~ 10; 13,45:
16; 18,15; 20,30.
• Explozie în munți: AURORA — 
10. 12,30, 15.30; 18: 20,15.
@ Stăpîn p? situație: LUMINA — 
8.45—16,30 în continuare; 18.45; 21 
BUCEGI - 9,45; 12: 16; 18,15; 20,30. 
q Program pentru copii: DOINA 
- 9: 10.

• Te Iubesc, te Iubesc: DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Leul african: TIMPURI NOI —
9— 17 în continuare.
© Program de scurt-metraje : 
TIMPURI NOI — 19—21 în conti
nuare.
• Pat și Patachon: CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
• Visul domnului Gentil: EX
CELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, TOMIS - 9,30—15,30 în 
continuare; 18; 20,15, FLAMURA
- 9; 11,15; 16, 18,15; 20,30.
• Căsătorie prin mica publicitate: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
- 15,15; 17,45; 20.
O Noapte cu ceață: BUZEȘTI — 
15,30; 18.
e Colina: BUZEȘTI - 20,30.
® Comisarul X și „Panterele al
bastre": DACIA — 8,30—20,45 în 
continuare, GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.30, MIORIȚA - 10: 12.30; 15;
17,30; 20.
• Corabia nebunilor: LIRA — 
15,30; 19.
O Păcatul dragostei: DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 17,45; 20, POPU
LAR - 15.30; 18; 20,15. '
6 Femeia îndărătnică: COTRO- 
CENI - 15,30; 18; 20,30.
@ Don Juan fără voie: VOLGA —
10— 12 în continuare; 16: 18,15; 20.30. 
O Bătălia pentru Roma: VIITO
RUL - 15,30; 19.
• Taina Leului: MOȘILOR —
15,30; 18.
0 Unchiul meu: MOȘILOR —
20.30.
©Călugărița: FLACĂRA - 15.30;
19.
• Cînd se arată cucuveaua: ARTA
- 9,30—15,45 în continuare; 18,15: 
20,30

• Rio Bravo: VITAN — 15,30; 19.
• La nord prin nord-vest: RA
HOVA - 15,30, 19.
O Prea mic pentru un război atît 
de mare: UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• Winnetou în Valea Morții: PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
© O șansă dintr-o mie: FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
O Prieteni fără grai: PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
0 Via Mala: CRlNGAȘI — 15,30; 18; 
20,15.
O Băieții In haine de piele: COS
MOS - 15,30; 18; 20,15.

18,00 Deschiderea emisiunii. Ex- 
Terra ’70 — emisiune pentru șco
lari. 18,30 Mîndr-am să te joc mi
reasă: „Nuntă la români" (IV). 
19,00 Telejurnalul de seară. 19,20 
Actualitatea în economie — Ac
țiunea ,,L". 19,30 Muzică ușoară cu 
formația „Choralis". 19,45 Letopi
seț: ,, Vodă-Cuza» — documentar 
TV. 20,10 Anunțuri — publicitate. 
20,20 Telecinemateca: „Stan șl 
Bran — gemeni". 21,35 Evocări — 
masă rotundă cu scriitorii care au 
participat, ca ostași, la războiul 
antihitlerist. 21,50 Interpret! în
drăgiți al cîntecului popular . An
gela Buciu și Nicolae Sabău. 22,00 
Campionatul mondial de hochei 
— grupa A — Cehoslovacia - 
U.R.S.S. (repriza a III-a). Trans
misiune de la Stockholm. 22,45 
Telejurnalul de noapte. 23,00 în*,- 
chiderea emisiunii.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
VOLEI. La Hanovra s-a disputat returul meciului Tatran Praga—V. C. Hanovra, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei feminin. Voleibalistele cehoslovace au terminat învingătoare cu 3—1 (15—10, 6—15, 15—4, 15—12) și s-au calificat pentru semifinalele competiției (în tur scorul a fost 3—0 pentru Tatran Praga).• în meci tur pentru „Cupa campionilor europeni" la volei feminin, echipa Ț.S.K.A. Moscova a întrecut pe teren propriu cu scorul de 3—0 (15—3, 15—7, 15—8) formația Fenerbahce Istanbul.
HOCHEI — Meciurile disputate în cea de-a 3-a zi a campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa A) s-au soldat cu următoarele rezultate : U.R.S.S. - Polonia 7—0 (2—0, 5—0, 0—0) ; Cehoslovacia — R.D. Germană 4—1 (2—0, 0—0, 2—1).
FOTBAL. — în campionatul olandez de fotbal, Ajax Amsterdam a învins cu 5—1 pe Holland Sport. Alte rezultate : A.D.O. Haga—N.E.C. Breda 5—0 ; Sparta Rotterdam—F. C. Twente 3—0 ; A.Z. 67 Alkmaar—F.C. Haarlem 1—1 ; G.V.A.V. Groningen— Telstar 1—1. în clasament conduce Ajax Amsterdam cu 42 de puncte, urmată de Feijenoord — 41 puncte (un meci mai puțin).
BASCHET. — Cea de-a 5-a ediție 

