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Pentru a participa la manifestările prilejuite 

de sărbătorirea centenarului nașterii lui V.l. Lenin 

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONDUSA DE TOVARĂȘUL

NICOTAT CEAUSESCU, A PLECAT LA MOSCOVAt *

PORUMB
pe 3 000 000 hectare!
Realizarea integrală a aces
tei sarcini cere o muncă 
intensă din partea tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare

• SEMĂNATURILE DE TOAMNA SE PREZINTĂ BINE, DAR 
TREBUIE FERTILIZATE ÎN CONTINUARE Șl FERITE DE 
BURUIENI • SÎNT NECESARE LUCRĂRI URGENTE DE 

SCURGERE A APELOR DE PE TERENURILE AGRICOLE

LA CENTENAR

LUI LENIN—
ÎNALT

OM A GIU /
Există aniversări care prin semnificațiile lor, prin retrospectiva și concluziile pe care le prilejuiesc, proiectează gindurlle nu atît spre trecut, cit mai ales spre viitor, ge- nerînd noi și noi energii, întărind încrederea în triumful celor mai scumpe idealuri ale umanității.O asemenea aniversare este aceea a nașterii genialului gînditor și conducător revoluționar marxist, Vladimir Ilici Lenin, de la care se împlinesc miine 100 de ani. Ih conștiința popoarelor, numele lui Lenin, creația și activitatea sa s-au asociat indisolubil cu conceperea și crearea partidului de tip nou al clasei muncitoare, capabil să mobilizeze și să conducă masele largi la asaltul și înfrîngerea lumii vechi, cu înfăptuirea primei revoluții socialiste victorioase și întemeierea primului stat socialist, cu împlinirea pentru întîia oară a năzuinței milenare a oamenilor muncii — eliberarea din lanțurile oricărei exploatări și asupriri.La un veac de la nașterea lui Lenin, este un izvor de încredere în triumful deplin al cauzei socialismului și comunismului, constatarea că ideile marxism-leninismu- lui au repurtat. în acest răstimp, strălucite biruinți, care confirmă prin forța faptelor viabilitatea și puterea lor transformatoare.Primul stat socialist creat de Lenin — Uniunea Sovietică — este azi o putere de prim rang, cu un uriaș potențial economic, tehnico- științific si militar, ale cărei realizări pe drumul construirii comunismului reprezintă o contribuție din cele mai imoortante la întărirea sistemului mondial socialist,* a forțelor progresului și păcii.Dacă pe vremea lui Lenin socialismul nu fusese instaurat decît în- tr-o singură țară, astăzi el este biruitor în 14 state situate în trei continente ale lumii, excrcițînd o influență determinantă asupra dezvoltării lumii contemporane. Ideile lut Lenin trăiesc în creșterea și maturizarea mișcării comuniste internaționale. devenită cea mai puternică forță politică a contemporaneității ; în marile izbînzi ale mișcării de eliberare națională, care a dus la nașterea a zeci și zeci de state noi. angajate într-o luptă susținută împotriva colonialismului de toate formele, pentru depășirea subdezvoltării, pentru apărarea și consolidarea independenței și suveranității lor ; în creșterea fără precedent a forțelor sociale și politice care se ridică împotriva imperialismului, pentru libertate, democrație, pace și progres social ; în tot mai răspicata afirmare a voinței popoarelor de a-și hotărî libere și independente propriile destine.Apreciind mișcarea istorică după sensurile fundamentale pe care le 

urmează, apare clar că omenirea înaintează ireversibil pe calea întrevăzută cu claritate de Marx, Engels și Lenin — calea unor profunde înnoiri, menite să ducă în mod ineluctabil la socialism și comunism. Tocmai de aceea, centenarul nașterii lui Lenin este celebrat în toată lumea ca o sărbătoare scumpă a omenirii progresiste.Așa cum se știe, în țara noastră, datorită vastei activități politico- educative desfășurate de partid, ideile lui Lenin, ideile marrfism-le- ninismului au pătruns adine în conștiința maselor, ca o componentă esențială a ideologiei revoluționare. Expresie a respectului profund și înaltei prețuiri a comuniștilor, a întregului popor român față de creația lui’ Lenin, aniversarea centenarului a prilejuit în toată țâra ample manifestări, care au contribuit la o și mai largă răspîndire, la o și mai temeinică studiere a ideilor marxism-leninismului. In toate orașele și comunele patriei, în întreprinderi și instituții, în școli și universități, în casele de cultură și căminele culturale, în unități militare, au avut loc expuneri, simpozioane, seri literare, gale de filme și alte acțiuni cu caracter ideologic și cultural-artistic dedicate a- cestui eveniment. Personalității și operei lui Lenin i-a fost consacrată o vastă activitate publicistică și e- ditorială. Academia Republicii Socialiste România. Academia de Științe Sociale și Politice, Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și Academia de învățămînt social-politic „Ștefan Gheorghiu" au organizat sesiunea științifică cu tema „Leninismul și victoria socialismului în România".Toate aceste manifestări au culminat cu adunarea festivă în care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a rostit o amplă cuvîntare — document ideologic de o deosebită însemnătate în care sînt evidențiate numeroase teze de bază elaborate de Lenin ' și principalele trăsături ale gîndirii și metodei leniniste de investigare, spiritul în care trebuie conceput marxism-leninis- mul ca știință revoluționară mereu vie și dinamică, permanent regenerată prin raportarea la practică, la realitățile prezentului, preocuparea permanentă a P.C.R. de a acționa neabătut în spiritul marxismului creator. Pentru partidul nostru, fidelitatea nestrămutată față de marxism-leninism, față de esența și spiritul său revoluționar, considerarea teoriei comunismului științific, ca o călăuză în acțiune, așa cum . a fost concepută de întemeietorii ei, Marx,
(Continuare în pag. a IV-a)

Deși ne aflăm în ultima decadă a lunii aprilie, lucrările agricole de primăvară încă n-au intrat în ritmul normal. Aceasta se datorează în principal condițiilor climatice deosebite. După ce în luna martie timpul a fost rece și umed, în ultima săptămînă din aprilie a plouat abundent în cea mai mare parte a țării. Datele furnizate de Institutul meteorologic arată că, în săptămînă care a trecut, cantitatea de apă rezultată din precipitații însumează 30—75 litri pe metrul pătrat în Oltenia și Muntenia, 15—25 litri în estul Bărăganului și Dobrogea, 10—15 litri în cîmpia de vest a țării și 20—40 litri in centrul Transilvaniei și Moldova. Au fost cele mai mari cantități de apă care s-au înregistrat timp de o săptămînă în decursul acestei primăveri. Ploile au contribuit la creșterea rezervei de apă în sol, dar au și stîn- jenit desfășurarea normală a lucrărilor agricole de sezon. Meteorologii prevăd încălzirea timpului. De altfel, din ultimele zile ale săp- tămînii trecute ploile au încetat, iar temperatura este în creștere. E- xistă deci condiții să se treacă cu toate forțele la semănat pentru ca a- ceastă lucrare să poată fi terminată în timpul optim. Ținîndu-se seama de condițiile climatice deosebite din această primăvară, care au determinat ca starea solului să fie diferită de la o zonă la alta, și de faptul că din timpul optim destinat însămînțării porumbului au rămas puține zile, trebuie întreprinse măsuri tehnice și organizatorice în vederea grăbirii lucrărilor agricole de sezon. Am solicitat tov. ing. Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii, u- nele aprecieri cu privire la starea culturilor agricole și recomandări * CU privire la executarea lucrărilor de primăvară.— Semănăturile de toamnă șî îndeosebi griul ocupă suprafețe mari. Cum se prezintă, acum în primăvară, aceste culturi ?

Angelo MICULESCU 
ministrul agriculturii ți silviculturii 

ne vorbește despre 
mersul lucrărilor 

agricole de primăvară
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s,Elev“ la zece ore
de dirigenție

Retrăind cu firească nostalgie atmosfera anilor de școală, am participat la zece ore oarecare de dirigenție, alese fără nici un criteriu preconceput, absolut la întîmplare, din orarul școlii pe ziua respectivă. Intenția noastră a fost să confruntăm conținutul orelor de dirigenție cu imperativele actuale ale formării etice a tinerei generații, să ne dăm seama în ce măsură contribuie a- ceste ore la modelarea fizionomiei civice și morale a omului societății socialiste. Căci, dacă nimeni nu contestă că toate obiectele de studiu și toate cunoștințele transmise prin școală cuprind o mai mare sau mai mică încărcătură educativă, nu e mai puțin adevărat că singura oră săptămânală închinată exclusiv problemelor etice, cultivării unui anume stil de comportament, consonant cu climatul social și spiritual al orînduirii noastre, este ora de dirigenție. (O preciza1 re : pentru a preîntîmpina eventuale obiecții, țin să arăt că n-am purces nici o clipă de la ideea că activitatea dirigintelui )— una

— Griul se prezintă, în general, bine. După o toamnă secetoasă care a îngreunat atît lucrările de pregătire a terenului și semănatul, cît și desfășurarea proceselor de germinare și răsărire, iarna a evoluat normal ca- racterizîndu-se prin temperaturi care nu au depășit limita de rezistență biologică a plantelor. Precipitațiile din decembrie-ianuarie au completat umiditatea din sol pînă la limita capacității de cîmp. In aceste condiții procesul de germinare și răsărire a continuat și în timpul iernii ceea ce, evident, este un fapt pozitiv. Griul a încolțit și răsărit și in acele locuri unde aceste procese nu, se inche- îaseră în toamnă. Așa se face că a- proape întreaga suprafață insă- mințată cu griu a rămas în vegetație, a înfrățit și se dezvoltă normal. Există, este adevărat, unele suprafețe pe care culturile sînt mai slabe îndeosebi în județele Botoșani, Olt, Teleorman, Bacău, Mehedinți, Timiș și Constanța.La dezvoltarea bună a semănăturilor a contribuit și faptul că, în cursul iernii și primăverii, au fost aplicate cantități însemnate de îngrășăminte chimice. Au fost fertilizate suplimentar cu îngrășăminte azotate 1,5 milioane hectare, reprezentînd 88 la sută din suprafețele cultivate cu griu în întreprinderile agricole de stat și 57 la sută din cele ale cooperativelor agricole. De asemenea, s-au aplicat erbicide pe o însemnată suprafață de teren, lucrare ce continuă îndeosebi la culturile mai rare și unde există pericolul de îmburuienare.— Ce lucrări agrotehnice trebuie aplicate, in continuare, pentru ca la griu și la celelalte semănături de toamnă să se obțină recolte mari ?— Ținîndu-se seama de starea de dezvoltare a culturilor, este necesar să se intervină, în continuare, cu măsuri
(Continuare în pag. a IlI-a)

dintre cele mai bogate și mai complexe din sfera pedagogiei — se circumscrie exclusiv la ora săptămînală de dirigenție)....Am încercat, pentru cincizeci de minute, să mă imaginez în ipostaza de elev care, în funcție de specificul vîrstei celei mai avide de cunoaștere (15—19 ani), vrea să afle de la profesorul său diriginte — în care s-au concentrat atributele pedagogului și, totodată, ale mentorului spiritual — măcar unele adevăruri esențiale, măcar unele jaloane fundamentale ale drumului pe care va păși în viață. Izbutește oare ora de dirigenție să deschidă asemenea orizonturi, să elucideze convingător problemele de reală complexitate pe care și Ie pune adolescentul ? Izbutește să-i insufle sentimentul responsabilității față de societatea care îl formează și-i oferă condiții optime de pregătire ?Mi-a fost dat, bunăoară, să asist la o sinceră și emoționantă dezbatere — purtată pe un ton direct, pasionat — cu privire la răspunderea pe care o comportă alegerea profesiunii. Clasa

a Xll-a C a Liceului „Dumitru Petrescu", o clasă „umanistă", cu elevi de nivel mediu... Tema propusă spre dezbatere părea, de a- semenea, banală : „Cum vom folosi ultima vacanță școlară în vederea examenelor care ne așteaptă ?“ Diriginta clasei, profesoara de geografie Camelia Pop, a știut să conducă discuția pe un asemenea făgaș incit elevii s-au simțit angrenați sufletește nu atît în contra- punerea „tehnică" a feluritelor metode și mijloace de pregătire a examenelor, cît într-o reevaluare a motivațiilor lăuntrice care i-au îndemnat spre o profesie sau alta. Fără a avea caracterul unui seminar de orientare profesională (în clasa a Xll-a procesul orientării se poate considera, în linii generale, încheiat), ora respectivă a căpătat atributele unei confruntări active, spontane, a fiecărui tînăr din clasă cu problema vocației și chemării, în raport cu menirea ce-i incumbă în viața socială.La fel de bogată în substanță educativă — deși puțin mai abstractă — mi s-a părut și ora de dirigenție a

Luni a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Moscova, delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
va participa la manifestările prile
juite de sărbătorirea centenarului 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheovghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Carol Kiraly, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R., Constantin Pîrvulescu, 
membru al Comisiei centrale de 
revizie a P.C.R., vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, precum și Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

ÎN ZIARUL DE AZI:
• 0 simbioză inspirată 
între funcționalitate și 
eficiență economică • 
Reclamații, sesizări, răs* 
punsuri © Cu un plan 
lejer, folosirea incom
pletă a mașinilor-unelte 
nu e o surpriză ® Con
traste • Reuniunea rec
torilor universităților 

europene
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profesoarei de limba franceză Cristina Vasiliu cu clasa a IX-a H de la Liceul „Matei Basarab" : „Cum ne comportăm la școală, acasă, în societate". Văzind că ora tinde să capete, la un moment dat, o turnură prea generală — e- levii nu ieșeau din niște formule vădit „tocite" și știute pe dinafară — diriginta a izbutit să canalizeze „forumul" clasei cu tact și abilitate pedagogică, pe făgașul unor referiri mai concrete și, evident, mai personale la fapte și situații desprinse din viața de familie, din întîmplările școlii, din spectacolul străzii. In felul acesta, ponderea pe care a căpătat-o experiența proprie a determinat și un anume curs al discuției, impunînd parcă de la sine exprimarea — chiar mai stîngace, mai puțin conformă cu „litera cărții" — a unor idei trăite, a unor convingeri, cu privire la comportamentul social.
Victor BIRLADEANU 

(Continuare în pag. a II-a)

La plecare, pe aeroportul Bdneasa

sa, au fost prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofim, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali, ofi
țeri superiori.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri a^-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

Numeroși bucureșteni, veniți pe 
aeroport, au salutat cu multă căl
dură pe conducătorii de partid și 
de stat.

★
în aceeași zi, delegația a sosit 

la Moscova.
La aeroportul Vnukovo, delega

ția a fost întîmpinată de Piotr Șe- 
lest, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al

Compresorul 
cu numărul 1000

La Uzina constructoare de mașini din Reșița a fost recepționat, pe standul de probă. cel de-al 1 000-lea compresor — utilaj destinat să alimenteze cu aer comprimat diferite procese de producție din industriile minieră, siderurgică, chimică și din alte ramuri. Tehnologia modernă de producție, pusă la punct de specialiștii uzinei, a permis ca în prezent durata de execuție a u-
Complex zootehnic 

i intercooperatistILFOV (corespondentul „Scînteii"). Recent, la Gurbănești, județul Ilfov, au începui lucrările de organizare șl construcție a unui complex intercooperatist de creștere și în- grășare a porcilor, eu o capacitate de 20 000 porci la îngrășat anual. La acest important o- biectiv zootehnic participă cinci cooperative

nui compresor cu o capacitate de 15 mc să fie redusă de peste 6 ori față de primele utilaje realizate aici. In comparație , cu a- ceeași perioadă, pentru construcția compresoa- relor lucrează acum de 3 ori mai puțini muncitori decît la început. Trebuie subliniat, în același timp, că datorită caracteristicilor constructive și funcționale, puterea pe mc de aer comprimat a actualelor compre-

agricole care vor investi circa 10 milioane de lei, din care o parte reprezintă credite de la stat. Consiliul de conducere al asociației a hotărît să amenajeze și să adapteze construcțiile existente la cele două cooperative agricole din comuna Gurbănești. Faptul că. paralel cu efectuarea lucrărilor de construc

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Exprimăm mulțumirile noastre, călduroase Excelenței Voastre, Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România și guvernului său pentru 
mesajul de felicitări și urări pe care ați avut bunăvoința să ni-1 adresați 
cu ocazia sărbătorii noastre naționale.

Ne este plăcut să vă adresăm urările noastre sincere pentru fericirea 
Excelenței Voastre și pentru prosperitatea țării dumneavoastră.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Foto : M. Andreescu
C.C. al P.C. din Ucraina, Alexei 
Skolnikov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R., 
Konstantin Rusakov, șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., Alexandr Ba
sov, ambasadorul U.R.S.S. în 
România, și alte persoane oficiale.

Erau , de față tovarășii Florian 
Dănălache, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, care participă, de aseme
nea, la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea centenarului, amba
sadorul Teodor Marinescu, membri 
ai ambasadei române.

îndată după sosire, la reședința 
rezervată oaspeților români, Piotr 
Șqlest a înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și membrilor delegației, 
în numele C.C. al P.C.U.S., Prezi
diului Sovietului Suprem și Con
siliului' de Miniștri ale U.R.S.S., 
medalia jubiliară instituită cu pri
lejul centenarului nașterii lui V. I. 
Lenin.

(Agerpres)

soare s-a mărit, îar consumurile specifice de materiale au fost reduse cu aproape 40 la sută. Incepînd din acest an, constructorii de mașini din Reșița au asimilat în fabricația de serie compre- soarele de 50 mc și de 100 mc, care prin parametrii tehnico-eco- homici atinși se ridică la nivelul celor mai bune utilaje de acest fel, produse peste hotare. (Agerpres)

ție, se va face amenajarea și popularea adăposturilor existente în cele două cooperative agricole creează condiții optime ca. încă din acest an, complexul să intre în producție în proporție de 80 la sută, iar in primul semestru al anului 1971, acesta să fie populat la întreaga capacitate.
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FAPTUL;
DIVERS!