a campionatului masculin de baschet

al Africii s-a Încheiat la Alexandria cu victoria selecționatei Republicii Arabe Unite, care in ultimul meci a învins cu scorul de 70—63 (35—29) e- chipa Senegalului.
POLO PE APA. — La Dortmund s-a disputat revanșa întiinirii de polo pe apă dintre selecționatele R. F. a Germaniei și Iugoslaviei. Victoria a revenit sportivilor iugoslavi cu scorul de 5—3 (2—0, 1-1, 0—0, 2—2). în primul meci, cele două echipe terminaseră la egalitate : (2—2).

TENIS. — Conducînd cu scorul de 3—0 în întîlnirea cu echipa Malaye- ziei, selecționata de tenis a Ceylonului s-a calificat pentru turul următor al „Cupei Davis" (zona asiatică). în partida de dublu, cuplul Pinto — Ferdinands a întrecut cu 4—6, 6—3, 3—6, 6—0, 6—0 perechea Azman — Kean.
SĂRITURI CU SCHIURILE. — Proba de sărituri de la trambulină din cadrul concursului internațional de schi de la Holmenkollen (Norvegia) a fost cîștigată de sovieticul Vladimir Belousov cu un total de 213,2 puncte (cele mai bune sărituri ale sale au măsurat 84 și 86 m). Pe locul secund s-a clasat campionul mondial. Gări Napalkov (U.R.S.S.) — 211,7 puncte, urmat de Rudolf Hoehnl (Cehoslovacia) — 210,9 puncte și Jirl Raska (Cehoslovacia) — 204,1 puncte.i



viața internaționaIă
FRANȚA

Rezultatele
ÎN VEDEREA

alegerilor cantonale
P. C. FRANCEZ ȘI-A SPORIT NUMĂRUL DE MANDATE

ÎNTÎLNIRII

Deși au mobilizat la 
urne doar jumătate din 
electoratul francez, a- 
legerlle cantonale des
fășurate succesiv in 
două.tururi de scrutin, 
la 8 și 15 martie, au 
avut un caracter poli
tic mult mai pronunțat 
ca de obicei. Mai întîi, 
pentru că obiectivul 
principal al partidelor 
participante la compe
tiție a fost lărgirea po
zițiilor lor in consiliile 
generale departamen
tale in perspectiva vii
toarelor consultări e- 
lectorale: alegerile
municipale din martie 
1971 și alegerile legis
lative. In al doilea 
rînd, ele au constituit 
un indiciu asupra 
pulsului politic al țării 
după ultima mare con
sultare electorală din 
Franța.

Scrutinul de la 15 
martie nu a făcut decit 
să confirme tendințele 
manifestate duminica 
precedentă. Atenția ob
servatorilor a fost re
ținută de progresele înregistrate de Partidul 
Comunist Francez, re

zultatele In alegerile 
cantonale confirmind 
poziția sa de principa
lă forță a opoziției. 
P.C.F. a progresat nu 
numai ca număr de 
voturi, dar a și ciștigat 
un plus de 14 manda
te in consiliile genera
le. comparativ cu ale
gerile din 1967. El de
ține astăzi 143 de man
date, situindu-se ast
fel in fruntea tuturor 
formațiunilor stingii. 
Succesul său este ca
lificat ca apreciabil, a- 
vînd in vedere și nu
mărul sporit de voturi 
înregistrate in mediul 
rural.