La temelia arhitecturii actuale

0 SIMBIOZA INSPIRATA PUBLICITARE

I Pentru 
ordinea 
publică! |Primit cu satisfacție de cetățeni, „Decretul pentru stabilirea I și sancționarea unor contravenții I privind regulile de conviețuire I socială, ordinea' și liniștea pu- . blică“ a început să fie aplicat de I către organele investite cu atri- | buții în acest sens. Pînă acum, judecătoria sectorului 7 (instanță I desemnată să soluționeze aceste I cazuri pentru întreaga Capitală) • a soluționat un număr de 21 ca- . zuri. Cei ce au fost aduși în fața I instanței au săvîrșit diferite con- | travenții cum ar fi : tulburarea ordinii publice, provocarea de I scandaluri în localuri, portul I fără drept al unor obiecte con- 1 fecționate și folosite pentru vă- ■ tămarea corporală, acostarea de I persoane, încercarea de dobîn- | dire a unor foloase materiale de către elemente certate cu bunele I moravuri. In toate cazurile, ins- I tanța fle judecată a pronunțat ’ pedepse între o lună și șase luni ■ închisoare.
„Foarte 
bine“ era . 
foarte răuîn aparență, la Uzina de prelu- I crare a maselor plastice din Iași, • respectarea normelor de protec- ■ ția muncii s-ar afla la mare I cinste. Dar veniți în uzină din partea Inspecției de stat pentru | protecția muncii, cițiva inspec- I tori au constatat că o serie de 1 instalații electrice nu erau exe- ■ cutate corespunzător, iar altele I prezentau defecțiuni grave care | se puteau solda oricînd cu accidente mortale. Răsfoind apoi fi- I șele de instruire din ziua res- 1 pectivă, s-a stabilit că în reali- * tate, instruirile respective nu i fuseseră făcute, dar fișele erau I completate chiar și pentru cei I ce se aflau în concediu ! Pentru atare fapte, vinovaților li s-au I aplicat imediat amenzile maxi- I mc. Și au scăpat totuși ieftin. Deoarece, în alte împrejurări, | cei în cauză pot ajunge în fața I organelor penale. I

ÎNTRE FUNCȚIONALITATE
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Harta 
acusticăîncepînd din toamna anului trecut, mai mulți specialiști din cadrul inspectoratului sanitar județean Mureș și-au propus să realizeze o „fotografiere" exactă a zgomotelor din orașul Tg. Mureș. De atunci, în circa 20 de puncte situate în diferite zone ale municipiului, se efectuează măsurători sistematice cu ajutorul unor aparate speciale. Toate aceste studii și cercetări urmăresc un scop practic : întocmirea unei hărți acustice a orașului. Pe baza ei se vor stabili apoi cele mai eficiente mijloace și soluții de combatere a zgomotelor care ating valori mai mari decît cele normale. Totodată, harta va constitui un valoros reper pentru proiectanți în vederea stabilirii amplasamentelor optime ale noilor cartiere de locuințe și obiective industriale, precum și pentru sistematizarea circulației pe principalele artere ale orașului. » 
Derogări 
interzise!

Unde-i lege — știm prea bine: 
nu-i tocmeală ! Și totuși unii 
țin neapărat să ne demonstreze 
contrariul. S-a efectuat recent 
un sonda) in mai multe unități 
comerciale și de alimentație pu
blică din județul Sibiu. Brigada 
de control a adresat pretutindeni 
aceeași întrebare : cum aplicați 
legea cu privire la angajarea 
gestionarilor și administrarea 
bzmurilor materiale ? Răspunsul 
(care, in mod normal, ar fi tre
buit să fie unul singur) a fost 
consemnat in peste 200 de va
riante. Bineînțeles, toate aces
tea constituind abateri de la 
reglementările legale in vigoa
re: menținerea in funcțiune a 
unor gestionari cu antecedente 
penale (6 cazuri la I.L.F. Si
biu), sau a altora care n-au 
împlinit virsta de ÎS sau — 
după natura gestiunii — 21 de 
ani (la I.H.R. Sibiu), stabilirea 
cu întirziere a garanțiilor, în
tocmirea greșită a actelor nor
mative, neținerea la zi a evi
denței gestiunii etc. Cine le-a 
permis dumnealor asemenea de
rogări ? Nimeni. Este firesc deci 
să le suporte acum consecințele!

După cum se știe, arhitectura este un domeniu particular al organizării spațiului, care implică cunoștințe științifice, tehnice și artistice, contopite intr-o amplă sinteză, este deci un domeniu de specialitate, solicitînd prezența unor profesioniști de o înaltă calificare și cu o bogată experiență. Organizarea spațiului reprezintă însă un proces de și mai mare generalitate, vizind obiective majore — politice, sociale și economice — și inscriin- du-se astfel printre atribuțiile de maximă însemnătate ale statului. Componentă importantă a organizării spațiului, arhitectura nu poate face abstracție de aceste obiective majore ; dimpotrivă, ea și le însușește, confe- rindu-le o poziție centrală printre propriile sale repere. Iată de ce documentele programatice, indicațiile și directivele conducerii de partid și de stat găsesc un puternic răsunet în rîndul arhitecților, reprezintă pentru ei o sursă de prețioase învățăminte, de principii menite să le orienteze activitatea profesională. Un asemenea cîștig substanțial l-a prilejuit recenta vizită a tovarășului Nicolae Ceaușes- cu și a altor conducători de partid și de stat în județul Constanța. In discuțiile cu un pronunțat caracter de lucru, purtate în legătură cu dezvoltarea în continuare a stațiunilor turistice de pe litoral, s-au formulat idei fertile, cu o largă aplicabilitate, depășind considerabil limitele cazurilor concrete, abordate.Una dintre misiunile cele mai dificile ale comenzii sociale în arhitectură este stabilirea criteriilor economice valabile într-o etapă dată. Care este intensitatea solicitărilor de moment ? Ce răgaz oferă ele considerării unor deziderate de perspectivă ? Gradarea eforturilor între soluțiile imediate și cele pe termen lung face astăzi tot mai necesară generalizarea studiului tehnico-economic pe variante comparate, unica metodă care oferă garanții suficiente asupra oportunității unor decizii cu urmări de cele mai multe ori ireversibile. Ar fi de un deosebit interes dacă în studiul variantelor ar putea să-și găsească o reflectare cît mai judicioasă nu numai costul global și specific al investiției propriu-zise sau termenul de amortizare a acesteia, dar și indici mai subtili, cum ar fi cheltuielile de întreținere și exploatare sau gradul de valorificare a terenului ocupat. în acest sens, reține atenția accentul tot mai mare care se pune în prezent pe o asemenea dimensionare a investiției inițiale, prin care să se asigure o eficiență superioară, în condițiile unor cheltuieli ulterioare cît mai reduse, ca și pe utilizarea tot mai rațională a terenului afectat construcției, prin eliminarea suprafețelor irosite inutil, reducerea la limită a distanțelor dintre clădiri, creșterea regimului de înălțime, vizîndu-se obținerea în final a unor densități pe ansamblu ridicate. Ambele orientări, sumar schițate aici, nu fac decît s* confirme primatul îndreptățit al soluțiilor de durată, într-o societate care privește cu încrederj spre viitor Conceperea eficienței investițiilor într-un sens larg — care, alături de componentele economice, imediate și de perspectivă, le include și pe cele sociale — se manifestă astăzi în paralel cu o considerare mai concretă a atributelor funcționalității. Aceasta a încetat să mai fie o noțiune vagă, cu iz de manual, o presupunere rar confirmată de viață ; ea capătă contur, dimensiuni măsurabile - nu numai în termenii abstracți ai confortului, ci și în parametrii foarte palpabili ai atractlvității, ai gradului

de utilizare, ai puterii de seducție. Atunci cînd confortul însuși începe să fie evaluat în lei, viciile funcționale atîrnă tot mai serios în balanță. Tocmai de aceea, solicitudinea pentru cerințele publicului, pentru gustul și preferințele sale trebuie să devină o lege fermă a proiectării. Această solicitudine — exprimată în forma științifică a anchetei sociologice, sau în cea organizatoric-administrativă, ca relație contractuală cu reprezentanții beneficiarului — mai are de înfruntat pe alocuri graba și superficialitatea, neîncrederea dogmatică în discernămîntul cetățeanului nespecia- list, ori supraestimarea și aplicarea necritică a datelor teoretice generale. Receptivitatea față de nou a ar- hitecților se verifică în primul rînd în privința funcțiunilor, acolo unde, pe neobservate, se plămădește temelia marilor prefaceri ale activității lor.Sprijinindu-se în egală măsură pe solide cunoștințe profesionale, ca și pe cercetarea atentă a solicitărilor reale ale publicului, specialistul este dator să vegheze la rezolvarea optimă a funcțiunii arhitecturale. Legătura directă și comodă dintre spațiile de cazare și plajă, asupra căreia s-a insistat în analiza aplicată viitoarelor construcții turistice de pe litoral, reprezintă un exemplu semnificativ în acest sens, a cărui esență trebuie reținută și generalizată. Ea îndeamnă spre cîntărirea atentă a elementelor care alcătuiesc utilitatea complexă a unei construcții, la identificarea componentei de bază și satisfacerea acesteia cu prioritate. Folosind același exemplu, se poate demonstra că retragerea spre interior a traficului rutier — evitîndu-se intersecția fluxului hotel-plajă cu artere de circulație — și a complexelor de alimentație publică este avantajoasă din multe puncte de vedere, inclusiv cel estetic, în același timp, sporul de confort obținut astfel pentru hoteluri, preferința turiștilor pentru comoditatea accesului la țărmul mării se oglindește și în tarife, deci în obținerea unor beneficii corespunzător sporite, cu aceeași investiție. Iată cea mai bună ilustrare a relației, enunțată mai sus, dintre funcționalitate și eficiență.în înțelesul ei cel mai deplin, eficiența unei lucrări de arhitectură nu se referă numai la utilizarea fondurilor materiale și a efortului creator al proiectantilor pentru satisfacerea

unor funcțiuni, ci și la măsura în care organizarea de către om a spațiului pune în deplină valoare cadrul natural preexistent. Arhitectura poate anihila sau accentua „caratele" naturii locului, ale sitului, cum i se zice în termeni de specialitate. Elemente ale sitului — cum sînt relieful, vegetația, cursurile și oglinzile de apă, vederile panoramice sau parțiale interesante — pot fi distruse iremediabil sau, dimpotrivă, admirabil potențate. Funcționalitatea, ca și eficiența unui proiect trebuie apreciate și în raport cu acest factor. Originalitatea suficientă sieși a unei construcții care întoarce spatele priveliștii celei mai frumoase a locului, amplasarea construcțiilor înalte în văi și depresiuni și omiterea unor asemenea amplasamente acolo unde ele ar putea contribui la accentuarea merituoasă a reliefului — pe faleze, promontorii, în general în puncte mai ridicate — obturarea vederii spre mare cu curțile de serviciu ale unor restaurante nu par a fi semne ale talentului și priceperii proiectantului care le-a conceput. O dată cu acordarea de credit sporit competenței și fanteziei arhitecților, cresc corespunzător exigențele față de opera lor.în fine, o ultimă concluzie — asupra căreia am dori să insistăm — a discuțiilor prilejuite de vizita recentă pe litoral a conducătorilor de partid și de stat, se leagă de punerea in a- cord a mijloacelor de realizare a investițiilor cu amploarea comenzii sociale. Volumul impresionant al construcțiilor de toate categoriile executate în fiecare an în țara noastră solicită din partea proiectanților efortul de concepție necesar extinderii metodelor industriale, printre care tipizarea și prefabricarea ocupă un loc central. în acest sens, se impune în prezent depășirea stadiului de tatonări, de încercări, propriu unul început care durează, din păcate cam de multă vreme, și transformarea prefa- bricării dintr-un scop in sine, intr-un instrument prestigios de lucru. Ideea că industrializării nu ii sint inerente monotonia, șablonul, uniformitatea — idee perfect valabilă și unanim acceptată — trebuie să devină realitate. Construcțiile industriale, blocurile de locuințe tot mai izbutite, șantierul de la Mangalia-Nord ș.a. dovedesc elocvent că acest deziderat este pe cale de a se înfăptui.

Administrația Asigurărilor 
de Stat organizează un concurs 
de scenarii pentru filme pu
blicitare de scurt-metraj și a- 
nimație, la care pot participa 
scriitori, scenariști, ziariști, 
precum și alți oameni de cul
tură și artă din întreaga țară. 
Premiile pe care le oferă Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat cîștigătorilor concursului 
sînt: premiul I — 5 000 lei; 
premiul II — 3 000 lei; pre
miul III — 2 000 lei și 
mențiuni a cîte 1 000 lei 
care.

Scenariile vor fi trimise 
recțiel generale ADAS 
Smirdan nr. 5, sectorul 4, 
București) într-un plic închis, 
care va avea înscris pe el un 
motto. Alt plic va cuprinde 
numele, adresa și ocupația 
concurentului și motto-ul de 
pe plicul cu scenariul 
nariile respective.

Materialele vor fi 
între 20 aprilie și 15 
(plicurile sosite după 
15 mai nu vor mai fi 
considerație).

Lucrările 
proprietatea 
folosite după 
premiate vor 
în termen de 15 zile de la data 
ținerii concursului.

Anunțarea cîștigătorilor se 
va face prin presă și radio, în 
prima săptămînă a lunii iunie.

Concurența pot solicita Di
recției generale ADAS (tele
fon 15 42 64) și direcțiilor ju
dețene ADAS materialele do
cumentare necesare — pros
pecte, pliante, foi volante.

trei 
fie-

Di- 
(str.

sau see-

trimise 
mai a.c. 
data de 
luate în

premiate devin 
ADAS și vor fi 
nevoi; cele ne- 
putea fi ridicate

Lucrări
edilitarePatrimoniul edilitar al orașului Arad se îmbogățește în acest an prin construcția a 1 300 de apartamente, a unui liceu industrial, trei Internate școlare două creșe, un cinematograf cu 800 locuri, a unor depozite de produse industriale și alimentare, magazine comerciale, precum și a altor obiective social-culturale. Pentru realizarea acestor construcții au fost alocate fonduri de investiții al căror volum depășește cu aproape 40 la sută nivelul cheltuielilor efectuate anul trecut în scopuri similare. Pa- . ralel, în județul Arad se află în construcție circa 20 de noi capacități industriale. La Uzina de vagoane. Uzina de strunguri, Antrepozitul frigorific și secția de drojdie furajeră, din cadrul Combinatului alimentar, de exemplu, s-a realizat peste 25 la sută din planul de investiții pe întregul an.

(Urmare din pag. I)
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De cîteva zile, magazinele alimentare din Babadag au fost aprovizionate din abundență cu conserve din legume și fructe. Acasă, gospodinele au constatat că cea mai mare parte din a- ceste conserve sînt alterate. Am adus la cunoștință vînzătorilor de la alimentară acest fapt dar ei au'dat din umeri: „Nu sîn- tem noi de vină. Conservele sînt fabricate In anii 1966, 1967 și 1968".Se înțelege să asemenea mari cantități au fost „păstrate" pînă acum, nejustificat, fie în depozitele fabricilor producătoare („Dunărea" — Tulcea, Vălenii de Munte), fie în cele ale comerțului. Cei vizați, pot oare să dea vreo explicație ?
M. CRUCEANU 
Babadag

muncă a lui I. J. nu a fost statutară, comitetul executiv al U- niunii a dispus reprimirea acestuia în cooperativă.Un singur lucru nu reiese din răspunsul U.J.C.M.-ului, și anume, de ce Pândele Cîrcu nu a primit nici o sancțiune pentru abuzul comis ?• Satul nostru — Cîrnecea, județul Caraș Severin — are o microcentrală, al cărei motor însă mai mult nu funcționează. Cînd ți-e lumea mai dragă,' la vreo t-..— „ — sting și luminile, anul funcționează cu nuarie, de pildă, cît vreo 9 zile, mai funcționează
o U.E.I.L. — Vatra Dornei a primit luna trecută, pentru muncitorii săi, cîteva sute de salopete confecționate de I.I.L. „23 August" — Gura Humorului. Cînd să le îmbrace însă, sala- riații, au constatat, spre surprinderea și neplăcerea lor, că pantalonii aveau dimensiuni uriașe, îneît nu puteau fi îmbrăcați. O bluză de mărimea 50, talia a 11-a, este însoțită de un pantalon pentru un om care ar trebui să fie de cel puțin 2 m. înălțime. Din două perechi de pantaloni astfel confecționați se pot face cu ușurință trei perechi. Oare croitorii respectivi nu se gîndesc că risipesc însemnate cantități de material ? Ca să nu mai vorbim, că, pentru a putea fi purtați, pantalonii au trebuit să fie modificați, firește, cu cheltuieli suplimentare.

serbare sau întrunire, se Din decembrie puțin, motorul țîrîita : în ia- nu a mers de- în prezent nu ____ _____ ,_________ deloc, pentru că întreprinderea județeană de electricitate Timișoara nu găsește în toate magaziile sale un singur rulment necesar motorului. Ne-am adresat și I.R.E. — Oravița. Degeaba. Cît vom mai sta fără lumină din cauza unui rulment ?

trecut, cel

Gheorghe MOLIN 
sat Cîrnecea, 
județul Caraj Severin

Dumitru BOSÎNCEANU
Vatra Dorneiîntr-o scrisoare trimisă la• ____ _redacție, Ilie Jigaru din comuna Priboleni, județul Argeș — salariat la cooperativa „Muncitoarea" Topoloveni — sesiza faptul că a fost îndepărtat din serviciu, în mod abuziv, de către șeful său direct, Pândele Cîrcu. Răspunsul primit de la U.J.C.M. Argeș confirmă justețea sesizării și arată măsurile ce s-au luat. Printre altele, — ni se comunică — reclamantului i s-a a- chitat suma de 734 lei repre- zentînd dreptul său de salariu pe perioada cit a fost îndepărtat din cooperativă ; banii i-au fost imputați lui Pândele Cîrcu, responsabilul secției în care lucra, vinovat de această măsură nejustificată. De asemenea, stabi- lindu-se că îndepărtarea

• Anul trecut, în luna iulie, un grup de mineri de la întreprinderea minieră „Moldova Nouă" au fost transferați la întreprinderea de exploatări miniere „Banatul" Lugoj, șantierul Rușchița. Am anunțat atunci I.G.O. Oravița, secția Moldova Nouă, de care aparține administrativ apartamentele în care locuiam, că plecăm definitiv din localitate. Totuși nu s-a prezentat nimeni să preia apartamentele. Firește, locuințele noastre au fost ocupate imediat de către alte familii, cărora, au și început să li se rețină chiria legală prin ștatele de plată.Cu toate acestea, la începutul anului în curs ne-am trezit cu rețineri din salariu, de pînă la 1000 de lei; sume ce ar reprezenta chiria și întreținerea pe o perioadă cînd noi de fapt locuim în alt oraș. în luna ianuarie a.c. ne-am prezentat la I.G.O. Moldova Nouă pentru clarificarea situației. Ni s-a răspuns de aici că sumele contabilizate nu se mai restituie. Nu înțelegem cum este posibil să se plătească chiria pe același apartament și pe aceeași perioadă de două ori?
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(Agerpres)
Un grup de miner! 
întreprinderea 
de exploatări miniere
Banatul" Lugoj