Alianța stingii, pen
tru care comuniștii 
militează cu consec
vență, s-a făcut sim
țită la cel de-al doilea 
tur de scrutin in ma
joritatea cantoanelor. 
Ea a permis in nume
roase locuri infringe- 
rea adversarilor. în 
general această alian
ță, care s-a concretizat 
in prezența unui can
didat unic in cele mai 
multe cantoane, a de
monstrat că unirea 
stingii corespunde in-

tereselor șt aspirațiilor 
tuturor forțelor pro
gresiste din Franța.

U.D.R., coloana ver
tebrală a majorității 
guvernamentale, a fost 
principalul beneficiar 
al coaliției majorității, 
ciștigind 33 de manda
te, spre deosebire de 
aliații săi, „giscardi- 
eni“ și „centriști", care 
au repurtat ciștiguri 
modeste. Deși cei 14 
miniștri care au can
didat în alegeri au fost 
aleși, numeroși candi
dați ai U.D.R., printre 
care mulți deputați, 
precum și centriști a- 
liați, au fost infrinți de 
candidații stingii.

Comentind alegerile 
cantonate, ziarul 
„L’Humanită" scrie că 
rezultatele înregistrate 
„subliniază ideea uni
tății forțelor de stîn
ga, care rămâne vie în 
rindurile opiniei pu
blice. Stînga poate cu
ceri majoritatea cu 
condiția ca ea să se 
unească" — conchide 
ziarul.

Al. GHEORGHIUParis
Roma - SITUAȚIA POLITICĂ
ÎN DEZBATEREA PLENAREI

EXTRAORDINARE A C. C. AL P. C. IROMA 17 — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite : Timp de două zile s-au desfășurat lucrările Plenarei extraordinare a C.C. al P.C.I., întrunită pentru a analiza evoluția situației politice din Italia, precum și sarcinile ce decurg pentru comuniștii italieni. Prezentînd un amplu raport, Pietro Ingrao, membru al Direcțiunii P.C.I., șeful grupului parlamentar comunist în Camera Depu- taților, a caracterizat drept gravă situația politică actuală, necesitînd o intervenție hotărîtă a P.C.I. și maselor populare. El a relevat că actuala criză se datorește, între altele, încercării grupurilor conducătoare ale marii burghezii de a Iovi procesul unitar din rîndul forțelor de stînga. Considerăm — a spus raportorul — că perspectiva dizolvării parlamentului reprezintă o încercare- de a da înapoi întreaga mișcare populară.P.C.I.. a continuat vorbitorul, apreciază că este nu numai greșit din punct de vedere politic, ci chiar absurd să se insiste în tentativa de a pune pe picioare o coaliție cvadri- partită care nu ar putea fi decît un amalgam de propuneri politice contradictorii. Dacă eșuează încercarea lui Fanfani de a forma guvernul, este necesar ca grupurile parlamentare să aibă posibilitatea de a-și expune din nou punctul de vedere și propunerile. P.C.I. consideră esențial și absolut necesar ca parlamentului să i se dea posibilitatea de a-și exprima voința în momentul final al unei crize ce s-a desfășurat pînă acum cu totul în afara parlamentului.

P. Ingrao a relevat apoi importanța dezvoltării procesului unitar în rîndul sindicatelor în perspectiva unei noi politici economice și în respingerea contraatacului patronatului. Trebuie să se dezvolte instituțiile democratice, iar forțele politice de stînga — de la P.C.I., P.S.I.U.P. și socialiști 'pînă la aripa progresistă a mișcării catolice — să se angajeze într-o acțiune comună organizată, care să facă vizibilă de pe acum posibilitatea unei opțiuni politice de alternativă. Este necesar, mai mult ca oricînd, ca bătălia stingii să se situeze în cadrul mai general al înfruntării dintre socialism și imperialism, cu o prezență activă în Europa, care să facă posibilă și de crezut o autonomie a Italiei, o desprindere a sa de controlul american, o întîlnire a sa cu forțele progresiste europene, cu țările socialiste, cu națiunile lumii ce se eliberează. Acestea, a spus Ingrao, sînt schimbările pe care noi le scoatem în evidență prin revendicarea constituirii unui guvern orientat spre stingă".După discuții, în cadrul cărora s-a exprimat adeziunea față de raportul prezentat, a fost adoptată o rezoluție care aprobă raportul lui Ingrao și linia politică trasată și cheamă „întregul partid să ia cu promptitudine toate inițiativele necesare de luptă și unitate, pentru a dejuca manevrele care urmăresc să lovească în instituțiile democratice și parlamentare și să frîneze înaintarea mișcării populare".

© Componența 
delegației R. D. G.
BERLIN 17 (Agerpres). — Pre

zidiul Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane a aprobat marți 
componența delegației R.D.G. la 
convorbirile de la Erfurt cu can
celarul R.F.G. Willy Brandt. A- 
genția A.D.N. anunță că din dele
gație fac parte : Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe, Michael Kohl, secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri, Giin- 
ther Kohrt, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, func
ționari superiori de la Consiliul de 
Miniștri și M.A.E.

DE LA ERFURT

Demonstrajie la Nicosia in sprqinul președintelui Makario»

CIPRU

DEZBATERILE
/Al COMITETUL

PENTRU DEZARMARE

© Reuniune specială 
a guvernului 
vest-german

BONN 17 (Agerpres). — O re
uniune specială a guvernului vest- 
german s-a ținut marți dimineața 
sub președinția cancelarului Willy 
Brandt. Au fost examinate ultimele 
pregătiri în vederea întîlnirii de la 
Erfurt dintre cancelarul R. F. a 
Germaniei și președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Germa
ne, Willi Stoph. La reuniune au 
luat parte, alături de miniștri, cei 
doi președinți ai fracțiunilor par
lamentare ale partidelor coaliției 
guvernamentale, Herbert Wehner 
(Partidul social-democrat) și Wolf
gang Mischnick (Partidul liber-de
mocrat). După reuniunea cabinetu
lui, cancelarul Willy Brandt a a- 
vut o convorbire cu președintele 
Uniunii creștin-democrate, Kurt 
Georg Kiesinger.

încheierea vizitei

la Moscova17. — Corespondentul Duță transmite : Marți a părăsit Moscova, înspre patrie, Jeno Fock,MOSCOVA1 Agerpres L. după-amiază dreptînd'u-se membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, președintele Guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, care a făcut o vizită de prietenie in U.R.S.S. în zilele de 16 și 17 martie, Jeno Fock a avut convorbiri cu Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U R.S.S., în probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.Marți, Jeno Fock a fost primit de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. cu care a avut o convorbire.

Amănunte asupra
împrejurărilor 

asasinat P.NICOSIA 17 (Agerpres). — împrejurările în care a fost asasinat fostul ministru cipriot de interne și al a- părării, Polykarpos Gheorghadjis, rămîn învăluite în mister.Cum a ajuns Gheorghadjis în acel loc pustiu unde și-a găsit moartea ? La Nicosia circulă două versiuni în această privință. Una dintre ele afirmă că fostul ministru a primit un telefon din partea unor persoane care îi cereau o întîlnire pentru a-i remite niște documente importante referitoare la atentatul asupra președintelui Makarios. Potrivit înțelegerii, el s-a sustras supravegherii polițiștiloi plasați în fața casei sale și s-a îndreptat cu automobilul său roșu, de producție japoneză, pe drumul prăfuit de țară care duce spre satele Mia Milea și Kythrea, la est de capitală, împreună cu el se afla ofițerul de poliție Kyriakos Patatakos, vechi prieten al său. La jumătatea drumului între cele două sate, ofițerul a coborît, iar Gheorghadjis a pornit cu mașina mai departe. La o anumită distanță, un bărbat a pătruns în mașină trăgînd cu pistolul asupra celui de la volan. Un altul a tras o rafală
Ambasadorul român 
în Malta a depus 

scrisorile de acreditareLA VALLETTA 17 (Agerpres). — La Palatul prezidențial din La Valletta, ambasadorul Republicii Socialiste România în Malta, Iacob Io- nașcu, a depus scrisorile de acreditare către guvernatorul general al statului Malta, sir Maurice Dorman. După o convorbire cordială, în cadrul căreia s-a subliniat evoluția favorabilă a relațiilor dintre cele două țări și perspectivele dezvoltării lor în continuare, guvernatorul general al Maltei a reținut la dejun pe ambasadorul României.