Arh. Gh. SASARMAN

MANGALIA NORD 70: PANORAMA Foto : M. Andreescu

Plop 
mai înalt 
decît... plopul

In comuna Rafaila. județul 
Vaslui, se află un plop al că
rui virf pare a atinge norii. Mă
surătorile și calculele făcute de 
specialiști arată că, dacă ar fi 
tăiat, uriașul plop de-abia ar 
putea fi încărcat în 6 vagoane 
de lemne. Deci un copac cit o 
pădure. Legenda spune că, la 
umbra lui, s-ar fi odihnit și 
Vodă Ștefan și ar fi ținut sfat 
cu clăcașii de pe moșia Stemnic 
pentru a-și întări armata îna
inte de bătălia de la Podul 
înalt. Figurină in evidenta 
monumentelor naturii, plopul 
multisecular de la Rafaila este 
întreținut cu grifă de localnici 
care, cel puțin după felul cum 
se prezintă, astăzi, ii prezic incă 
viață lungă.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎP.COB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Raportarea continuă a colectivului clasei la lumea înconjurătoare, la normele și exigențele morale și civice ale soeietății conferă orei de diri- genție o autentică consistență educativă. A te menține numai în universul școlar, fatalmente îngust, reprezintă o eroare la fel de pernicioasă ca și aceea de a lansa „rachetele" interesului adolescentin exclusiv spre galaxii îndepărtate, spre universuri exterioare. Se cuvine înțeles cu limpezime că tînărul trebuie pregătit nu numai pe planul instrucției, al „doping-ului" de cunoștințe, dar și pe plan etico-cetățenesc — pentru a trăi demn, omenește, în colectivități umane mai mari sau mai mici, călăuzite de normele morale ale societății noastre socialiste.în această ordine de idei, am asistat la două ore de dirigenție ce nu și-au atins nici pe departe țelul propus. Fără îndoială că o temă ca aceea pusă în discuție de profesoara de isterie Tatiana Dăescu, diriginta clasei a XII-a L de la Liceul „Gheorghe Lazăr" : „Principiile de bază ale politicii externe a partidului și statului nostru", se preta de minune — dacă nu era privită din- tr-un unghi rigid, închistat, abstract — la o dezbatere fecundă, antrenantă, care să solicite din plin nu numai interesul pur și simplu, dar o totală angajare lăuntrică a elevilor (să nu uităm că e vorba de tineri de 18—19 ani, cu drept de vot). în chip firesc și cu subtilitate se puteau lega ideile fundamentale ce se degajă din această temă de atitudinea fiecărui membru al colectivului în raport cu propriile sale îndatoriri cetățenești și, mai ales, cu îndatoririle esențiale ce incumbă calității sale de elev. Prin asocieri neforțate, puteau fi atinse și unele probleme concrete .legate de disciplină, de seriozitatea pregătirii pentru viață (mai ales că, numai cu o oră înainte, un elev fusese eliminat din clasă pentru replici obraznice servite unei profesoare 1). Din păcate însă, ora a plutit în abstracțiuni și generalități, printre „formule" buchisite din manual sau din diferite articole, fiind „îmbogățită" cînd și cînd cu nume și citate care nu făceau decît să-i insufle un aer artificial. Nereușita s-a văzut și din fap

tul că la discuții n-au participat decît patru elevi. Or, mai ales atunci cînd discutăm cu clasele mari temele majore ale politicii interne sau internaționale, nu ne este permis să lăsăm a se instaura o atmosferă de monotonie și plictiseală. Tocmai a- semenea teme, tratate cu pasiune și măiestrie pedagogică, au darul de a stimula nu doar o receptivitate pur cerebrală, ci și o participare afectivă, capabilă să cristalizeze convingerile politico-sociale în atitudini morale.După cum spuneam, în aceeași ca-

mai aceste fapte, să creeze pe loc un curent de opinie față de asemenea manifestări, diriginta a rămas în sfera unor considerațiuni generale, fără ecou în clasă. Nici măcar cînd a venit vorba despre performanțele unor elevi care au reușit, pe trimestrul II, să-și îndrepte situația școlară, șubredă pînă atunci, discuția n-a izbutit să se închege. Și aici, de altminteri, n-au luat parte la discuții decît foarte puțini elevi, și numai în urma unor solicitări repetate.Insistînd asupra atribuțiilor deose-

clase, că a fost pus în discuția lor pentru a le atrage atenția asupra pericolului pe care-1 comportă un anturaj dubios. Aflîndu-mă în clasa a IX-a B — clasă paralelă cu cea din care făcuse parte elevul amintit și unde, de asemenea, disciplina e adeseori în suferință — m-am gîndit să întreprind un test simplu : i-am solicitat pe elevi să-mi răspundă dacă cunosc cazul colegului lor din clasa paralelă. Ei bine, numai 7 din 39 (nici o cincime) auziseră de acest caz, cei mai mulți pe căi cu totul lăturalni-

„Elev“ la zece ore 
de dirigenție

tegorie a erorii educative se înscrie și o altă oră de dirigenție, a cărei caracteristică a fost închistarea intr-un perimetru limitat. în clasa a IX-a B de la Liceul „Matei Basarab", diriginta clasei, profesoara de biologie Virginia Todor, a întreprins o analiză a situației, școlare a elevilor la sfîrșitul trimestrului II. Nimic de obiectat împotriva acestei preocupări, dimpotrivă ! Numai că a- naliza a eșuat — oricit de paradoxal ar părea — în abstract, făcîndu-se rare referiri cu adresă precisă. S-a vorbit pe un ton de admonestare de „unii elevi" care tulbură cutare oră, de „unii elevi nedisciplinați" etc. Or, exemple flagrante do indisciplină nu trebuiau căutate prea departe : apăruseră chiar în ora respectivă de dirigenție 1 Clasa fusese găsită în dezordine, iar nu mai puțin de cinci elevi au intrat cu o in- tîrziere de trei pînă la zece minute la oră. în loc să ia drept punct de pornire al convorbirii cu clasa toc-

bite pe plan formativ-educativ cu care este investită ora de dirigenție, nu ne gindim nici o clipă — ba dimpotrivă — la moralizări seci, străine de spiritul viu, efervescent ce trebuie să anime — și animă ! — preocupările etice ale adolescenților. Principiile etice se cer demonstrate cu convingere, atrăgător, extrase din însuși fondul de puritate al acestei vîrste, prin participarea afectivă a elevilor la dezbaterea unor probleme care să-i intereseze direct, să atingă strunele cele mai sensibile ale fiecăruia.La Liceul „Matei Basarab", un elev din clasa a IX-a F a dat încă de la începutul anului semne mai mult decît alarmante de indisciplină : numeroase absențe nemotivate, fugă de la ore etc. Pînă la urmă școala a fost înștiințată că respectivul a fost prins, împreună cu o bandă, în flagrant delict de furt din avutul public. Directorul liceului,' tovarășul Emil Stancu. ne-a asigurat că respectivul caz „a fost prelucrat" cu elevii din diferite

ce și în contururi foarte vagi. Nu era oare de datoria dirigintelui să folosească acest caz ieșit din comun pentru a trage un semnal de alarmă, pentru a preveni eventualitatea să- vîrșirii unor acte antisociale 7în cursul celor zece ore de dirigenție la care am participat, m-am întrebat nu o dată ce leac s-ar putea găsi unei maladii destul de frecvente : formalismul. Căci, din păcate, adesea ora de dirigenție este privită ca o „fereastră" între două ore de „materie". La clasa a IX-a F a Liceului „Ion Neculce" am intrat cam pe la mijlocul orei de dirigenție. Profesorul de latină Ion Gîrbă calcula mediile în catalog, în timp ce elevii completau o fișă psihopedagogică, o- perație care, de fapt, ar fi trebuit făcută acasă, deoarece solicita și u- nele informații din partea părinților. De abia de la venirea noastră a început ora de dirigenție propriu-zisă. care s-a înghesuit pe spațiul a 30 de minute, limitîndu-se la un „ga

lop" prin situația școlară a elevilor, cu cîteva mențiuni absolut convenționale despre fiecare.Atitudinea formală se reflectă și în alcătuirea programului trimestrial al orelor de dirigenție, în care a- bundă temele puse „doar așa, ca să fie", fără vreo contingență directă cu menirea etico-cetățenească a acestui tip de activitate școlară. întîlnești mult prea des în aceste programe teme de cultură generală sau de evocare istorică, unele cu caracter festi- vist, care și-ar putea găsi locul în cadrul unor manifestări ale pionierilor, ale organizației U.T.C. De pildă, țață ce și-a propus, pentru un trimestru, diriginta clasei a Xl-a II de la Liceul „Matei Basarab", profesoara Maria Mihai : o oră de comunicare a planului de muncă (de ce o oră întreagă pentru o comunicare care ar fi putut ține numai cinci minute ?), apoi : „Unirea Principatelor Române", „Concurs «Cine știe cîștigă», „Poezia cea mai îndrăgită", „Importanța zilei de 8 Martie", „Discutarea unei piese de teatru". Și cînd te gîndești că e vorba de adolescenți de 17 ani, preocupați de atîtea probleme pasionante privind idealul moral, perspectivele profesionale, căile autorealizării, relațiile sociale, valoarea sentimentelor, coordonatele datoriei și responsabilității !. Ca să nu mai vorbim de problemele, aparent mărunte, ale „moralei practice", ale relațiilor cotidiene din familie, de pe stradă. De la cine oare să capete răspunsuri, orientări în a- ceastă diversitate de probleme dacă nu, în primul rînd — alături de părinți — de la mentorul spiritual, de la profesorul diriginte, chemat să le vegheze întreaga dezvoltare școlară, ansamblul personalității în formare ?Școala — așa cum se subliniază în documentele de partid — are înalta menire de a pregăti buni cetățeni, devotați trup și suflet idealurilor etice și sociale ale orînduirii noastre, oameni cinstiți și demni. Iar în complexul activităților școlare care converg, toate, spre acest nobil obiectiv, ora de dirigenție trebuie să fie principalul laborator de cristalizare a valorilor civice și etice, de implantare a unor convingeri politico-morale ferme, alcătuind o adevărată structură de rezistență a personalității în formare.

UNDE
SE GĂSESC 
CONFECȚIILE 

DIN 
„TERCOT“ ?Varietatea modelelor, linia lor modernă, dar mai ales calitatea materialului din care sînt executate impun atenției, în actualul sezon, confecțiile din țesături tip „TERCOT". Datorită multiplelor lor însușiri — rezistența mai mare decît a țesăturilor din bumbac, stabilitatea, și- fonabilitatea redusă — la care se adaugă întreținerea lor lesnicioasă (este suficient să fie spălate normal, în apă caldă cu un canținut minim de detergenți a- decvați) țesăturile de tip „TERCOT" sînt solicitate de marile combinate textile în vederea confecționării unei game bogate de obiecte de îmbrăcăminte — cămăși, rochii, costumă etc.Unde se găsesc asemenea confecții ? Ele sint puse în vînzare la magazinele de specialitate ale comerțului de stat și cooperației de consum, precum și Ia magazinele de prezentare și desfacere ale Ministerului Industriei Ușoare din următoarele localități : Arad — Bd. Republicii 54 ; Brăila — str. Republicii 41 : Cluj — str. 39 Decembrie 2 ; Craiova — Bd. 1 Mai 100 ; Focșani — Bd. Republicii 73 ; Iași — str. Ștefan cel Mare 13 : O- radea — Parcul Traian 1 : Sibiu —Piața Republicii 5 : Vaslui — Bd. Primăverii 11—13.în Capitală. în dorința de a cunoaște opinia cumpărătorilor, Ministerul Industriei Ușoare și-a aprovizionat cu un sortiment complet cele două mari magazine de prezentare: „Confecția" — din str. Doamnei 1 și „Trei ursuleți" — str. Doamnei nr. 9.
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LA CENTRALA SIDERURGICĂ DIN GALATI»

ora ac-

BUCUREȘTI (Corespondentul „Scînteii") : — Colectivul Fabricii de conserve Buftea, prima întreprindere din țară din această ramură de producție, a sărbătorit un important eveniment : împlinirea a 100 de ani de existență. Fabrica a cunoscut în ultimele două decenii o însemnată dezvoltare. Dacă in 1947, înainte de naționalizare, s-au produs 46 tone de conserve, în acest an colectivul întreprinderii va realiza 10 000 tone de conserve din fructe și legume. Peste 50 la sută din produse sînt destinate exportului. De la 7—8 sortimente, cît se realizau în urmă cu două decenii, s-a ajuns în prezent la peste 60, de calitate superioară. Valoarea mijloacelor fixe a crescut, în aceeași perioadă, de peste 20 de ori. în 1975 producția fabricii va fi de două ori mai mare decît cea realizată la tuală.Sărbătorind acest eveniment, colectivul fabricii, într-o puternică atmosferă de entuziasm și însuflețire, a trimis o telegramă C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele :Colectivul Fabricii de conserve Buftea îșl exprimă hotărîrea de a munci cu devotament pentru înfăptuirea politicii partidului, sporindu-și eforturile în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan și a angajamentelor pe anul 1970, pentru pregătirea condițiilor de trecere la realizarea obiectivelor din cincinalul următor. Asigurăm conducerea partidului, pe dv. personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru ca, atît în acest an cît și in viitorul cincinal, șă sporim în continuare producția de conserve, să îmbunătățim calitatea lor și s-o diversificăm, să reducem mai insistent cheltuielile materiale de producție. Desfășurînd cu avînt întrecerea socialistă pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, vom contribui la progresul economiei naționale, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

pe dv. personal, tovarășe Nicolae

an
și oceanePe mările și oceanele lumii se află în prezent 46 de nave sub pavilion românesc, ale căror echipaje îndeplinesc cererile de transport ale unor întreprinderi de comerț exterior din țară și străinătate. Din radiogramele care sînt recepționate zilnic la NAVROM aflăm că la Anvers este așteptat vasul „Anina" cu 10 000 tone tablă, realizată de Combinatul siderurgic Gaiați, iar „Eforie", cu încărcătură similară a plecat spre Bilbao. în alte porturi europene, printre care Londra, Rotterdam și Hamburg, de pe cargourile rorhânești se descarcă produse ale industriei noastre chimice, ușoare și alimentare.Alte numeroase petroliere, mineraliere și cargouri ale flotei noastre comerciale au sosit sau se îndreaptă spre Constanța. Navele „Bucegi" și „Oltul", care se găsesc în prezent în apele internaționale din zona Africii de slid, transportă pentru întreprinderile metalurgice din țară peste 50 000 tone de minereu de fier din India. La dane au acostat acum cîteva zile cargourile „Sinaia" cu orez și mărfuri generale din R. P. Chineză și „Tîrgpviște" cu 3 900 tone laminate și caoli'nă din Belgia.Pe baza unor înțelegeri comerciale, NAVROM execută în continliâre' transporturi pentru unele întreprinderi și firme economice din Uniunea Sovietică, Japonia și Marea Britanie. (Agerpres)

CU UN PLAN LEJER,
folosirea incompletă

a mașinilor-unelte nu e o surpriză >

CONTRASTE
• S-a răsturnat

tabloul de onoare

Ridicarea sistematică a gradului de utilizare intensivă și extensivă a mijloacelor tehnice cu care sint înzestrate întreprinderile industriale constituie'o sarcină economică deosebit de importantă și mereu actuală. Ea se circumscrie în eforturile pentru ridicarea eficienței economice, întrucît pe această cale se mobilizează mari rezerve de creștere a producției și productivității muncii, de reducere a prețului de cost. Pornind de la aceste considerente și ba- zîndu -ne pe concluziile unei analize recente, inițiată de Comitetul județean Galați al P.C.R., și desfășurată în circa 20 unități economice, ne-am propus să investigăm tocmai modul de folosire a fondului de timp disponibil al mașinilor-unelte și utilajelor din dotareâ unor întreprinderi industriale de primă mărime din județul Galați.Care acestor alături de unele situații satisfăcătoare în care se tinde a se asigura un grad tot mai ridicat de utilizare a mașinilor-unelte — e cazul Șantierului naval Galați, al altor unități economice din județ — dăinuie și stări de lucruri în care mașinile și utilajele destinate prelucrărilor mecanice prin așchiere au un indice de folosire cu totul necorespunzător. Cum s-a procedat și se procedează în primele cazuri în scopul obținerii unor rezultate pozitive în folosirea utilajelor nu este greu de dedus. E vorba, mai în- tîi, de stabilirea unor planuri de producție realis'te și, deci, de acoperirea cu comenzi cît mai aproape de nivelul optim al capacităților de producție existente. Apoi, așa cum s-a acționat la Șantierul naval Galați, de pildă, analiza competentă a situației de fapt a relevat că indicele de utilizare a mașinilor poate fi sporit în 1970 cu mai multe procente — planul de producție neavînd nimic de suferit — prin redistribuirea către alte unități productive a unor utilaje dovedite disponibile. în fine, dintre factorii cu influență favorabilă asupra folosirii mașinilor în unitățile amintite nu a fost omisă asigurarea cu forță

sînt principalele concluzii ale investigații ? /Fapt este că

de muncă, cerință căreia s-a reușit să i se răspundă în mod acceptabil.în practică s-a confirmat că atingerea unui indice tot mai ridicat de folosire a mașinilor demonstrează spiritul gospodăresc al fiecărei conduceri de întreprinderi, iar căile de realizare a acestui obiectiv sînt — cum se vede chiar și numai din exemplele do mai sus — pe cît de directe, pe atît de eficiente. Nu vom mai insista asupra acestor cazuri ci, în cele ce urmează, vom căuta să a- dîncim analiza cauzelor care au determinat consemnarea în alte unități gălățene a unui indice scăzut de folosire a utilajelor și a mașinilor- unelte. Locul investigațiilor : (Centrala siderurgică Galați. Avînd ca pilon de bază uriașul combinat siderurgic gă- lățean, această centrală industrială dispune — pentru a-și satisface necesitățile de piese de schimb și de unele utilaje tehnologice — de un parc important de mașini-unelte. Din păcate, însă, această „zestre" tehnică nu se folosește în mod rațional. Dovada ? în trimestrul I a.c. la utilajele din atelierele sectorului mecanic, sectorului energetic, ca și la cele existente în cadrul bazelor de întreținere afectate secțiilor productive, co- . eficientul de schimb a oscilat în jurul cifrei de 1,5. Adică au fost utilizate în proporție de aproximativ 40 la sută din timpul maxim disponibil.Din capul locului trebuie precizat că aceste cifre nu trebuie privite ad literam, ci cu unele rezerve. Și iată de ce : în compartimentele amintite ale combinatului siderurgic gălățean, fișele în care se evidențiază perioadele de folosire a utilajelor se completează la sfîrșitul lunii. Iar atunci cînd această evidență se ține „după ureche", cu aproximații, este evident că nu pot fi evitate situațiile în care anumite utilaje figurează că au fost în funcțiune zi de zi, deși multe ore și chiar zile întregi au stat pentru reparații sau din alte motive tehnice și organizatorice. De ce s-a ajuns la situația în care se pune la îndoială veridicitatea unor indicatori raportați ? „Maiștrii nu-și fac datoria" — ne-a răspuns ing. I. Cojan, de la ser-

Tehnica modernă a pătruns tot mai mult în industria de prelucrare a lemnului. In fotografie : secția de plăci aglomerate din lemn din 
cadrul Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din kîmnicu Vîlcea Foto : S. Cristian

viciul mecanic șef al centralei siderurgice. „Dar de felul în care maiștrii completează fișele de utilaje cine răspunde „Eu" — a fost răspunsul.întrerupem aici succintul dialog purtat pe tema răspunderii în muncă. Cert este că evidențierea corectă a utilizării mașinilor constituie un domeniu în care, la C.S.G., va trebui să se facă ordine. Și aceasta pentru simpul motiv că evidența fidelă a realității reprezintă baza oricărei a- nalize. Este absurdă inițierea unor măsuri de îndreptare a unei situații necorespunzătoare plecîndu-se de la premise false.Din necesități de analiză, vom considera însă ca reali indicii de utilizare extensivă raportați de Combinatul siderurgic Galați în trimestrul I a.c. Cum am văzut, ei sînt departe de coeficienții de schimb de 2,2—2,4, cit s-a indicat la plenara C. C. al P.C.R. din decembrie anul trecut. Ce factori explică această diferență nefavorabilă 1 în primul rînd, la combinatul siderurgic dotarea cu unele mașini-unelte depășește necesitățile producției, anumite utilaje nejustifi- cîndu-și cu nimic oportunitatea. E vorba, printre altele, de o mașină de danturat conic cu dinți curbi, de o mașină de rectificat cilindri, de două strunguri-revolver, de 5 mașini de găurit și altele, care, deși neutilizate, sint luate în calculul indicelui total de folosire a utilajelor, diminuîndu-1. Nu ar fi lipsit de interes dacă am a- minti și „liniștea" care se așterne în schimburile 2 și 3 în halele unde sînt instalate mașinile-unelte, multe utilaje lucrînd din plin doar în tura de dimineață.Ajungînd aici cu investigațiile, tov. Simion Mănescu, inginer șef la direcția mecanică a combinatului, a încercat o justificare : „Ceea ce. determină un coeficient scăzut de utilizare a mașinilor-unelte este lipsa muncitorilor calificați, cu precădere a strungarilor". Sincer vorbind, cuvintele inginerului-șef ne-au pus în fața unui paradox : în 1970, planul forței de muncă al sectorului de prelucrări mecanice de la direcția mecanică, ca și prevederile planului de producție au fost îndeplinite sistematic. In a- ceste condiții, mai poate fi considerată plauzibilă justificarea cu privire la lipsa de muncitori, invocată de inginerul șef ? Ne-am adresat economistului Ion Stolniceanu, șeful serviciului de salarizare-normare din Centrala siderurgică Galați, care ne-a spus : „Cînd se pune problema găsirii unor explicații privind o stare de lucruri negativă, cel mai ușor este să zici : «Ne lipsește forța de muncă». Pentru că e mult mai dificil să spui lucrurilor pe nume".„A spune lucrurilor pe nume" înseamnă — din punctul de vedere al interlocutorului — pregătirea necorespunzătoare a lucrului, lipsa de scule și dispozitive, slaba disciplină din secții (un sondaj inopinat făcut în schimbul 3 la secția de prelucrări a direcției mecanice a relevat că, din utilajele programate să lucreze, funcționau doar jumătate și numai un sfert erau supravegheate ; la fel, la direcția energetică nu funcționa nici un utilaj ; nu mai vorbim de absențele nemotivate), adică cunoscutele cauze „clasice" care determină o folosire necorespunzătoare a forței de muncă, a utilajelor. „Un lucru e absolut sigur — a adăugat economistul Ion Stolniceanu. Forța de muncă la direcția mecanică este stabilită la nivelul dotării tehnice actuale a acestui compartiment".în afara factorilor cu influență negativă la care ne-am referit, indicele de folosire a mașinilor-unelte se si

tuează la un nivel scăzut și datorită faptului că planul de producție repartizat acestor sectoare ale combinatului este stabilit sub nivelul posibilităților reale. Cîteva cifre sînt concludente in acest sens. Din necesitățile de piese de schimb ale combinatului siderurgic din Galați, pentru acest an, s-a prevăzut să se fabrice în secțiile proprii doar 40 la sută, restul urmînd a fi achiziționate de la alte uzine din țară. Chiar prin plan, deci, s-a preconizat o încărcare a mașinilor mult inferioară față de numărul de ore-mașini disponibile. Adîncind analiza, se constată că în anul 1970 producția sectoarelor de prelucrări a C.S.G. crește, comparativ cu realizările din anul trecut, cu 12,7 la sută, iar cea a uzinei „Lami- norul“-Galați și a întreprinderii de sîrmă, cuie și lanțuri din același oraș— toate unități ale centralei siderurgice gălățene — marchează o descreștere de 20 la sută și, respectiv, 5 la sută. Notăm, însă, că în timp ce la combinatul siderurgic creșterea producției sectoarelor de prelucrări are la bază dotări suplimentare, la celelalte două unități, diminuarea, producției are loc în condițiile păstrării intacte a parcului de utilaje. Ceea ce — și într-un caz și în celelalte — înseamnă diminuarea cu bună știință a indicelui de utilizare a mașinilor.De ce s-a fixat un plan de producție sub posibilități ? „Șă spun drept, așa ni l-a stabilit ministerul"— ne-a răspuns tov. Dumitru Alexandru, șeful serviciului plan al Centralei siderurgice Galați. Chiar așa au stat lucrurile ? La Direcția plan-eco- nomic din Ministerul Industriei Metalurgice adevărul apare in adevărata sa lumină. După cum ne-a spus ing. Traian Țecu, directorul adjunct al direcției amintite, pentru a se a- junge la nivelul de plan cunoscut la piese de schimb pe anul 1970, s-a dat o adevărată „bătălie" cu factorii de conducere ai Centralei siderurgice Galați. Mobilul acestei „tîrguieli", al rezistenței factorilor de răspundere ai unității gălățene ? Obținerea unui plan lesne de îndeplinit. S-a ajuns astfel la o vizibilă contradicție : planul de producție este subevaluat, în timp ce se încearcă a se asigura de la alte uzine o mare cantitate de piese de schimb, iar mașinile-unelte din dotare nu se folosesc decît în jumătate din timpul disponibil.Concluziile investigațiilor noastre— in care nu am punctat decît unele din deficiențele care influențează negativ gradul de utilizare a mașinilor- unelte — ni se par clare. Este necesar ca la Centrala siderurgică Galați să se examineze cu toată răspunderea problema folosirii utilajelor de prelucrare a metalelor, depășindu-se stadiul empirismului, al calculelor „după ochi", al menținerii, chiar prin plan, a unor utilaje în stare de inactivitate. Aceasta — pe de o parte. Pe de altă parte, conducerea acestei mari unități economice, sprijinită de forurile de resort din Ministerul Industriei Metalurgice, trebuie să aplice de urgență măsuri ferme, tehnice și organizatorice, care să asigure încărcarea rațională a capacității tuturor mașinilor-unelte din dotare, sporirea pe această cale a producției de piese de schimb și utilaje tehnologice. Nu trebuie scăpat nici un moment din vedere că statul face eforturi deosebite pentru înzestrarea ramurilor economiei naționale cu cele mai moderne fonduri fixe, că folosirea cit mai completă a acestora constituie o cale importantă de creștere a producției și a eficienței întregii activități economice.

în relațiile contractuale ale unor întreprinderi economice din județul Alba s-a înregistrat, în perioada de la începutul anului, un „pasiv" de 46 contracte neonorate, în valoare de peste 6,8 milioane lei. Deci, 46 de dovezi ce acuză lipsa de răspundere cu care unele întreprinderi privesc obligațiile asumate prin contracte. „Recordul" îl deține Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului Sebeș, avînd 25 contracte neonorate, în valoare de peste 2,7 milioane lei. Pe locul secund s-a „clasat" Uzina de produse sodice din Ocna Mureș, eu 12 contracte în

restanță. întreprinderea județeană de industrie alimentară din Alba Iulia a ocupat locul trei, cu 7 contracte neonorate., întîrzie- rile au fost provocate de cauze diverse, cele mai multe vizînd deficiențe interne de organizare a producției și a muncii. Indiferent însă de motive, situația prezentată constituie un semnal de a- larmă pentru conducerile întreprinderilor a- mintite, care — fiind vorba dc contracte — pot „contracta" serioase penalizări personale. Onoarea — și onorarea — contractelor n-ar mai cunoaște atunci clasamente inverse.
• Avansați... înainte!în primul trimestru din acest an întreprinderile industriale din județul Argeș au raportat bilanțuri bogate în realizări. Succesul trebuia să fie de bun augur. Iată însă că în prima decadă din luna aprilie au intervenit a- numite rămîneri în urmă : planul la producția globală nu a fost realizat decît în proporție sută, șapterestanțiere. La producția marfă vîndută și încasată, proporția îndeplinirii planului a fost de 96,3 la sută, patru unități rămînînd ..datoare" cu însemna

(Urmare din pag. I)

OBBBBBBBBBBBBBBB^BBBB

Dan MATEESCU

specifice fiecărei situații încît să se asigure o dezvoltare normală a plantelor. Precipitațiile abundente din ultima perioadă ar putea provoca, datorită băltirii apelor, unele neajunsuri griului în special in vestul și sud-vestul țării și în alte zone cu terenuri argiloase, greu permeabile. De aceea, este necesar ca toți specialiștii din întreprinderile agricole de stat și din cooperativele agricole să stabilească măsuri de scurgere a apelor și să conducă, la fața locului, desfășurarea acestor lucrări. Trebuie executate canale, brazde trase cu plugul sau șanțuri care să permită evacuarea rapidă a excesului de apă. Deși acțiunea de fertilizare o considerăm aproape încheiată, este necesar ca întreaga cantitate de îngrășăminte chimice cu azot existentă in unitățile agricole și cele care se procură in această perioadă să fie aplicate pe acele suprafețe unde griul suferă din lipsa acestui element, fapt ușor de determinat printr-o examinare mai atentă a culturii. In ce privește lucrările de întreținere, în condițiile din această primăvară, cind densitatea semănăturilor de toamnă este, în general, mai mică, grăpatol nu este recomandat decit in cazuri deosebite cind se execută nu cu grapa ci cu sapa rotativă în poziție inversă de înaintare. Trebuie insă să se acorde cea mai mare atenție plivitului. Excesul de umiditate favorizează dezvoltarea buruienilor. Neglijarea acestei lucrări a făcut ca anul trecut, în unele unități agricole imburuienarea culturilor să diminueze recolta. Pentru a se preveni repetarea acestei situații, specialiștii din unitățile agricole să urmărească îndeaproape starea de vegetație a griului și să fie aplicate toate măsurile care să asigure dezvoltarea normală a acestei culturi.

— Condițiile climatice din această primăvară au făcut ca semănatul și celelalte lucrări agricole de sezon să se desfășoare în condiții mai grele. Ce trebuie întreprins pentru realizarea integrală a suprafețelor prevăzute a se insămința în această primăvară ?— Pînă acum, s-a încheiat în bună parte semănatul culturilor din prima epocă. Mai sint de semănat unele suprafețe cu sfeclă de zahăr, orzoaica și trifoliene, îndeosebi în județele situate în zona a treia, adică in județele nordice și cele din centrul Transilvaniei. La toate culturile și îndeosebi

pînă în prezent, este adevărat, sînt mici : numai 61 000 hectare în întreprinderile agricole de stat și 203 220 hectare în cooperativele agricole. Va trebui ca în decurs de circa 10 zile să însămințăm o suprafață de peste 3 milioane hectare. Acest lucru este cu putință. în primul rînd, meteorologii prevăd o îmbunătățire a timpului, ceea ce va favoriza zvintarea terenului încît se va putea lucra din plin. Avem ogoare de toamnă pe mari suprafețe. De asemenea, <;u mijloacele mecanizate de care dispunem există posibilitatea ca, în fiecare .unitate a-

atîtor campanii agricole a dovedit că chiar în cursul aceleiași zile un teren poate deveni accesibil tractoarelor. Așa cum am arătat, temperatura a devenit optimă, sămînța este asigurată, utilajele sînt în stare de funcționare încît ceea ce rămîne de lăcut este să se lucreze din plin. întrucît umiditatea excesivă favorizează dezvoltarea buruienilor, este necesar să se administreze ierbicide.în sud, timpul a devenit prielnic pentru plantarea în cimp a răsadurilor de legume și semănatul fasolei. Sînt lucrări care trebuie executate cu

Porumb pe 3 000 000 hectare!
la sfecla de zahăr trebuie realizate integral toate suprafețele propuse a se cultiva. Considerăm ca un rezultat bun faptul că pînă la această dată au fost însămințate 80 la sută din’suprafețele destinate a se cultiva cu floarea-soarelui în întreprinderile a- gricole de stat și 86 la sută in codpe- rativele agricole. De asemenea, sfecla de zahăr a fost Semănată pe 78 la sută din suprafețele planificate. Intrucit uleiul de floarea-soarelui și zahărul prezintă o mare Însemnătate pentru economia țării, este necesară realizarea integrală a suprafețelor planificate. In caz că apa băltește, culturile respective să fie ream- plasate pe alte terenuri.în continuare însă, cea mai mare atenție trebuie acordată însămînțării porumbului. Suprafețele însămințate

gricolă, semănatul porumbului să se încheie în maximum 8—10 zile bune de lucru. Munca trebuie organizată temeinic în vederea folosirii din plin a zilei lumină. De temperatura solului nu mai poate fi vorba — ea a devenit optimă pentru germinarea porumbului. Problema care se pune este ca, peste tot, să se grăbească lucrările de pregătire a terenului. Mai sînt chiar de arat unele suprafețe, iar in rest trebuie să se facă grăpatul de așa manieră încît să se asigure un bun pat germinativ. în această privință specialiștii trebuie să procedeze cu foarte multă operativitate. Ei trebuie să identifice porțiunile de teren care pot fi lucrate cu prioritate. în acest scop, trebuie să se urmărească continuu evoluția zvîntării terenului. Spun acest lucru deoarece experiența

cea mai mare răspundere pentru a se obține recolte mari la hectar. în ' legumicultura, pe baza aplicării programului de măsuri elaborat, au fost obținute o serie de rezultate bune. Este necesar însă ca, paralel cu executarea plantărilor să se facă lucrările de întreținere a culturilor,' inclusiv irigatul, pentru ca să se realizeze sarcina trasată de conducerea partidului de a se rezolva, în acest an. problema bunei aprovizionări a populației cu legume.— în zilele ce vin se va munci într-un ritm viu, alert. Ce trebuie întreprins în vederea realizării unor lucrări de bună calitate ?— Ritmul rapid de lucru care va trebui realizat în această săptămînă, pe baza unei organizări temeinice a muncii, trebuie să asigure și o

calitate superioară a lucrărilor. în special trebuie multă atenție la adîn- cimea optimă de îngropare a semințelor și realizarea unei densități corespunzătoare. Calitatea lucrărilor este determinată, în cea mai mare măsură, de prezența în teren a tuturor specialiștilor agricoli. Crearea funcției de inginer șef și șef de fermă în cooperativa agricolă ridică răspunderea specialistului agricol nu numai pentru calitatea lucrărilor, ci și pentru producția care urmează să se realizeze. Crearea acestor funcții răspunde unor necesități vitale și constituie un pas înainte în buna organizare a procesului de producție. Numai că unii in- gineri-șefi și șefi de fermă nu au înțeles pe deplin sarcinile ce le-au fost încredințate neglijind, așa cum s-a putut constata în unele locuri, problema folosirii cu eficiență ridicată a mijloacelor cu care este dotată ferma ca și cele puse la dispoziție prin secția de mecanizare și de exploatarea cărora au întreaga răspundere. Asemenea neajunsuri au urmări negative, în primul rind, asupra modului de desfășurare a lucrărilor agricole. De asemenea, nu s-a Înțeles pe deplin că inginerul-șef și șeful de fermă sînt răspunzători pentru producția obținută. De aceea, șeful de fermă, ca și inginerul șef de altfel trebuie să se preocupe îndeaproape de organizarea producției și a muncii, de introducerea tehnologiilor noi de lucrare a pămîntu- lui, condiție de cea mai mare însemnătate pentru realizarea indicilor e- conomici stabiliți. Am amintit acestea deoarece, acum la semănat, este momentul în care șefii de fermă și inginerii șefi din cooperativele agricole dau primul examen mai serios în ce privește aplicarea noilor forme de organizare a producției și a muncii in cooperativa agricolă.
Convorbire realizată de 
Ion HERȚEG

te cantități de produ- Nici planul de investiții nu a fost realizat integral, deși condițiile de lucru au fost din cele Cine sint rii" ? 1minieră rafinăria, motoare Combinatul textil, toate din Pitești, au cele mai mari minusuri față de planul de producție ce le revenea in perioada amintită- Să fie oare vorba de o a- mețeală de pe urma succeselor ? în orice caz, mersul îndeplinirii planului cere o singură direcție : să se avanseze — neapărat — numai ...înainte.
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• Porcii

Complexul de îngră- șare și creșterea porcilor de la Tomești-Iași, ca un furnizor destul de serios, are nevoie de un număr mare de hrănitoare din tablă. Acestea sint livrate de Uzina de reparații din Arad. Cele primite în primul trimestru au fost de bună calitate, confecționate ireproșabil. Pe 5 aprilie insă au sosit la Iași 130 hrănitoare deformate. S-a crezut că totul provine de la manevrările in timpul transportului. Dar pe 11 aprilie au sosit, în aceleași condiții, alte 277 hrănitoare. S-a constatat, la o analiză mai

atentă, că în realitate este vorba de o neglijență din tea furnizorului, te hrănitoarele deformat pentru sînt confecționate din tablă de numai un milimetru. în loc de 1.5 mm grosime. Beneficiarul de la Iași a făcut cunoscut uzinei constatările, dar n-a primit nici un răspuns. Întrucît mai sînt de primit încă 2 500 hrănitoare, trebuie luate măsuri pentru îndreptarea lucrurilor. Căci porcii trebuie hrăniți ca lumea. Adică, cu răspundere. Ei nu sînt de tinichea.

Astă toamnă, după cum se știe, a fost o recoltă bună de prune. Cele obținute de cooperativa agricolă Suseni, județul Argeș, urmau să fie livrate întreprinderii „Vin- alcool“-Argeș. Neavînd capacitate suficientă de distilare, întreprinderea a cerut cooperativei din Suseni, ca și celor din Silișteni, Vedea, Poiana Lacului etc., să depoziteze prunele în bazinele proprii, dar fără să le plătească. Nu numai că „Vinalcool“-ul a întîr- ziat să ridice borhotul de prune, dar in cazul celei de ia Suseni, care dispune de distilerie, i-a interzis să transforme prunele în țuică. Timpul a trecut, borhotul s-a degradat.

mături
O întreprindere cu 

un profil bine distinct, 
traficul maritim de 
mărfuri, cum este Di
recția navigației mari
time „N AVROM“-Con- 
stanța, a devenit peste 
noapte un mare furni
zor de clame și mături. 
Și, bineînțeles, s-a tre
zit cu un minus în 
contul de decontare la 
sucursala 
ționale de 
Este opera 
zitor și a
ceolog, care, aflînd că 
trebuie undeva niște 
clame, au comandat 
12 000 de cutii, iar în 
loc de 6 000 de mături 
de nuiele, cite sint 
necesare intr-un an — și care erau comanda
te — au mai elaborat, 
o comandă pentru

iar acum directorul întreprinderii, Ion Stan- ciu, ridică impasibil din umeri spunind cooperatorilor : „Nuavem ce vă face, marfa nu mai este bună". Auzind insă că acest caz a devenit cunoscut organelor locale, cei de la „Vinalcool" au trimis în grabă la Suseni două autovidanje. Acestea, din cauza noroiului, neputînd ajunge la bazine, au făcut calea întoarsă. Delegatul a avut însă grijă să încheie un pro- ces-verbal — „de acoperire". Să spunem că zeama din borhot evaporat scurs. Darrea ? Evident, nu poate fi acoperită cu un proces-verbal. Și nici nu poate fi fărîmițată Ia „cinzeacă" !