agențiile de presă transmit:
„LENIN Șl PROBLEMELE 

DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE"

porului Zimbabwe aflat actualmente sub dominația rasiștilor albi din Rhodesia.
• Conferința internațio
nală de Ia PragaCorespondentul Agerpres E. lonescu transmite : Cu ocazia aniversării a o sută de ani de la nașterea lui V.I. Lenin, redacția revistei „Nova Mysl", organ teoretic al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a organizat o conferință internațională pe tema „Lenin și problemele democrației socialiste". La lucrările conferinței, care au început marți la Praga, participă reprezentanți ai organelor teoretice de partid din unele țări socialiste, printre care și Nestor Ignat, redactor-șef adjunct al revistei „Lupta de clasă".

0 nava de război a 
S.U.A. a pătruns în apele 
teritoriale ale R.P. Chineze într-o zonă situată în Insula Hainan din provincia Gunandun, în ziua de 16 martie, anunță Agenția China Nouă.

în care a fost
Gheorghadjisde armă automată asupra automobilului. Ofițerul a încercat să intervină, dar a fost prea tîrziu. Potrivit postului de radio cipriot însă, Gheorghadjis însuși a aranjat întîlnirea. El și-a părăsit casa sîmbătă, cerînd familiei să spună tuturor celor ce ar întreba de el că-1 bolnav. A doua zi a telefonat cuiva, stabilind o întîlnire pentru seara. Celelalte amănunte nu diferă esențial de prima versiune.Din ultima versiune s-ar putea deduce că autoritățile sînt în posesia numelor asasinilor. Pînă în prezent insă, nici o fost făcută. comunicare oficială nu a

★să împiedice o eventualăUrmărindpărăsire a insulei de către persoanele implicate în asasinarea lui Polykar- pos Gheorghadjis, autoritățile de la Nicosia au hotărit să suspende toate plecările de avioane de pe aeroporturile din Cipru. Potrivit unor informații din capitala Greciei, însuși președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, care urmărește îndeaproape desfășurarea anchetei, ar fi ordonat această măsură.

Leonid Brejnev, secreta
rul general al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit marți pe 
Norodom Sianuk,șeful statuIui cambodgian, TASS. ~ .convorbire în cadrul căreia au fost abordate problema situației din peninsula Indochina și relațiile sovieto- cambodgiene.

Nouă. Agenția menționează că un purtător de cuvînt al Ministerului A- facerilor Externe al R.P. Chineze a fost autorizat să adreseze un avertisment în legătură cu această acțiune provocatoare.
Mirko Tepavaț, secretar 

de stat pentru afacerile ex
terne al R. S. F. Iugoslavia, a plecat m'arți într-o vizită prin mai multe țări din Asia. Mirko Tepavaț va vizita Birmania, Cambodgia, Singapore, Indonezia și India. Scopul acestei călătorii 11 constituie discutarea unor probleme referitoare la pregătirea celei de-a doua conferințe la nivel înalt a statelor nealiniate și relațiile dintre țările vizitate și Iugoslavia.

Primul ministru al guvernului local din Bengalul de 
Vest, Ai°y Mukherjee, și-a prezentat demisia după ce a încercat fără rezultat să realizeze o înțelegere între liderii diverselor partide care alcătuiesc echipa ministerială din acest stat, relatează agenția A.P. în guvernul din Bengalul de vest majoritatea portofoliilor erau deținute de comuniști, dar primul ministru este membru al Partidului congresului.