25 000 bucăți. Să fie, să 
se găsească ! Cind a 
reacționat controlul fi
nanciar intern, era 
prea tirziu. Ce s-a sta
bilit ? Cei doi funcțio
nari care au întocmit 
comenzile au semnat 
și actele de recepție a 
mărfurilor, aplicînd si
giliul întreprinderii, 
angajind-o astfel in 
cheltuieli ce nu erau 
necesare. Așa s-a ajuns 
în situația ca întreg 
serviciul de aprovi
zionare să caute ps- 
tăzi cumpărători de
clame și mături. 
Vorbind despre mă
turi, sugerăm con
ducerii Direcției na
vigației maritime 
„NAV ROM"-Constanța 
să păstreze una și 
pentru compartimentul 
de aprovizionare.
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Centenarul nașterii 
lui Vladimir llici Lenin

(Urmare din pag. I)Engels, Lenin, aplicarea adevărurilor ei fundamentale potrivit particularităților istorice și naționale ale țării, au constituit și constituie o lege de nezdruncinat a întregii activități. Tocmai în acest fel a izbutit partidul să conducă cu succes clasa muncitoare, întregul popor la înfăptuirea cu succes a revoluției socialiste și la dezvoltarea noii societăți, la marile victorii care au schimbat radical înfățișarea României, înscriind-o pe traiectoria unei evoluții continuu ascendente, către realizarea înaltelor țeluri ale civilizației socialiste și comuniste.Mutațiile ample care s-au petrecut și se petrec in lume într-un ritm tot mai rapid au ridicat și ridică in fața clasei muncitoare, a partidelor comuniste, a forțelor progresiste ale societății, noi și noi probleme și sarcini de o tot mai mare complexitate. Este evident că pentru a înțelege și a da răspuns problemelor noi se impune nu cantonarea în trecut, ci cercetarea a- profundată a prezentului, abordarea realităților epocii actuale, cu curaj și fără păreri preconcepute, — așa cum a procedat, la timpul său, Lenin, care a pornit în elaborarea concluziilor sale nu de la formule abstracte și scheme imuabile ci de la studiul vieții în întreaga ei complexitate, confruntîndu-și neîncetat tezele cu schimbările care aveau loc în realitate și adaptîn- du-le acestor schimbări. „Trebuie să ajungem — scria el — la înțelegerea adevărului incontestabil că un marxist trebuie să țină seama de viața reală, de faptele precise ale realității și să nu se cramponeze de teoria zilei de ieri".Cu atît mai mult este necesară o asemenea abordare a problemelor în împrejurările de azi, cînd tabloul economic, social și politic al lumii s-a modificat radical — numai în acest fel putîndu-se asigura elaborarea unei politici realiste, științifice, care să'reflecte cerințele noilor realități. După cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu la a- dunarea de la București consacrată aniversării centenarului, „studiind învățătura lui Marx, Engels, Lenin și străduindu-ne să o aplicăm, trebuie să avem permanent în vedere condițiile concrete istorice, sociale, naționale în care trăim. Numai așa vom putea trage concluzii juste teoretice și practice pentru lupta revoluționară, pentru făurirea noii orinduiri, numai așa vom putea acționa atît în concordanță cu legile generale ale dezvoltării sociale, cit și cu viața. Partidul comunist nu trebuie să se cramponeze de trecut, de legități care au acționat intr-o altă perioadă și în alte condiții istorice, de așa-zisele adevăruri absolute elaborate o dată pentru totdeauna. Cu adevărat obligatoriu este ceea ce, în condițiile concret istorice de astăzi din fiecare țară, contribuie la progres, la mersul înainte al societății socialiste, al socialismului in general".în acest spirit și în deplin acord cu concepția leninistă despre societatea socialistă, corespunzător înaltelor exigențe ale noii etape pe care o străbatem în prezent — e- tapa făuririi socialismului multilateral dezvoltat, partidul concentrează eforturile poporului în direcția creșterii intensive a forțelor de producție și creării unei economii moderne bazate pe știința și tehnica înaintată, asigură îmbunătățirea continuă a formelor de conducere a economiei și a întregii vieți sociale, dezvoltarea în profunzime a democrației socialiste, ridicarea întregii societăți la un înalt grad de cultură, înrădăcinarea principiilor eticii comuniste și ale echității sociale. Viața arată că tocmai în acest fel se realizează valorificarea plenară a avantajelor socialismului. întărirea continuă a noii orinduiri, înaintarea mai rapidă pe calea socialismului.Experiența poporului nostru confirmă că factorul hotărîtor al desfășurării cu succes a construcției socialiste este — așa cum a arătat Lenin — asigurarea rolului conducător al partidului, rol ce poate fi îndeplinit numai dacă partidul se leagă organic, prin toate fibrele, de clasa muncitoare, de poporul din rîndurile căruia s-a născut, dacă se identifică cu el și îi slujește cu devotament și abnegație interesele. Caracteristic pentru activitatea partidului în etapa actuală este faptul că el își îmbunătățește conti

0 sărbătoare a dansului, cîntecului, 
portului și obiceiurilor populare

La Cluj s-a desfășurat ediția 1970 a Festivalului de folclor din cadrul Festivalului național al artei studențești. S-au întîlnit aici, spre a demonstra măiestria artistică, ansamblurile folclorice studențești din întreaga țară. Spectacolele prezentate pe scena Casei de cultură a studenților, ca și frumoasa paradă a costumelor au prilejuit o adevărată sărbătoare a dansului, cîntecului, portului și obiceiurilor populare.Un juriu, alcătuit din personalități ale vieții-artistice și culturale, a a- tribuit Marele premiu al festivalului ansamblului centrului universitar Cluj. Premiul special al ziarului „Scînteia tineretului" pentru concepție științifică în valorificarea folclorului a fost obținut tot de studenții clujeni. Premiul I a fost acordat 

nuu formele și metodele prin care își exercită rolul conducător, — îndeplinindu-și, astfel, mereu mai bine, înalta sa misiune istorică de forță politică conducătoare a poporului pe calea înfloririi și prosperității patriei.Teoria marxist-leninistă și practica mișcării copnuniste învederează strînsa interdependență, unitatea organică, dialectică dintre interesele naționale ale popoarelor și internaționalismului proletar, știut fiind că nu se poate concepe o subordonare a intereselor naționale cauzei internaționalismului, tot așa după cum nu poate fi concepută subordonarea internaționalismului intereselor naționale. Făcînd totul pentru desfășurarea cu succes a operei de construcție socialistă, partidul nostru își îndeplinește atît îndatoririle față de propriul popor, cît și îndatoririle internaționaliste, îmbină armonios interesele naționale cu cele ale internaționalismului proletar.Aniversarea centenarului nașterii lui Lenin reprezintă pentru partidele comuniste și muncitorești, pentru forțele democratice și progresiste un amplu prilej de a examina realitățile politico-sociale contemporane, în rapida și continua lor schimbare ; astăzi apare mai clar ca oricînd că aceste forțe își pot îndeplini misiunea de a conduce lupta maselor numai acțio- nînd în spirit creator, dezvoltînd necontenit tezaurul gîndirii marxiste, străduindu-se să găsească răspunsuri concrete la realitatea vie, să descopere soluțiile cerute de lupta revoluționară în condițiile concrete de astăzi. Uriașa diversitate a condițiilor în care acționează azi partidele comuniste determină, în mod firesc, în cadrul o- biectivelor fundamentale comune ale asigurării victoriei cauzei socialismului și păcii, o serie de sarcini distincte de la partid la partid, modalități diferite de acțiune, interpretări variate ale proceselor și fenomenelor economice și politice- sociale. Este evident că în aceste împrejurări, unitatea mișcării comuniste și muncitorești nu se poate confunda cu uniformitatea și identitatea, ea realizîndu-se pe o mare diversitate de condiții ; o unitate reală, viabilă se bazează pe ideologia marxist-leninistă, pe unitatea de țeluri, pe interesele comune ale luptei împotriva imperialismului, pentru pace, democrație și progres. Experiența -arată că premisa fundamentală a asigurării unității și solidarității internaționaliste a partidelor comuniste și muncitorești o constituie stricta respectare a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica, strategia și tactica revoluționară, de a adopta în mod independent metodele și formele de luptă menite să asigure realizarea idealurilor celor ce muncesc.Prin soluțiile practice preconizate, prin metodele și formele de luptă utilizate, precum și prin concluziile noi izvorîte din analiza științifică a condițiilor concrete în care acționează, partidele comuniste și muncitorești își aduc contribuția la dezvoltarea creatoare a tezaurului teoriei revoluționare. în zilele noastre. marxism-leninismul se poate dezvolta și îmbogăți numai prin aportul original al fiecărui partid, prin gindirea și efortul colectiv al întregii mișcări comuniste. De aci rezultă importanța pe care o au schimburile de păreri, dezbaterile ideologice în mișcarea comunistă, desfășurate în spiritul principialității și respectului pentru opiniile fiecărui partid, îneît, prin con- fruntarea liberă a părerilor, să fie stimulată gîndirea vie, creatoare, să se ajungă la soluții tot mai bune pentru problemele pe care le ridică dezvoltarea luptei revoluționare, făurirea noii orinduiri.în acest spirit a acționat și acționează partidul nostru care își aduce contribuția la refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, întărind continuu prietenia și solidaritatea cu toate țările socialiste, cu toate partidele frățești, cu forțele democratice și antiimperialiste de pretutindeni.întreaga activitate a partidului și a poporului nostru este consacrată dezvoltării societății socialiste în România, victoriei cauzei comunismului și luptei pentru pace, democrație și progres social în lumea întreagă. Atesta este înaltul omagiu pe’ care comuniștii români, întregul nostru popor îl aduc memoriei marelui Lenin.

ansamblului folcloric „Doina Timișului" al centrului universitar Timișoara, premiul II ansamblului studenților din Suceava, iar premiul III ansamblului „Doina" al centrului universitar București. Au fost acordate, de asemenea, premii pentru formații orchestrale de muzică populară, formații de dansuri populare, pentru prezentarea unor obiceiuri populare și pentru autenticitatea portului popular. Dintre soliști s-au remarcat, în mod deosebit, studenții Dorin Cuibaru din Timișoara și Gheorghe Turda din Cluj, care au obținut premiul I. Premiul special al revistei „Viața studențească" a revenit soliștilor Ion Popescu din Craiova și Maria Popa din Oradea.(Agerpres)

Sub auspiciile Universității populare București și ale Comisiei naționale române pentru UNESCO, luni s-a desfășurat la Teatrul „C. I. Nottara" colocviul „Lenin în spiritul contemporaneității".După cuvîntul de deschidere rostit de prof. dr. docent Șerban Cioculescu, membru corespondent al Academiei, Mia Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a vorbit despre dezvoltarea învățăturii marxiste de către Lenin, despre tezele sale privind transformarea revoluționară a societății, subliniind apoi aplicarea creatoare a ideilor leniniste de către Partidul Comunist Român la condițiile țării noastre, contribuția Partidului Comunist Român la dezvoltarea și îmbogățirea tezaurului teoretic al marxism-leninismului.în continuare, prof. univ. dr. Victor Sahini, membru corespondent al Academiei, s-a referit la problemele ridicate de științele naturii la începutul sec. al XX-Iea și la abordarea lor de către Lenin într-o nouă optică, aceea a materialismului dialectic.Manifestarea s-a încheiat cu un spectacol „Lenin", susținut de colectivul Teatrului „C. I. Nottara".
★La cinematograful „Republica" din Capitală a avut loc, luni seara, un spectacol de gală cu filmul „Lenin în Polonia", organizat în cadrul retrospectivei filmului sovietic închinată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin.Printre persoanele oficiale prezente la spectacol se aflau Mircea Malița, ministrul învățămîntului, Va- sile Gliga, adjunct al ministrului a- facerilor externe, Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Erau prezenți, de asemenea, V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad- interim al Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.înainte de spectacol regizorul Mircea Drăgan, prodecan al Institutului de artă teatrală și cinematogra
ÎN EDITURA POLITICA A APARUT

„FORȚA CREATOARE A IDEILOR LENINISTE"
Apărută în cinstea aniversării a 100 de ani de la nașterea lui 

V. I. Lenin, lucrarea cuprinde o serie de studii originale care abor
dează în diferite domenii analiza actualității ideilor marelui con
ducător și aplicarea lor creatoare de către Partidul Comunist Ro
mân în opera de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate.

în țara

teatre

cinema

(sala

L. Cara- 
Tragedia 
Studio) :

Bulan- 
Măgu- 
Lenin 

— 20 ; 
: Har-

• Bănuiala : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• ...Să ucizi o pasăre cîntătoare : 
SALA PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete — 3248), 21,30 (seria de 
bilete — 3254); REPUBLICA - 10; 
12,45; 15,30; 18,15; 21.
• Picioare lungi, degete lungi :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.45; BUCUREȘTI - 9; 
11,15: 13,30; 16,15, 18,45; 21, MO
DERN—9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.

str. Academiei) ; Guliver 
păpușilor — 17.
• Teatrul satiric muzical 
năse“ (sala Savoy) : La 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala

„C. Tă- 
grădina 

____  ____ din Ca
lea Victoriei nr. 174): Nlcuță ...la 
Tănase — 19,30.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

• O.S.T.A. (la Sala Mică a Pala
tului) : Recital susținut de piani
sta suedeză înger Wikstrâm — 20.
• Opera Română : Giselle — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19,30.
• Teatrul Național „I. 
glale" (sala Comedia) : 
optimistă — 20; (sala 
Moartea ultimului golan—19,30.
• Teatrul de comedie: Comedia 
întrebărilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra“ (sala din bd. Schitu 
reanu) : Spectacol omagial
— 17 : Puricele în ureche 
(sala din str. Alex. Sahia) 
fa de iarbă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Lovitura — 19,30; (sa
la Studio) : Cînd luna e albastră
— 20.
• Teatrul Giulești : Nunta Iul Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din

In accepțiunea obișnuită, cultura înseamnă de fapt instrucție. Un om cult este un om învățat, care „știe multe". Desigur, o asemenea accepție este falsă și ea contribuie întru- cîtva la dispersarea eforturilor și la epuizarea resurselor sufletești ale creatorului de bunuri. Instrucția este una din condițiile culturii, absolut necesară, dar nu reprezintă un fenomen de energie productivă, ci unul de conservare. Pentru a crea în domeniul culturii avem nevoie de personalități capabile să supună în permanență natura sub imperiul valorilor, să introducă în mediul înconjurător finalități specifice, caracteristice universului intelectual și sufletesc al oamenilor dintr-o anumită epocă, istoric determinată. Domeniul culturii este teleologic, cauzalitatea este determinată aici în funcție de scopurile omului, care sînt valorile, introducerea valorilor în natură. Este măreață această tentativă a omului de a gîndi întreg universul sub semnul valorilor sale, de a interveni în natură și a o reface pe măsura idealurilor sale ! El ordonează comunitățile în funcție de valoarea politică ; limbajul, culorile și sunetele in funcție de valoarea estetică ; viața publică și interioără în funcție de cea etică, relațiile de producție în funcție de cea economică. Toate e- lementele de mai sus există obiectiv, însă omul se constituie în criteriu al naturii și al întregii lumi. Omul devine ființă culturală, am spune parafrazînd cuvintele unui mare gînditor atenian. El este ființa care valorifică.Omul ca om există numai în funcție de scopurile sale, omul se poate defini ca om numai atunci cînd introduce în existența sa principiul a- xiologic. Nu numai atît ! Chiar e- xistența tradiției trebuie postulată în raport cu posibilitatea de a o transforma într-un element de viață actuală, de a o recompune din memoria colectivă și a o introduce în viața comunităților, de a transforma a- titudinea comemorativă intr-una de viață. Tradiția greco-latină europeană sau cea junimistă la noi, de pildă, ne interesează doar atunci cînd se regăsesc în forme ale vieții actuale. în paginile lui Marx, de pildă, trecutul este viu, el trăiește viața sa, existența plenară și eternă a ideilor. Trecutul nu este pentru noi un sac greu în spinare, existența lui nu este un dat, o formulă împietrită, ci una în mișcare, dialectică. Determinismul mecanicist este mai străin gîndirii lui Marx decît oricare altă idee falsă care a putut să fie pusă in numele său. înteme

fică, secretar general al A.C.I.N., și Alexandr Groșev, rectorul Institutului de cinematografie din Moscova, conducătorul delegației de cineaști sovietici sosită cu acest prilej in țara noastră, au trecut în revistă filmele despre Lenin realizate de-a lungul anilor în studiourile sovietice, după care au prezentat publicului filmul galei. Un cuvînt de salut a adresat publicului și cunoscutul actor Vladimir Drujnikov.
★Teatrul Giulești a prezentat luni după-amiază, la clubul C.F.R. „Gri- vița roșie", un spectacol omagial intitulat „Poeții lumii îl cîntă pe Lenin", în regia Getei Vlad și scenografia Sandei Mușatescu. Numeroși actori ai teatrului au recitat versuri închinate marelui Lenin.
★Studenții români și străini care învață în centrul universitar București au aniversat centenarul nașterii lui V. I. Lenin printr-o adunare festivă care a avut loc luni seara la Casa de cultură a studenților. Cu acest prilej, Nicolae Irimie, președintele Consiliului Uniunii asociațiilor studențești din centrul universitar București, și Nikolai Maiorov, președintele Asociației studenților sovietici din România, au evocat activitatea marelui gînditor și revoluționar marxist. La manifestare au luat parte și reprezentanți ai ambasadei U- niunii Sovietice la București.
★în județul Mehedinți s-au desfășurat peste 300 de manifestări dedicate aniversării centenarului nașterii conducătorului primului stat socialist din lume, organizate de către comitetul pentru cultură și artă al județului. în cadrul acestora, activiști de partid și de stat, profesori de științe sociale au evocat multilateral personalitatea lui Lenin, contribuția sa la dezvoltarea teoriei revoluției și construcției orîn- duirii socialiste.
★Delegația Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de A. P. Kosulnikov, care se află în țara noastră pentru a participa la manifestările prilejuite de centenarul nașterii Iui Vladimir llici Lenin, și-a continuat luni vizita în județul Brașov.(Agerpres)

ietorul materialismului dialectic a a- dus în istoria filozofiei încă unul dintre temeiurile de măreție a gîndirii, a eliberat spiritul pur al epocilor istorice, extinzîndu-1 la scara umanității în general. După Marx spiritul s-a cunoscut mai bine pe sine, mai amplu și mai propriu naturii sale, istoricește determinată, incit a putut să fie mai liber și mai îndrăzneț, fiindcă numai cunoașterea este cu adevărat eliberatoare.Funcția determinantă a culturii este însă aceea creatoare de bunuri. Scopul fundamental al culturii este creația 

Cultura se naște dintr-o viziune 
stenică asupra lumii, 

din încrederea în umanitate
continuă. Tradiția întărește acest sens, ea nu poate însă constitui scop în sine. Cultură există numai a- tunci cînd oamenii produc bunuri culturale. Dacă un popor ar înceta să mai creeze forme de organizare social-economice, politice, dacă ar renunța la producerea de opere artistice, dacă funcția sa creatoare de normă morală s-ar stinge, putem spune cu certitudine că ar înceta să mai aparțină speciei om, așa cum a fost determinată în cursul istoriei u- niversale. Există astăzi, așa cum au existat întotdeauna, glasuri obosite care anunță dispariția culturii, care apreciază că posibilitățile epocii noastre sînt mai mici în ceea ce privește cultura. Se consideră uneori că este imposibil să mai scrii capodopere, că după marile sisteme ale gîndirii filozofice trebuie să ne mulțumim cu virtuțile analitice ale unei sensibilități terorizate de propriul său relativism. Adoptarea u- nei asemenea poziții inseamnă re-