Alegerile generale care au avut Ioc duminică și luni în 
Finlanda au a<^us un®le modificări în configurația Parlamentului țării. Noul Parlament va avea următoarea componență : Uniunea Democrată a Poporului Finlandez, grupare din care face parte și Partidul Comunist, a obținut 36 de mandate ; Partidul social-democrat — 51 mandate ; Partidul de Centru — 38 mandate ; Partidul Popular Suedez — 12 mandate ; Partidul de coaliție — 37 mandate ; Partidul Agrarian — 18 mandate ; Partidul Liberal — 7 mandate; Partidul Rural — 1 mandat

Igian, informează agenția Cu acest prilej a avut loc o
Cu ocazia zilei de soli

daritate cu poporul Zim
babwe, Organizația ZAPU (Uniunea poporului african Zimbabwe) a dat publicității în capitala tanzaniană, Dar Es Salaam, o declarație prin care își exprimă hotărîrea de a continua lupta împotriva regimului rasist de la Salisbury. ZAPU a adus mulțumiri Organizației Unității Africane și tuturor țărilor care și-au manifestat sprijinul față de mișcarea de eliberare a po-

La Paris a avut Ioc 
inaugurarea oficială a celei 
de-a cincea clădiri a sediu
lui UNESCO. Aici vor fi adăpostite birourile delegațiilor permanente, centrul de informații al O.N.U. și unele organizații internaționale neguvemamentale. La ceremonia inaugurării au asistat președintele Republicii Franceze, G. Pompidou, ministrul de externe Schumann și alți membri ai guvernului francez, care au fost întîmpinați de Renă Maheu, director general al UNESCO, de Eteki, președintele conferinței generale, și de ambasadorul Valentin Lipatti, președintele Comitetului sediului UNESCO, delegatul permanent al României.

Pentru eliminarea totală 
a discriminării rasiale. «Este aproape de neconceput ca în 1970, la 25 de ani după adoptarea Cartei Națiunilor Unite, prejudecățile și discriminarea rasială să mai reprezinte una dintre cele mai importante probleme sociale ale lumii", a declarat secretarul general al O.N.U., U Thant', în- tr-un mesaj cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale. Ziua aceasta va fi celebrată la 21 martie. U Thant a anunțat că anul 1971 va fi declarat anul internațional de luptă împotriva rasismului și a discriminării rasiale.

Lucrările celui de-al 
7-lea Congres arab al pe
trolului, I® care Parbcipă 600 de reprezentanți din țările arabe și observatori din alte țări, se desfășoară în capitala Kuweitului. în calitate de observator la lucrări participă Gheor- ghe Pacoste, adjunct al ministrului petrolului, din Republica Socialistă România.

Vizita lui A. Gromîko în 
Cehoslovacia. Agentia CT-K-a- nunță că Vasil Bilak, membru al Pre-

zidiului și secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Jozef Kempny, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, l-au primit marți pe Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, care face o vizită oficială la Praga.

GENEVA 17. — CorespondentulAgerpres H. Liman, transmite: In ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare, șeful delegației pakistaneze, Kamahddin Ahmed, a insistat asupra necesității ca Franța și R. Chineză să participe la negocierile de la Geneva. Subliniind că interzicerea experiențelor nuclearesubterane întîrzie din cauza divergențelor dintre marile puteri nucleareasupra modalităților de control, vorbitorul a arătat că tehnologia modernă îngăduie rezolvarea acestei probleme, fără a fi necesară inspecția la . fața locului. în continuare, delegatul pakistanez a abordat aspectele unui eventual acord asupra interzicerii armelor chimice și bacteriologice, sprijinind propunerea delegației japoneze de a se constitui un grup de experți pentru examinarea multilaterală a problemei procedurilor de control în contextul unui tratat de prohibire a acestor arme. El s-a declarat de acord cu delegații care au cerut negocieri efective în vederea dezarmării generale.Șeful delegației olandeze, Henri F. Eschauzier, a pus accentul pe pericolul pe care îl reprezintă pentru toate

statele diversitatea armelor chimice și biologice. El a propus elaborarea unui sistem de control în acest domeniu.Ultimul vorbitor, delegatul ameri
can, James Leonard, a emis o serie de considerații cu privire la producția de arme chimice.

DE

JJ

VARȘOVIA 17 — Corespondentul Agerpres. I. Dumitrașcu transmite : Marți au continuat convorbirile oficiale la înalt nivel polono-bulgare. La convorbiri participă din partea poloneză Wladyslaw Gomulka, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, și alte persoane oficiale. Delegația de partid și guvernamentală bulgară este condusă de Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului . de Miniștri al R.P. Bulgaria.
îngrijorare în legătură

cu politica administrației in LaosWASHINGTON 17 (Agerpres). - Comisia senatorială pentru problemele externe a continuat dezbaterile asupra politicii administrației în Laos și rolului Congresului american în ce privește luarea unor hotărîri politico- militare. Comisia examinează, în special, o propunere privind anularea „rezoluției Golfului Tonkin", care a fost ' folosită de fostul președinte Lyndon Johnson pentru escaladarea războiului dus de S.U.A: în Vietnam. Subsecretarul de stat'al S.U.A., Elliot Richardson, care a fost audiat în fața comisiei, a lăsat să se înțeleagă că guvernul nu este dispus să înceteze operațiile militare americane din Laos. Richardson s-a pronunțat împotriva anulării de către Congres a „Rezoluției Golfului Tonkin".în ciuda acestor declarații ale subsecretarului de stat al S.U.A., mai mulți congresmeni, care participă la dezbaterile din Comisia senatorială pentru problemele externe, au subliniat pericolul pe care-1 prezintă pentru pacea lumii actualul curs al po-

liticil administrației americane. Senatorul John Cooper a cerut retragerea necondiționată și totală a tuturor forțelor militare americane din Laos. La rîndul său, senatorul Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senat, a arătat că „războiul secret" din Laos prezintă riscul unei noi intervenții a S.U.A. în Asia de sud-est. Mansfield a arătat, de asemenea, că negocierile oferă cea mai bună perspectivă pentru a se pune capăt războiului din Vietnam.
★Secretarul de stat al S.U.A., William Rogers a declarat marți, în cadrul unui interviu televizat, că Statele Unite ar putea reveni asupra hotărî- rii lor de a nu trimite trupe combatante în Laos „dacă situația va cere acest lucru". El a reafirmat cu acest prilej poziția oficială a administrației, care neagă prezența de trupe combatante americane în Laos, dar a afirmat că aceasta „nu exclude posibilitatea pentru președinte de a reconsidera poziția noastră".

„O tragedie de mari proporții
a avutIn cadrul unei conferințe de presă ținute marți la Ministerul Apărării al S.U.A., generalul Peers, conducerea privind masacrul prins de trupele ricane în martie asupra populației din satul sud-vietnamez Song My, a anunțat că 14 ofițeri, printre care doi generali, au fost inculpați de a fi tăinuit informațiile deținute în legătură cu a- cest masacru. Printre acuzați se află generalul maior Samuel Kos-

William însărcinat anchetei între- ame- 1968 civile
R. cu

loc la Song My"ter, directorul Academiei militare West Point, care este învinuit de „neîndeplinire a sarcinilor" și „refuz de a respecta regulamentele juridice" în perioada cînd a comandat în Vietnamul de sud divizia „Americal", și generalul de brigadă George Young, fost comandant adjunct al aceleiași divizii. Young este acuzat, in plus, de fals" și declarații se".care timp luni,
„jurămînt .facerea unor oficiale fal- Generalul Peers, a condus ancheta de aproape patru a declarat în fața

ziariștilor că în baza dovezilor adunate „a 
fost stabilit in mod evi
dent că o tragedie de 
mari proporții a avut 
loc la Song My“. Ofițerii inculpați au fost transferați la Fort Meade (Maryland) de unde vor fi traduși în fața unei Curți Marțiale.Alți 10 militari americani, dintre care trei căpitani, un locotenent și șase soldați, au fost inculpați de a fi participat la masacrul de ia Song My. Dintre aceștia, locotenentul William Calley este învinuit de a fi ucis 102 civili sud-vietnamezi.