Reuniunea rectorilor
universităților europene

0 IMPORTANTA MANIFESTARE A ANULUI INTERNAȚIONAL Al EDUCAȚIEIPrin hotărîrea Conferinței Generale UNESCO din 1968 și, apoi, a Adunării Generale a O.N.U., anul 1970 a fost proclamat drept An internațional al educației. Puternicul ecou pe care acest moment solemn și de acțiune l-a găsit în întreaga lume dovedește legitimitatea actului și adînca Iui motivare. El corespunde problematicii actuale a științei și tehnicii, care solicită o participare creatoare și conștientă, la nivel intelectual și de orizont științific mereu mai pretențioase. a fiecărui membru al colectivității sociale. Neîndoios că aceste obiective generale ale educației prezentului se diferențiază, ca importanță și prioritate, după situația concretă a învățămîntului din fiecare țară. Cunoaștem eu toții că, după statisticile UNESCO, peste o treime din populația globului este analfabetă, că în multe părți dreptul tuturor la școală este încă un deziderat, sau că accesul este frînat de impedimente materiale, că lipsa corelării cu cerințele sociale duce în unele țări fie la penurie de specialiști, fie la șomaj intelectual.Țara noastră participă la Anul internațional al educației cu Importante realizări în întregul sistem școlar. Bucurîndu-se de permanenta grijă și îndrumare a conducerii de partid și de stat, învățămîntul românesc de toate gradele este așezat astăzi pe solide temelii științifice, consacrate prin Directivele Comitetului Central și Legea învățămîntului din 1968 și prin Statutul personalului didactic din 1969. Progresele înregistrate pot fi măsurate dacă ne gîndim, de pildă, la drumul străbătut de la școala elementară de patru ani din 1948 la cea de opt, la începerea generalizării școlii obligatorii de zece ani, la creșterea de peste șase ori a numărului studenților sau la spectaculoasa dezvoltare în funcție de solicitări a invățămîntului superior al științelor naturii și celor aplicate. Totala gratuitate a învățămîntului. asigurarea manualelor în școala generală, profesională și medie, sistemul de burse, rețeaua de școli și internate, cămine și restaurante studențești sînt premisele egalității în drepturi a tuturor în fața școlii, fără discriminare, după merit, capacitate și aptitudini.Raționalitatea și echitatea sistemului nostru de învățămînt implică însă ideea de perfectibilitate, de continuă perfecționare a tuturor aspectelor sale, fie că e vorba de organizare, de conținut sau de metode. Sub acest semn stau, de altfel, Directivele și Legea învățămîntului și sub același semn se desfășoară și acțiunile noastre din cadrul Anuluj internațional al educației. Pentru a da .doar exemplul Universității din București, a-
• Lenin în Polonia : CAPITOL — 
10; 12,30; 16,45.
• Ambasador al Uniunii Sovieti
ce — spectacol de gală : CAPI
TOL — 20,30.
• Cartierul veseliei : CENTRAL 
8,30; 10,45, 13,15; 15,45; 18,15; 20,45;
• Iubita lui Gramlnla ; FESTI
VAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, FAVORIT — 15,30; 18; 20,30.
• Colonia Lanfieri : VICTORIA— 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tatăl meu, căpitanul : LUMI
NA — 9,30—16 în continuare ; 18,15;
20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Asterix și Cleopatra : DOINA
— 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 15; 17,30; 20, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• De ce 7 Vîrsta opțiunilor ; Re
generarea ; Cum s-a născut harta; 
Dialog cu sculptura ; Clocîrlla : 
TIMPURI NOI - 9 — 21 In conti
nuare.
• Parada comediei : CINEMATE
CA (sala Union) — 10; 12; 14.
• Splendoare în iarbă : FERO
VIAR — 8; 10,45; 13,30; 16,15; 19,15, 
EXCELSIOR — 9,15; 12; 14,45;
17,30; 20.30, MELODIA — 9; 12;

nunțarea deschisă la cultură, la funcțiile sale creatoare. Cultura presupune o viziune stenică a lumii, convingerea adîncă, încrederea în umanitate și în resursele ei. Marii gînditori Avicebron sau Duns Scot- tus considerau voința drept funcție demiurgică și organizau universul pe acest atribut fundamental. Filozofii culturii europene pun la baza creației artistice, intelectuale și morale, o noțiune complexă: voința culturală, căreia Tudor Vianu îi descoperea un dublu aspect, acela de energie și de productivitate lăuntri-

puncte de vedere

că. Desigur, nu putem absolutiza a- cest factor, el apare împreună cu încrederea în forțele omului, o dată cu viziunea optimistă și cu maturitatea concepției sociale și artistice a creatorului.Cu atît mai mult, este de apreciat această poziție în cazul națiunilor tinere, producătoare ale culturilor viguroase. Ceea ce am spus mai sus trebuie însă bine înțeles. Nu este vorba de o viziune fals optimistă, de o concepție simplistă, creatoare de erori și de amărăciune, prin ne- acceptarea adevărului și a condiției umane, atît de încercată de tenebre. Hotărît că nu ! Să ne amintim că Homer îl ducea pe Odiseu în intern ca să deplîngă împreună cu Ahile soarta oamenilor muritori, că grecii au creat tragedia in plin apo-

Prof. univ. dr. docent 
Jean L1VESCU, 

membru corespondent al Academiei, 
rectorul Universitâții din București

mințim de recenta sesiune științifică cu tema „Matematica, instrument de 
cunoaștere in științele naturii și știin
țele social-umaniste“, în care s-au prezentat rapoarte și comunicări și s-au dezbătut implicațiile acestei noi achiziții în ce privește perfecționarea metodelor de cercetare din diferitele ramuri de știință reprezentate in universitate.O a doua importantă acțiune în cadrul-Anului internațional al educației se va desfășura la Universitatea din București începînd din 22 aprilie : 
Reuniunea rectorilor universităților 
europene, care va întruni conducători ai celor mai reprezentative universități din toate țările continentului nostru. Și-au anunțat astfel participarea prin rectori și vicecancelari, prorectori sau delegați universitățile din Amsterdam, Atena, Barcelona, Belgrad, Berlin. Berna, Bologna, Bonn, Bratislava, Bruxelles, Budapesta. Caen, Cluj, Copenhaga, Cracovia, Craiova, Galway, Geneva, Graz, Harkov, Iași, Leipzig, Londra, Minsk, Moscova, MUnchen, Neapole, Novosibirsk, Orleans, Oslo, Paris, Roma, Sofia, Stockholm, Strasbourg, Sussex, Tbilisi, Timișoara, Uppsala, Varșovia, Viena, Zagreb. Participă, de asemenea, în calitate de observatori, următoarele organizații internaționale neguvernamentale avînd statut UNESCO : Asociația internațională a universităților, Asociația universităților din Com- monwe.alth, Asociația universităților parțial sau total de limbă franceză, Conferința rectorilor și vicecancelarilor europeni, Federația internațională a universităților catolice, Federația internațională a sindicatelor de învățămînt.Organizată în colaborare cu UNESCO, pe baza unej rezoluții prezentate de delegația României la a XV-a Conferință și adoptată de a- ceasta, reuniunea își propune să discute în principal tema „Universitățile 
europene și problemele colaborării 
interuniversitare". Prin aceasta reuniunea se încadrează în acțiunile europene inițiate de .UNESCO prin conferința de la Viena a miniștrilor educației, după care, la nivel guvernamental, va urma încă în acest an, o conferință a miniștrilor pentru știință. Reuniunea de la București, fiind prima manifestare de acest gen
15,15, 18; 20,45, GLORIA — 9; 11,30 
14,30; 17,30; 20,30.
• Elvira Madigan î GRIVIȚA — 
16; 18,15; 20,30.
• Fecioara care-mi place : IN* 
FRAȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16,30; 19
• Ultima dragoste : BUZEȘTI —< 
15,30; 18; 20,30.

Domnișoara doctor : DACIA— 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU
LEȘTI - 15,30; 18; 20,30, ARTA— 
15,30; 18; 20,15.
• Moll Glanders : BUCEGI—15,30;
13; 20,30, VOLGA — 16; 18,15;
20,30, MIORIȚA — 15; 17,30; 20.
• Visul domnului Gentil : LIRA 
—15,30; 18; 20,30.
• Mireasa era în negru : DRU
MUL SĂRII ------- ------- "
RAHOVA —
• VVinnetou
FERENTARI
• In fiecare
TROCENI — . . ,
• Ghici cine vine la cină ?: VI
ITORUL — 17; 19,30; PROGRE
SUL — 16; 18,30.
• Prea mic pentru un război atît 
de mate : MOȘILOR — 15,30; 18.
• Sherlock Holmes : VITAN — 
15,30; 18: 20,30.

— 15,30; 17,45; 20, 
15,30; 18;; 20.30. 
în Valea Morții : 

— 15,30; 18; 20,30. 
seară la ora 11: CO- 
15,30; 18; 20,30.

geu al istoriei lor. Pledăm firește pentru încrederea pe care ne-o dă cunoașterea ; credem că privirea limpede, curajul de a vedea exact condiția noastră oferă motive creației în toate domeniile culturii. O societate care-și fixează împlinirea omului ca scop suprem, societatea noastră socialistă, realizează condițiile culturii.Cultura socialistă se naște în climatul stenic, este legată de încrederea oamenilor în posibilitatea creației. ea îndeplinește o funcție activă. Abandonul, lepădarea de sine, 

neîncrederea, inerția sînt factori ostili culturii. Adeziunea pasionată față de non, voința de a face mai bine sînt condițiile sale. Națiunile își trăiesc viața lor, în epoci istorice determinate, create obiectiv. Creatorul de cultură este optimist și constructiv prin natura lui. O operă literară, dacă este realizată artisticește, dacă aparține deci indubitabil valorii estetice, are prin aceasta multiple funcții culturale. Publicul unei cărți reprezintă un mic nucleu social. El se constițuie în funcție de aspirații și de idealuri comune. Dacă o operă posedă o rezonanță de amploare națională și este durabilă în timp, ea îndeplinește funcții pe care nu le putem prețui îndeajuns. Poezia Iui Eminescu, de pildă, reprezintă u- nul din elementele conștiinței comune a românilor, ea este un catalizator de energii.înțelegînd rostul său adine, întinderea și durabilitatea influenței sale, omul de cultură, savantul, artistul, omul politic trebuie să păstreze mereu trează conștiința responsabilită

la nivel universitar, capătă caracter de simbol pentru tradițiile comune ale culturii țărilor europene, pentru eforturile seculare ale universităților noastre de a dezvolta știința în serviciul umanității. In epoca noastră, cînd omenirea caută căile pentru promovarea păcii și înțelegerii în lume, conștiința comunității de tradiție și de cultură a universităților europene devine un factor esențial in formarea tinerelor generații în spiritul coexistenței pașnice, al comprehensiunii reciproce, al respectului și stimei pentru semenul uman, aducînd, prin aceasta, o contribuție esențială la colaborarea și prietenia între popoare. E vorba deci de obiective majore, interesind întreaga omenire, viitorul ei. Ele nu pot lăsa indiferente universitățile, focarele unde se creează știință și cultură și unde se formează noile generații.Dar necesitatea colaborării Interuniversitare europene; este motivată și prin situația universității în lumea contemporană, prin necesitatea ca ea să-și lărgească baza socială, să găsească soluții pentru a face față, pe de o parte, „exploziei" numărului mereu sporit de studenți și sarcinilor de extindere și de reciclare ce decurg din ideea educației permanente, pentru a restabili, pe de altă parte, spiritul de comunitate universitară între profesori și studenți, prin forme de individualizare a învățămîntului și prin angajarea studenților în răspunderile de conducere ale instituției. Strîngerea legăturilor între universitățile europene apare astfel ca o necesitate atît prin obiectivele umaAis- te pe care ele le urmăresc, cîj 'și pentru necesități de ordin social și profesional.în cadrul reuniunii oaspeții vor fi invitați de Consiliul Executiv al Uniunii Asociațiilor Studențești să participe la o masă rotundă cu tema 
„Universitatea și problemele tinere
tului", în care reprezentanți ai stu- dențimii noastre și vor expune opiniile lor privind modalitățile de perfecționare a instituției universitare.Pentru a da participanților ocazia să cunoască unele din realizările și frumusețile patriei noastre, Universitatea organizează în zilele de 25 și 26 aprilie o vizită turistică pe ruta București — Brașov — Sibiu — București.Universitatea din București, care este onorată de însărcinarea ce i s-a încredințat de a organiza această importantă manifestare, va face totul să asigure oaspeților ei o cît mai prielnică atmosferă de dialog fructuos, astfel ca lucrurile reuniunii să dea rezultatele așteptate și ca universitățile noastre să-și perfecționeze continuu activitatea.
• Jocul care ucide : TOMIS — 
9,30—15,30 Tn continuare : 18; 20,15, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30.
• Prieteni fără grai : MUNCA— 
16; 18.

18,00 Lumea copiilor — Biblioteca 
lui Așchluță

18,30 Anchetă economică
18,55 Anunțuri — publicitate
19,00 Telejurnalul de seară
19.20 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
19,35 Ce știm șl ce nu știm despre 

om ?
20,00 Reflector
20.10 Seară de teatru TV : ,.Toren

te» de Al. Stein — Spectacol 
realizat în colaborare cu Tea
trul Național din Craiova

22.20 Teleglob : Japonia văzută de 
Ioan Grigorescu. Megalopolis

22,45 Medalion Dinu Llpatti (Inter- 
viziune)

23.10 închiderea emisiunii.

ților sale. în sensul cel mai înalt al cuvîntului, este un angajat. Apatia este cancerul culturii, al oricărei tentative creatoare. Cultura română oferă scriitorului de azi exemplul marilor săi oameni, angajați profund în viața istorică a poporului nostru, în slujba Idealurilor sale. Ei au făcut ceea ce epoca le-a cerut și ceea ce vocația fiecăruia i-a chemat să facă. Este ușor de răspuns apelurilor-la servirea culturii și a idealurilor naționale și sociale numai prin a reclama imperativ condiții de lucru excelente. Este mai greu să facem atîta cît putem, într-un moment determinat. Trecutul și viitorul ne privesc și ne judecă în egală măsură. Cronicarul exclama plin de mîn- drie : „Nasc și la Moldova oameni !“, iar acum treizeci de ani Călinescu relua aceste cuvinte ca pe un leitmotiv în Istoria lui. în măsura in care ele pot ti pronunțate de fiecare generație istorică, trăiește o cultură. Ele sînt și ale noastre, ele trebuie să devină realitate de fapt în conduita noastră. Cărțile acestei epoci există în lume, cum există statuile în fiecare bloc de marmură. Trebuie să ne asumăm epoca și consecințele sale. în afara ei poate exista cultura din trecut sau cultura viitorului, cea de astăzi nu se poate face decît acum și aici, nu s-a făcut ieri și nu se va mai putea face mîine.Sub ochii noștri s-au petrecut e- venimente fascinanteînfăptuind revoluția socialistă, o bună parte a o- menirii își construiește o nouă viață,, omul a pășit pe Lună, popoare noi sau altele uitate în subistorie își cer dreptul la viață, omul încearcă re- fonta valorilor sale spirituale și trăim epoca revoluțiilor naționale și sociale. Țara noastră se află în plină construcție a unei vieți moderne, instituțiile au fost radical transformate, s-a schimbat un mod de viață, s-au produs dislocări, mutații în psihologia colectivă și individuală, care nu și-au aflat încă ecoul plenar în cărțile noastre. Radicalismul transformărilor de care vorbim este în măsură să determine opere de mare semnificație umană. în asemenea e- poci, cum este epoca noastră, natura omului se manifestă în toată complexitatea ei copleșitoare și ea va influența, putem fi siguri, și creația noastră, ea treDuie să aducă în cărțile noastre măreția vremilor pe care le trăim, măreția operei pe care o făurește poporul român.
Aurel Drago; MUNTEANU
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CURIER
JUDEȚEAN

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România-, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Islandei, Emil Jonsson, va face o vizită oficială în România între 26 și 30 aprilie a.c.
I

NEAMȚ

Pentru irigații
Pe apa Moldovei, in dreptul 

comunei Tupilați, este aproape 
pata un complex pentru iriga
ții, ce s-a construit prin cola
borarea cooperativelor agricole 
de producție din comunele Ghe- 
răești, Tupilați, Săbăoani, Bo
țești. Au fost terminate cana
lele principale și secundare, 
s-au montat utilajele de la sta
ția de pompare a apei. întreg 
acest complex pentru irigații, 
deservit doar de trei hidroteh
nicieni, va alimenta cu apă încă 
din vara aceasta, 700 ha cu cul
turi cerealiere și tehnice, ur
mând ca, in anul viilor, su
prafața irigată să fie extinsă la 
1300 ha.

HARGHITA

Edificii de artă 
și cultură

Locuitorii orașului Gheor- 
ghier.i vcr beneficia, in cursul 
acestui an, de un nou edificiu 
al artei și culturii. Pe șantier, 
lucrările de construcție se des
fășoară in ritm intens, iar o 
mar'e parte din acestea va fi 
efectuată prin munca patrioti
că a cetățenilor din Gheor- 
ghieni. Recent, și la Vlăhița, 
cel mai tinăr oraș al județu
lui Harghita, s-au pus bazele 
activității casei orășenești de 
cultură. Prezența noii institu
ții culturale, cu un însuflețit 
colectiv de activiști culturali, 
a și început să fie simțită in 
viața spirituală a acestui cen
tru industrial.

dîmbovița

Carturi 
românești

De la I.I.L. „Ciocanul" din 
Tirgoviște, zilele trecute, pri
mele 30 de carturi românești au 
părăsit pista de încercare și au 
fost expediate caselor pionieri
lor din Piatra Neamț, Arad, Bu
zău și București. Construc
ția lor robustă — cu aspect 
de miniautomobil — satisface 
integral cerințele, iar motorul 
puternic, de mare randament, 
în doi timpi, răcit forțat cu 
turbină, înzestrat cu o cutie de 
viteză cu patru trepte, asigură 
cartului performanțe ridicate. 
„Pionier 1-S“ — cum se nu
mește acest cart — are o greu
tate de 82 de kg și dezvoltă o 
vitiză de 60 km la oră. In acest 
an se vor realiza 600 de carturi. 
In prezent, autorul proiectului, 
ing. Iosif Șerban, lucrează la 
un al doilea prototip, cu trac
țiune pe ambele roți din spate, 
care va îndeplini în întregime 
condițiile internaționale de 
concurs.

TIMIȘ

Simpozion
Timișoara a gătduit timp de 

două zile un interesant simpo
zion privind metodele moder
ne de organizare in proiecta
re și construcții. Expunerile 
susținute de cercetători și spe
cialiști de la Institutul politeh
nic și D.S.A.P.C. Timișoara, 
Centrul de calcul pentru con
strucții București și din întreg 
prinderile de construcții ale ju
dețului au abordat o tematică 
de strictă actualitate referitoa
re la conducerea activității de 
construcții-montaj, procedeele 
de măsurare a productivității 
muncii în proiectare, stabili
rea judicioasă a capacității de 
producție a întreprinderilor de 
construcții-montaj, programa
rea operativă a lucrărilor. 
Participanții la simpozion și-au 
făcut cunoscută hotărirea de 
a aplica cu maximum de ope
rativitate învățămintele des
prinse în vederea ridicării e- 
ficienței activității economice.

IALOMIȚA

Caravana 
cicloturistică

Slobozia — Lehliu — Călărași — 
Fetești—Țăndărei. Pe acest tra
seu, insumind 250 km, s-a des
fășurat faza județeană a ex
pediției cicloturistice „Floarea 
prieteniei". Acțiunea aceasta, la 
care au luat parte 80 de pio
nieri și școlari, a fost organi
zată de consiliul județean al 
organizației pionierilor și In
spectoratul școlar județean — 
Ialomița.

BIHOR

Creații 
ale cenaclului 
„Ady Endre"

■Cenaclul „Ady Endre" din O- 
radea a editat prima culege
re literară, care cuprinde cele 
mai reușite creații in acest do
meniu al unor tineri — 1.8 poeți 
și prozatori maghiari, printre 
care Szele Peter, Bagdi San
dor, Mate Imre, Nemhala Gbr- 
gy și alții. Ilustrația și coper
ta sint semnate de tinăra gra
ficiană Sotanyi Emilia, iar pre
fața de Boroș Endre.

DE IA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

Cronica zilei
Ieri, a plecat spre patrie tovarășul Gosztonyi Jănos, membru al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, redactor șef al ziarului „Nepsza- badsag", care, la invitația ziarului „Scînteia", a făcut o vizită de documentare în țara noastră>

★Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, a plpcat luni dimineața în Turcia, unde va face o vizită la invitația ministrului educației din a- ceastă țară, Orhan Oguz. La plecare, pe aeroportul Băneasa, se aflau membri ai conducerii C.S.C.A., precum și ambasadorul Turciei la București, Kâmuran GUriin.
★La invitația ministrului federal al transporturilor, poștelor și telecomunicațiilor al R. F. a Germaniei, Georg Leber, luni dimineața a plecat la Bonn Mihai Bălănescu, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Republica Socialistă România. Printre persoanele oficiale prezente la plecare pe aeroportul Băneasa se aflau și Erich Strfitling, ambasadorul R. F. a Germaniei la București, și membri ai ambasadei.
★Luni, la Ministerul Comerțului Exterior au avut loc parafarea Acordului comercial pe termen lung, pe perioada 1971—1975, și a Protocolului privind listele de mărfuri pentru anul 1971 intre Republica Socialistă România și Republica Finlanda. La parafare au fost prezenți Mircea Bă- dică, secretar general în Ministerul Comerțului Exterior, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și Kaarlo Veikko Mă- kelă, ambasadorul Finlandei la București, și membrii celor două delegații.
★a sosit în Capitală o delega- Organizației Poporului din de Sud-Vest (Namibia) — formată din Sam

noastră. La sosire, oaspeții au fost întîmpinați de prof. Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române prietenie cu popoarele din Asia Africa, și1 junct deP.C.R.
de. . ȘiConstantin Vasiliu, ad- șef de secție la C.C. al*Compania Rank Xerox, din Londra, a deschis luni dimineața, în foaierul sălii Palatului Republicii Socialiste România, o expoziție tehnică, în cadrul festivității de inaugurarea luat cuvîntul Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București. Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 24 aprilie, quprinde aparate moderne de multiplicat prin xerografie.

Nujoma, și Peter Swapo la Ligii ro-
Luni ție a Africa Swapo,președintele organizației, Katjavici, reprezentantul Londra, care, la invitația mâne de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, face o vizită în țara

A apărxit

„REVISTA
DE FILOZOFIE"

nr. 3—4/1970Acest număr al revistei, închinat sărbătoririi a o sută de ani de la nașterea lui V. I. Lenin, cuprinde studiile și articolele : Democrație, libertate socială și umanism in societatea socialistă de PETRU PÂNZARU, Concepția leninistă despre perfecționarea continuă a organizării politieo-juridice a societății socialiste de DUMITRU I. MÂ- ZILU, Practica politică a filozofiei la Lenin de NICULAE BELLU, Lenin și cultura socia- . listă de AL. TANASE, GEOR- GETA TODEA, V. I. Lenin despre rolul factorului subiectiv in dezvoltarea societății de SIMION PUNI, Reflexii despre ideologie și știință de ATH. JOJA, Lenin și problemele practicii teoretice de OCTAVIAN CHEȚAN, Lenin și dialectica procesului de cunoaștere științifică de PAVEL APOSTOL, Fizica cuantică și unele probleme filozofice de V. A. FOK (Leningrad — U.R.S.S.), Valoarea cog- nitiv-metodologică a conceptului de materie de ALEXANDRU FLORIAN, Lenin și dialogul în filozofia contemporană de ION FLOREA.La rubrica „File de istorie" este publicat materialul : Unele date privind răspindirea ideilor leniniste de către P.C.R. in anii ilegalității (1924—1944) de AUGUSTIN DEAC.Revista mai cuprinde comunicările : Știința politică și arta politică la V. I. Lenin de OVI- DIU TRĂSNEA, Lenin și concepția despre statul socialist ca formă superioară a democrației de ANETA BUSUIOC, Probleme metodologice ale ideii de progres în opera lui Lenin de CONSTANTIN BORGEANU, Lenin și unele probleme fundamentale ale istoriei culturii de C. I. GULIAN, Unitatea dintre aspectul gnoseologic, social și antropologic al problemei omului în leninism de MARIA ISAKOV- NA PETROSIAN (Moscova — U.R.S.S.), Spiritul leninist în cultură și artă de VICTOR ERNEST MAȘEK, Contribuția lui Lenin la dezvoltarea proiectului uman marxist de NICOLAE S. DUMITRU.

„1 MAI
ÎN ROMÂNIA"

In colecfia Mica bibliotecă de 
istorie, de sub egida Institutu
lui de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. ai 
P.C.R., a apărut „1 Mai în Ro
mânia", de O. Matichescu și 
E. Georgescu. Lucrarea a apă
rut cu prilejul celei de-a 80-a 
aniversări a lui 1 Mai.

SPORT
Record de participare la „naționalele

și greco-romane
CONVORBIRE CU GH. IACOBINI, SECRETAR GENERAL 

F. R. DE LUPTE

★începînd de luni, publicului bucu- reștean 1 se oferă posibilitatea de a lua contact cu arta unuia dintre cei mai reprezentativi maeștri ai penelului din Danemarca contemporană — pictorul Carl-Henning Pedersen.. în cadrul expoziției, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, care s-a deschis la Sala Dalles, sint prezentate 50 de tablouri — ulei pe pînză — realizate într-o manieră care îmbină tendințele artei moderne cu datele artei populare daneze. La vernisajul expoziției erau prezenți reprezentanți lui de Stat Institutului culturale cu tiștilor Plastici, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști. Au fost prezenți Torben Busck-Nielsen, ambasadorul Danemarcei la București, și membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic. Criticul de artă Ion Frunzettl, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, și pictorul expozant Carl-Henning Pedersen, au rostit, cu acest prilej, alocuțiuni.
★A apărut „PENTRU APARAREA PĂCII" nr. 4, aprilie 1970, revistă editată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii. *Luni1 seara, în sala Teatrului din Oradea, Filarmonica de stat din localitate și-a prezentat concertul simfonic săptămînal interpretînd sub bagheta dirijorului Miron Rațiu un program la care și-a dat concursul reputatul violonist american Sidney Harth.

ai conducerii Comitetu- pentru Cultură și Artă, român pentru relațiile străinătatea, Uniunii Ar-

începînd de astăzi și pînă duminică, sala Folreasca va găzdui întrecerile unor sportivi români care de-a lungul anilor ne-au produs multe satisfacții. Este vorba de luptătorii de greco-romane și libere, care vor evolua în cadrul ediției de anul acesta a campionatelor naționale individuale.Pe cele trei saltele, instalate pe podiumul de parchet al Sălii Floreasca, vor urca peste 500 de luptători. O cifră pe care n-am mai întîlnit-o la „naționalele" individuale de lupte. Ea se datorează, în mare măsură noilor prevederi regulamentare ale competiției : renunțarea la faza de zonă, dreptul acordat maeștrilor emeriți și maeștrilor sportului și sportivilor de categoria întîi de a se înscrie direct la finale.Evenimentul este important nu numai prin sensul său propriu — disputa pentru titlurile de campioni ai țării— ci și prin ipostaza sa insolită de „prefață" a viitoarelor „europenele", „mondialele" etc. Acesta este și motivul pentru care am purtat convorbirea de față cu GHEORGHE IACOBINI, secretarul general al F.R. de Lupte.— Care este structura „campionatelor" ?— In primele trei zile — 21, 22, 23— ne-a spus dînsul, se vor desfășura disputele luptătorilor de libere, iar in următoarele trei cele ale sportivilor de Ia greco-romane. Așa cum se știe, actuala ediție întrunește cel mai mare număr de participant!, tehnicienii lotului avînd astfel prilejul să treacă în revistă tot ce are mai bun sportul luptelor din țara noastră.— Nu credeți că o asemenea aglomerare poate duce la diluarea din punct de vedere calitativ a competiției ?— Nu. Și în lupte, ca și în oricare altă ramură sportivă, calitatea o dau

cei mai buni. Or, pe saltelele Sala Floreasca, exceptînd pe Ion ciu — preocupat, in ultima vreme să-și rezolve situația studiilor — se va afla întreg lotul național (atit cei de la greco-romane, cit și cel de la libere) ai cărui component!, ca și viitorii aspiranți la un loc in lot, sint in formă. O formă sportivă necesară selecției pentru „europenele" de Ia Berlin (9—14 iunie), și „mondialele" de la Edmonton din Canada (4—11 iulie). Spunind asta, mă gin- desc ia Gh. Berceanu și Simion Popescu — campioni mondiali, in prezent la Gh. Stoiciu, Nicolae Marti- nescu, Nicolae Neguț sau M. Vlad, de la greco-romane, Ia Iancu Vangheliei, Petre Ceraău — medalie de bronz la trecutele „europene", Petre Coman sau Valeriu Albu și alții.— Luptele și-au pierdut mulți dintre spectatori datorită și minutelor ...cînd pe saltea nu se întîmplă nimic. Credeți că noile prevederi ale regulamentului, ce urmăresc sancționarea cu mai multă severitate a sportivilor ce evită lupta vor, contribui la creșterea spectaculozității disputei 7— Cel mai ușor de răspuns ar fi să zic da. în practică însă s-ar putea ca lucrurile să ia altă turnură. Oricum, noile prevederi ale regulamentului, prevederi ce se vor aplica în întrecerile internaționale de abia de anul viitor, țintesc mărirea coeficientului de eficacitate, în primul rind, și de spectaculozitate, in al doilea rind. Noi vom aplica aceste prevederi chiar din prima zi a actualei ediții a campionatelor. Vrem să facem un pas inainte pentru a putea să vedem cu o clipă mai devreme ce implicații au aceste prevederi din punct de vedere tactic și, de ce nu ? chiar și sub unghiul pregătirii.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Preocupări și obiective
actuale in agricultura

R. 0. Vietnam

(Agerpres)
PRONOEXPRESPREMIILE CONCURSULUI NR. DIN 15 APRILIE 1970 : 16

Extragerea I : categ. I : 1 variantă a 49 900 lei ; a IlI-a : 19,20 a 5198 lei ; a IV-a : 48,60 a 1 027 lei ; a V-a : 115,60 a 432 lei ; a Vl-a : 4 481,10 a 50 lei.Extragerea a Il-a : categ. A : 1 variantă a 59 736 lei ; categ. B : 1 variantă 5Oo/n, a 42 669 lei și 2 variante 10o/o a 8 534 lei ; categ. C : 9,20 a 6 493 lei ; categ. D : 49,40 a 500 lei ; categ. E : 500,10 a 100 lei ; categ. F : 8 371,10 a 20 lei.Premiul de categoria A a revenit participantului Glonț Anton din comuna 23 August, județul Constanța.

LOTUL FOTBALIȘTILOR 
FRANCEZI PENTRU MECIUL 

CU ROMÂNIA

llamore, Vacher — înaintași. De remarcat că Vanucci și Mezy au făcut parte din prima garnitură in meciul cu Bulgaria.
Georges Boulogne, antrenorul echipei de fotbal a Franței, a selecționat 17 jucători în vederea meciului cu echipa României, care, după cum se știe, va avea loc la 28 aprilie la Paris. Selecționabilii au fost convocați pentru 23 aprilie în localitatea Deauville. A fost rechemat în lot Georges Lech, care nu a jucat în meciul cu Bulgaria. Iată componența lotului : Car- nusn (Saint Etienne), Fouche (Nantes) — portari ; Djokaeff (Olimpique Marsilia), Rostagni (Bordeaux), Bos- quier (Saint Etienne), Novi (Olimpique Marsilia), Lemerre (Nantes) — fundași ; Michel (Nantes), Broissart (Saint Etienne), Huck (Strasbourg) — mijlocași ; Bras (F.C. Liege), (Olimpique Marsilia), Revelli Etienne), G. Lech (Sochaux), (Lyon), Molitor (Strasbourg), (Saint Etienne) — înaintași.Pentru jocul de la București echipele de tineret ale celor țări, antrenorul Boulogne s-a asupra următorului lot : Rigoni, Ba-ratelli — portari, Osman, Rio, Vanucci, Maccagno, Bauda — fundași, Camerini, Eo, Mezy — mijlocași, Floch, Gallice, Larque, Parizon, De-

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA ROVINJ
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Ieșind din Hanoi pe oricare din drumurile orașului, a- cestea te vor purta printre orezării hașurate de-a lungul și de-a latul de canale de i- rigații și puncte, din loc în loc, de stațiuni de pompare a apei.Capitala R.D. Vietnam se află în centrul triunghiului fertil pe care-1 constituie cîmpia aluvionară a Fluviului Roșu, regiune ce furnizează peste jumătate din producția de orez a țării, Acum, verdele crud al lanurilor de orez se convertește, treptat, în galbenul recoltei de mai. A- ceste zile, premergătoare unui moment de vîrf al lucrărilor pe ogoare și în orezării, nu echivalează însă cu o acalmie pe preocupărilor cole.Cititorul

în creșterea randamentului muncii, care să permită redistribuirea forței sociale de muncă prin transferarea unei părți a forței de muncă din agricultură in industrie, sursă de bază a acumulării de fonduri. tntr-un alt articol, „Nhan Dan" arată că în privința

țării, maia-

planul agri-ziarelor nord-vietnameze a putut remarca, în ultima vreme, apariția a numeroase articole privind locul agriculturii în ansamblul dezvoltării economice a tării, căile de îndeplinire a obiectivelor fixate în vederea creșterii producției agricole și ridicării productivității muncii. „Nhan Dan", organul Partidului celor ce muncesc din R.D. Vietnam, a publicat în ultimele săptă- mîni o serie de editoriale pe aceste teme, în unul din ele, ziarul subliniază că, in prezent, sarcinile principale constau în dezvoltarea rapidă a a- griculturii colectivizate — cu o diversitate de culturi — ca și

CORESPONDENȚA 
DIN HANOI DE LA 
CORNELIU VLAD

repartizării forței de muncă între diferitele sectoare ale producției s-au obținut deplasări satisfăcătoare, procentajul brațelor de muncă utilizate în agricultură redueîndu-se la la sută în 1967, de 87,8 la sută 1960, și că acest ] ces se impune a continuat. Ziarul arată că realizarea u- nei productivități sporite în agricultură va permite o dezvoltare economică multilaterală a diferitelor regiuni ale primul rind din delta Roșu, unde aproximativ te din publicii.La o ferință Ministerul Agriculturii, al R. D. Vietnam, Nguyen Chuong, ministrul adjunct al a- griculturii, a subliniat succesele mișcării de emulație care a cuprins în acești ani

75,8 față în pro- i fi mai
țării și în a zonei Fluviului trăiește jumăta- populația re-recentă con- organizată de

toate regiunile și faptul că tot multe cooperative .. gricole au atins obiectivul realizării unei producții de 5 000 tone orez la an.Abordînd lași prilej le agriculturii R.D. Vietnam, vicepremie- rul Le Thanh Nghi sublinia că accentuarea caracterului intensiv, sporirea recoltelor și șeptelului, creșterea randamentului forței de muncă au devenit conținutul unor mișcări largi de masă. El a arătat, în continuare, că în Ciuda condițiilor dificile legate de respingerea a- gresiunii imperialiste a S.U.A., s-au obținut succese remarcabile în domeniul agricol. Dezvoltarea lucrărilor hidrotehnice, asigurarea îngrășămintelor s-au bucurat de atenție, mica mecanizare a tinsă ; baza materială a tivelor s-a iar condițiile ale populației au fost pe deplin asigurate.Referindu-se la sarcinile agriculturii pentru 1970 și în anii imediat următori, vi- cepremierul R. D. Vietnam a declarat : „Trebuie să facem tot posibilul pentru dezvoltarea producției a- gricole, care să permită agriculturii un progres rapid și ho- tărîtor, îndeosebi, în ce privește producția de cereale, bunuri a- limentare și industriale, du-se astfel posibilitățile în vederea dezvoltării industriale a țării".
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Loubet (Saint Chiesa Beretadintre două oprit

ÎN NOUL SEZON TURISTIC
UNDE POPOSIM 
ÎN DRUMEȚIE?

consum este prezentă prin hanul turistic „Covasna". Acest han dispune de 20 de camere cu 2—3 paturi, grup sanitar propriu, apă caldă și rece; masa se poate lua la restaurantul hanului.Atît bucureștenilor, cît și ploieș- tenilor, Slănicul de Prahova, sale monumente ale naturii — muntele de sare și Grota Miresei — le oferă posibilități de reconfortare și destindere, fără efortul unei călătorii prea lungi. Și pentru ca excursia la» Slănic să fie cu adevărat „savu- ■ roasă", ea presupune, în mod nece- i sar, și un popas la Complexul turis- , tic din localiate aparținînd coopera- i ției de consum. Se găsesc aici renu- i miții cîmăciori prahoveni și alte I specialități culinare, vinuri din podgoriile județului, prăjituri și preparate de patiserie, pregătite în cofetăria complexului.în toate unitățile cooperației de consum — complexe, hoteluri, hanuri și cabane turistice — se fac, în momentul de față, amenajări și pregătiri pentru cît mai buna găzduire și deservire a turiștilor. Celor interesați, le mai punem la dispoziție cîteva adrese . hotelul turistic cu restaurant „Piatra Craiului", din județul Bihor, cu 20 de camere și tot atîtea locuri de parcare auto ; cabana turistică (cu 7 camere și 6 căsuțe) cu restaurant și camping „Căprioara" din crângul Petrești, de lîngă Focșani, județul Vrancea; hanul „Sîmbra Oilor" — Certeze din județul Satu Mare ; cabana și campingul „Dealul Perșani" din lo- caliatea Perșani-Băi, județul Brașov ; restaurantul „Vlăsia", amplasat la kilometrul 22,5 pe șoseaua București—Pitești; hanul turistic „Rucăr" din județul Argeș, cu restaurant, cofetărie și loc de parcare.