„Eagle" (Vulturul) a fost răpit din apele internaționale și deviat spre țărmurile Cambodgiei — anunțau lapidar duminică seara toate posturile de radio și televiziune americane. A urmat apoi o perioadă de totală confuzie, în care se încrucișau cele mai fantastice istorisiri despre soarta lui „Eagle" și a echipajului său de 39 marinari. Nimeni nu știa nimic. Pentagonul, care aflase de „revolta" de pe „Columbia Eagle" sîmbătă la ora 13, a informat Casa Aibă abia peste 24 de ore. Luni, deși lucrurile se clarificaseră deja, spre canalele presei au fost dirijate doar cîteva date laconice, „administrația, arăta „New York Times", ținînd sub un strict secret detaliile dramaticului eveniment din marea liberă".Presa, radioul și încearcă acum să filmul revoltei de Vasul, aparținînd „Columbia Steamship Co. Inc.1 din Portland (Oregon), construit în 1945, cu un deplasament de 7 606 tone, a părăsit la 20 februarie portul San Francisco cu destinația Tailanda. La bordul său au fost încărcate 3 300 tone de bombe de 245 kg, 1 225 tone bombe de 320 kg, sute de tone de muniții, napalm și defoliante. încărcătura costă peste un milion dolari. Această marfă de război, anunța Jerry Friedhein, asistent al adjunctului ministrului apărării, urma a fi descărcată în portul tailandez Sattahip, fiind destinată bazelor militare americane de aci spre a fi folosită împotriva torțelor patriotice din Vietnamul de sud și Laos.Sîmbătă la orele 13 (ora Washingtonului), in timp ce „Eagle" despica apele Golfului Siam,'la 160 km de coastele Cambodgiei, prin stația de radio a vasului, căpitanul Donald Swann a trimis ordinul „părăsiți nava, — pericol de explozie". 24 din cei 39 de membri ai echipajului au abandonat vasul, îmbarcindu-se în două bărci de salvare, după care „Eagle", schimbîndu-și direcția, a pornit cu toată viteza spre apele teritoriale ale Cambodgiei. Cei 24 au fost pescuiți după citeva ore de vasul american „Rappahannock".„Columbia Eagle" se află ancorat in portul Sianoukville, urmărit din apele internaționale de nouă nave de război americane, care au primit ordinul să rămină de veghe. Potrivit declarațiilor senatorului republican Nark Hatfield, „capturarea lui „Eagle" este desigur un act de protest împotriva războiului din Vietnam". Senatorul a făcut a- ceastă apreciere în urma consultărilor cu oficialități ale Pentagonului. La aceeași concluzie a ajuns și Departamentul Marinei Militare. Totodată, Hatfield a declarat că încă nu se știe ciți marinari au luat parte la a- ceaștă acțiune. Unele posturi de radio locale relevă că răpirea lui „Eagle" trebuie interpretată ca „o demonstrație în favoarea păcii în Vietnam". Administrația refuză însă să recunoască oficial că „devierea lui „Eagle" spre Cambodgia ar fi un act menit să dramatizeze protestele împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam" — relevă „New York Times".Despre soarta marinarilor a- flați în Cambodgia se relatează că sînt în curs demersuri oficiale pentru cei care doresc să se reîntoarcă în țară. Doi dintre ei au -cerut azil politic în Cambodgia.
C. ALEXANDROA1EWashington

televiziunea întocmească pe „Eagle". companiei 
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Convorbirile economice
polono-vest-germane

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — In zilele de 15 și 16 martie, informează agenția P.A.P., s-au aflat în vizită la Varșovia Klaus Dieter Arndt, secretar de stat în Ministerul Economiei al R.F. a Germaniei, și Egon Emmel, ambasador cu misiune specială în Ministerul Afacerilor Externe al R.F.G.. Însoțiți de un grup de experți. La Ministerul Comerțului Exterior a) R.P. Polone au avut loc convorbiri în probleme rămase încă deschise în cadrul tratativelor care se desfășoară din octombrie 1969 asupra. încheierii

unul acord pe termdn. lung în domeniul schimburilor comerciale și colaborării economice și țehnico-știin- țifice pe anii 1970—1974. A fost, de asemenea, discutată încheierea, înainte de semnarea acordului, a unui protocol privind schimbul de mărfuri pe anul 1970, care să prevadă creșterea contingentelor de produse.Din partea poloneză, la convorbiri au participat Ryszard Karsky, ministru adjunct al comerțului exterior, Stanislaw Strus, șef de secție la Ministerul Comerțului Exterior, și un grup de experți. In fotografie : Cargobotul „Columbia Eagle
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