Deși în aceste zile vremea nu este încă prea îmbietoare, sezonul turistic se apropie, totuși, cu pași repezi, în curînd, pe traseele țării vor circula mii și mii de iubitori de drumeție. Și nu puțini vor fi aceia care-și vor alege drept țintă a excursiilor de 1 Mai, ca și a viitoarelor deplasări de sfîrșit de săptămână sau de concediu, unele dintre locurile cele mai pitorești. Acestora le prezentăm cîteva din popasurile cooperației de consum, care se pregătesc să-și întîmpine oaspeții.Turiștii — automobiliști sau nu —• veniți să viziteze rezervația de zimbri sau ruinele Sarmisegetuzei, din județul Hunedoara, pot petrece cîteva ceasuri sau zile plăcute la hunul turistic „Bucura" din orașul Hațeg. Vor găsi aici 25 de camere confortabile, cu 2 sau 3 paturi, cu instalații de apă caldă și duș în fiecare cameră. La dispoziție le stă și restaurantul, care oferă, între altele, produse cu specific local, băuturi din podgorii renumite. Noul han dispune de loc pentru parcarea autoturismelor, iar în apropiere se află o stație PECO.Zona Văii Oltului — cu minunatele ei peisaje, cu casele pitorești, clădite de localnici din lemn și piatră, cu mănăstirile Bistrița și Horezu constituind permanente puncte de atracție — își îmbie oaspeții din primăvară pînă toamna tîrziu. Acestor oaspeți le stă la dispoziție, localitatea Horezu — un orășel grijit, situat la 44 de km Rm. Vîlcea, pe șosea asfaltată un han turistic moderni cu 26 camere de cîte 2 paturi (apă caldă și rece), cu restaurant și loc de parcare a mașinilor.Și în județul Covasna, în stațiunea cu același hume, cooperația de

cu ale

în înde
de

în runda a 6-a a turneului internațional de șah de la Rovinj (Iugoslavia) marele maestru american Bobby Fischer l-a învins pe Uhlmann, iar Gligorici a cîștigat ia Nicevski. Udovcici (cu piesele albe) a pierdut la Petrosian. Teodor Ghițescu a remizat cu marele maestru iugoslav Ivkov, rezultat consemnat și în partidele Korcinoi-Hort, Parma-Kurajița și Minici-Smîslov. în clasament continuă să conducă Fischer (S.U.A.) cu 5 puncte și o partidă întreruptă, urmat de Gligorici (Iugoslavia) — 4,5 puncte, Petrosian (U.R.S.S.), Hort (Cehoslovacia) — 4 puncte, Brown (Australia) — 3,5 puncte (1), Korcinoi (U.R.S.S.) — 3,5 puncte etc. Ghițescu (România) ocupă locul 10 cu 2,5 puncte.

ServiciileSe știe că una din sursele importante de accidente o constituie circulația autovehiculelor cu defecțiuni tehnice. Pentru a curma superficialitatea, lipsa de răspundere în a- ceastă direcție, recentele reglementări privind circulația pe drumurile publice prevăd o serie de sancțiuni aspre pentru contravenienți și, în același timp, obligativitatea verificării anuale a stării tehnice a tuturor autovehiculelor. Dovada eliberată cu privire la starea tehnică a mașinii devine, astfel, de aici înainte, act permanent la bordul mașinii, la fel ca permisul de conducere sau foaia de înmatriculare.Deci, cum stăm cu starea mașinii? Cine prestează servicii de acest gen ?De asigurarea asistenței tehnice a autoturismelor este legat și „Ciclopul", întreprindere a industriei locale bucureștene. Nu știm cum arăta la începutul activității sale, cînd era doar o mică secție de reparații, preluată de la „Metalurgica". Vizitînd însă „Ciclopul" de azi, reprezentat prin unitatea sa principală din B-dul Magheru, înzestrată cu agregate complexe de testare a autoturismelor, cu bancuri de probă și aparate electronice modeme, te convingi de utilitatea serviciilor sale. Căci nivelul de complexitate și tehnicitate al oricărui autoturism, solicitările mari la care el este supus în timpul exploatării impun în modul cel mai hotărît o verificare riguroasă, o întreținere calificată. A- ceasta este, fără nici o îndoială, premisa funcționării ireproșabile și în condiții de maximă siguranță a autoturismului, secretul longevității sale. „Ciclopul" poate fi solicitat și pentru efectuarea expertizelor tehnice a autoturismelor, pentru stabilirea riguroasă a gradului lor de uzură.„Ciclop", B-dul Magheru nr. 6—8, telefon 11.91.71, a devenit astfel o adresă foarte utilă. Unitatea execută o gamă largă de lucrări — de la spălat, gresat, pînă la revizii și reglări mecanice și electrice. Se spală caroseriile, se efectuează operații de reparare și montare a anvelopelor. Tot aici se execută și operații de revizie și reglare a motorului și transmisiei. Este vorba de reglarea supapelor și a carburatorului, a cutiei de viteze, ambreiajului și fa-

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, continuînd să se încălzească în toate regiunile. Cerul a fost variabil, mai mult senin. în cursul dimineții, izolat, în estul țării, s-a semnalat ceață. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului, la ora 14, oscila între 11 grade la Mangalia și 24 de grade la Chișineu Criș, Brad, Țebea, Sînicolau Mare, Lugoj și Vărădia.Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 aprilie. în țară : Vremea se menține relativ călduroasă în sud-estul

țării, la începutul intervalului, iar în rest va fi in general instabilă. Vor cădea ploi locale și sub formă de averse însoțite izolat de descărcări electrice în jumătatea de nord a țârii. în rest, averse izolate. Vînt potrivit, cu unele intensificări la începutul intervalului, predominînd din vest. Temperatura in scădere, începînd din nord-vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade. In București : Vremea se menține relativ călduroasă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, favorabil aversei slabe de ploaie, însoțite de descărcări electrice. Vînt potrivit, cu unele intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura în scădere ușoară.

oferite derarilor, de revizii la instalația electrică, de încărcare rapidă a acumulatorilor.„Ciclopul" este prezent și în alte colțuri ale Capitalei, prin stațiile sale amplasate în cartierul Drumul Taberei (telefon 3126 30), pe Șos. Giurgiului 260 (telefon 41 01 79). De curînd, în cartierul Baba Novac a intrat în funcțiune o stație de deservire sezonieră și, peste puțin timp, se va da în folosință și noua unitate complexă „Auto-service" din Intrarea Năsturel (cartierul Podul Mărășești, sectorul 5). Puncte de lucra „auto-service" ale „Ciclopului" vor deservi, în vara aceasta, și turiștii din stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Mangalia.în scopul unei cît mai bune deserviri, „Ciclopul" colaborează și cu firme străine, producătoare de autoturisme, în vederea aprovizionării cu instalații specifice și piese de schimb.Dar „Ciclopul" nu înseamnă numai deservire auto. O mare parte din activitatea sa o constituie diferite alte prestări de servicii. Unitatea din Calea Dudești nr. 124 execută,

„CICLOP"pentru beneficiari din toată țara, firme și reclame luminoase variate, realizate cu ajutorul programatoarelor, semne luminoase de circulație. „Ciclopului" îi revine și sarcina întreținerii și reparării utilajului comercial (frigorific și nefrigorific); alte secții sînt profilate pentru lucrări de reparații și întreținere a a- paratelor de măsurat presiunea, a mașinilor de scris, ca și a tuturor tipurilor de balanțe analitice și chitarelor.Așadar, „Ciclopul", întreprindere a industriei locale, pendinte de Consiliul popular al municipiului București, cu peste 1 000 de salariați — electroniști, mecanici, electricieni etc. — se modernizează continuu, extinzîndu-și, în același timp, capacitatea de deservire. în colaborare cu uzinele producătoare de autoturisme, organizează cursuri de specializare a muncitorilor și inginerilor săi, calificînd, totodată, un număr important de tineri în școlile profesionale. (rep. publicitar).

Stația „Ciclop* din B-dul Maghetu Foto : S. Cristian
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viața internaționala
VIETNAM viena CONVORBIRILE ORIENTUL APROPIAT sofia Adunare festivă consacrată

• ACȚIUNI ALE FORȚELOR PATRIOTICE • DEMONSTRAȚII
STUDENȚEȘTI ANTIGUVERNAMENTALE LA SAIGON • AL
3338-LEA AVION AMERICAN DOBORI! IN R.D. VIETNAMSAIGON 20 (Agerpres). — în cursul nopții de duminică spre luni, forțele patriotice din Vietnamul de sud au bombardat cu rachete și mortiere 14 obiective militare americano-saigo- neze.Tot în ultimele 24 de ore au fost semnalate ciocniri între detașamentele de patrioți și unități ale trupelor americano-saigoneze în provincia Long An, la 40 kilometri de capitala sud-vietnameză, în împrejurimile orașului Hue, precum și în provincia Tay Ninh.Duminică noaptea și în primele ore ale dimineții de luni, bombardierele americane de tip „B—52“ au efectuat raiduri in provincia Chau Doc din delta Mekongului și în regiunea Pla- tourilor înalte.

★Luni dimineața, în timp ce la tribunalul militar din Saigon aveau loc primele dezbateri în procesul intentat unui număr de 21 studenți acuzați că au desfășurat o activitate ostilă re-

gimului Thieu, capitala sud-vietna- meză a fost din nou scena unor mari demonstrații studențești. în pofida intervenției forțelor polițienești, manifestații au baricadat străzile din a- propierea tribunalului, cerînd punerea în libertate a studenților arestați. După cum s-a anunțat, printre cei care au compărut luni în fața tribunalului militar din capitala sud-viet- nameză se află și liderul Uniunii Studenților din Saigon, Tuynh Tan Mam.Mai mulți manifestanți au pătruns în clădirea parlamentului regimului de la Saigon, scandînd lozinci împotriva politicii administrației saigoneze.

VIENA 20 — Corespondentul A- 
gerpres, Petre Stăncescu, transmi
te : Luni a avut loc în clădirea 
Ambasadei S.U.A. din Viena cea 
de-a doua ședință de lucru a con
vorbirilor sovieto-americane cu 
privire la limitarea cursei înar
mărilor strategice.

Următoarea ședință va avea loc 
joi, 23 aprilie, în clădirea ambasa
dei U.R.S.S.

99Mediterana trebuie

• Un interviu al președintelui Nasser • Acord privind 

încetarea ostilităților între Republica Arabă Yemen și Ara
bia Saudită • Remanierea guvernului iordanian

aniversării centenarului
nașterii lui If. I. Lenin

HANOI 20 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că unități antiaeriene ale Armatei Populare Vietnameze au doborît, in regiunea Vinh Linh din R. D. Vietnam, un avion american de recunoaștere. Agenția precizează că, pînă în prezent, in R. D. Vietnam au fost doborîte 3 338 avioane americane.
a declarat președintele Alge

riei, H. Boumedienne
ALGER 20 (Agerpres). — „Me

diterana trebuie să devină o mare 
a păcii și a stabilității, o zonă 
cooperării libere, întemeiate 
egalitate și respectarea totală

Ce au relevat audierile din cadrul unei comisii senatoriale

„PROIECTUL—404" -
un program de operațiuni

a 
pe 

a 
suveranității fiecărei țări" — a de
clarat, potrivit agenției France 
Presse, președintele Algeriei, 
Houari Boumedienne, într-un dis
curs rostit la o adunare care a 
avut loc la Palatul Poporului, cu 
ocazia încheierii vizitei întreprinse 
în capitala algeriană de președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, Moamer El 
Gedafi.

CAIRO 20. — CorespondentulAgerpres, C. Oprică, transmite : în- tr-un interviu acordat publicației indiene „Blitz", președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, a subliniat că țara sa se pronunță pentru restabilirea păcii în regiunea Orientului Apropiat, El a apreciat că eforturile Întreprinse de țara sa în acest sens s-au izbit de poziția Israelului și a Statelor Unite. Președintele egiptean a respins propunerile de pace ale S.U.A., califi- cîndu-le „cu desăvîrșire inacceptabile întrucît oferă Israelului posibilitatea de a exercita presiuni serioase asupra statelor arabe".Referindu-se la dezvoltarea economică a țării, președintele Nasser a remarcat că, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, balanța comercială este excedentară. Producția de petrol a R.A.U., a precizat el, a crescut de la 7 500 000 tone în iunie 1967 la 20 milioane tone, în pofida pierderii zăcămintelor din Sinai care produceau, ele singure, 5 milioane de tone. Exporturile de produse industriale au atins suma de 120 milioane lire egiptene, iar exporturile tradiționale de orez și bumbac au depășit în ultimii ani previziunile cele mai optimiste.

Consiliului Național al Republicii Arabe Yemen. Premierul Aini a menționat că acest acord a intervenit în timpul convorbirilor pe care le-a avut cu regele Feisal, cu ocazia vizitei sale în Arabia Saudită.20 (Agerpres). — La deschis luni lucrărileTEHERAN Teheran s-au conferinței anuale a șefilor misiunilor diplomatice ale S.U.A. acreditați în țările din regiunea Orientului A- propiat și Asiei de sud. La lucrări participă, de asemenea, reprezentanți ai . Departamentului de Stat. Conferința, care se desfășoară cu ușile închise, nu are stabilită o ordine de zi precisă. Potrivit informațiilor din surse americane citate de agenția France Presse, diplomații a- mericani vor examina evoluția crizei din Orientul Apropiat și rezultatele vizitelor succesive întreprinse la Cairo, Tel-Aviv și Beirut de Joseph Sisco, asistent al secretarului de stat pentru problemele Orientului Apropiat și Asiei de sud.

SOFIA 20.—Corespondentul Agerpres, Gheorghe leva transmite : La Sofia a avut loc duminică adunarea festivă consacrată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenfn. La festivitate au luat parte conducători de partid și de stat ai R. P. Bulgaria.în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, a relevat că ideile leniniste triumfă în victoriile socialismului, în (cuceririle obținute de țările sistemului socialist, de clasa muncitoare, de mișcarea de eliberare națională, de for-

țele care luptă împotriva colonialismului și Imperialismului.întregul drum pe care l-a parcurs omenirea de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și pînă în zilele noastre atestă justețea învățăturii leniniste cu privire la rolul conducător al partidului comunist In revoluția socialistă și în noii societăți.Referindu-se la drumul Bulgaria în ultimul sfert Todor Jivkov a subliniat deplină și definitivă a socialismului în țară este o victorie istorică obținută de poporul bulgar și, în același timp, o victorie a ideilor leniniste.

construcțiaparcurs de de veac, că victoria

Sesiunea Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa

PENTRU UN COMERȚ RECIPROC AVANTAJOS,

militare în Laos
Washington a fost publicată 

_______  __ .__ intervenției S.U.A. în Laos, 
desfășurate cu ușile închise în cadrul subcomisiei senatoriale pentru 
examinarea angajamentelor militare americane externe. 
au cenzurat în prealabil o serie 
secrete.

-WASHINGTON 20 (Agerpres). — La 
duminică stenograma audierilor asupra

de date ți declarații considerate

SANAA 20 (Agerpres). — Republica Arabă Yemen și Arabia Saudită au încheiat un acord privitor la încetarea imediată a ostilităților militare și la restabilirea relațiilor plomatice normale între ele, a clarat primul ministru, Moshen Aini, într-o cuvîntare rostită în di- de- al fața

AMMAN 20 (Agerpres). — Bahjat Talhouni, care, după demisia cabinetului iordanian, a fost însărcinat de regele Hussein cu formarea unui alt guvern, a prezentat luni dimineața lista noilor miniștri. în fapt, apreciază însă agențiile de presă, formarea noului cabinet este echivalentă cu o simplă remaniere guvernamentală intervenită în cadrul celui precedent. Agenția France Presse apreciază că „noii miniștri se bucură de influență în rîndul organizațiilor palestinene“.

FĂRĂ RESTRICȚII ȘI DISCRIMINĂRI
u

• CUVINTUL DELEGATULUI ROMAN

GENEVA 20. — CorespondentulAgerpres, H. Liman, transmite: Luînd cuvîntul în ședința plenară de luni a celei de-a 25-a sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, delegatul român, Mircea Petrescu, ministru consilier la misiunea perma-

agențiile de presă transmit
După cum rezultă din document, în cursul audierilor a fost dezvăluită existența unui program de operațiuni militare americane în Laos, cunoscut sub denumirea codificată „Proiectul-404". Executarea și conducerea operațiunilor în cadrul acestui proiect, inițiat in anul 1966, a revenit ambasadorului S.U.A. la Vientiane, care dispune în acest scop de peste 2 000 de militari americani activi sau in retragere.Stenogramele indică faptul că în Laos acționează, de asemenea, un grup secret de militari americani denumit „Organizația de aprovizionare", care operează în numele Agenției S.U.A. pentru dezvoltarea internațională (A.I.D.) și care este condus de ofițeri americani în rezervă. Misiunea acestei organizații constă în procurarea, în secret, de armament și echipament militar destinat forțelor armate laoțiene guvernamentale, precum și în recrutarea de instructori care să asigure pregătirea militară a unităților guvernului de la Vientiane.în ce privește operațiunile militare propriu-zise, documentul relevă că, după încetarea bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam, Statele Unite au intensificat raidurile aeriene împotriva pozițiilor forțelor patriotice laoțiene. Deși autoritățile guvernamentale au negat multă vreme că sînt întreprinse raiduri aeriene împotriva forțelor Pathet Lao, încă la sfîrșitul anului 1965 numărul acțiunilor zilnice de acest fel se ridica la aproape 380. In anul 1969, forțele aeriene americane au executat zilnic peste 509 de raiduri.Fostul ambasador al S.U.A. la Vientiane în perioada 1964—1969, William Sullivan, în prezent adjunct al asistentului secretarului de stat pentru problemele Asiei Pacific, a declarat în cursul audierii sale că Statele de est ȘiUnite au
Un comunicat al primului 
ministru al Guvernului 
Revoluționar al Cubei 

Grup de mercenari
debarcat in CubaHAVANA 20 (Agerpres). — într-un comunicat al primului ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei, Fidel Castro, difuzat de agenția Pren- sa Latina, se arată că la 17 aprilie un grup înarmat de mercenari contrarevoluționari din S.U.A. a debarcat la 22 de kilometri de orașul Baracoa, provincia Oriente. Comunicatul precizează că unități ale armatei, miliției și pazei de coastă, care s-au angajat in luptă pentru respingerea mercenarilor, au ucis doi dintre aceștia, alți trei fiind luați prizonieri. în rîndul forțelor cubaneze s-au înregistrat 4 morți și 2 răniți. Urmărirea mercenarilor continuă.Aceste acțiuni „constituie o parte componentă a planurilor imperialiste de a îngreuna și zădărnici munca pașnică a poporului cubanez. Pe toți aceia care atentează la independența, suveranitatea și cuceririle revoluționare ale Cubei socialiste îi așteaptă, însă, judecata revoluționară", se arată în încheierea comunicatului.

ALEGERILE DIN C0LDHBI1
BOGOTA 20 (Agerpres). —

Consiliul național electoral a a-
nunțat că, în urma numărării a 
93 la sută din voturile exprimate 
în alegerile prezidențiale din Co
lumbia, candidatul guvernamental, 
Pastrana Borrero, a luat un avans 
de 4 589 voturi față de principalul 
său adversar, generalul Rojas Pi
nilla, pe care rezultatele de pînă 
acum îl Indicau ca posibil cîștigă- 
tor al cursei electorale. Potrivit 
comunicatului, în favoarea 
Pastrana au votat 1 447 121 
alegători, iar pentru Pinilla 
pronunțat 1442 532 de persoane.

lui 
de 

s-au

execute raiduri de bom- în Laos încă în anul 1964. încercat să convingă sub- administrația americanăînceput să bardament Sullivan a comisia că —------------a impus menținerea secretului asupra acestei operațiuni la cererea expresă a guvernului laoțian. El a recunoscut că operația „Proiectul-404" a început în octombrie 1966 cu participarea, în faza inițială, a 117 militari și cinci civili, incluși în personalul ambasadei S.U.A. de la Vientiane cu titlul de „atașați".Colonelul Peter Russel, care conduce Biroul din Laos pentru armament, muniții și instructori americani, a declarat că această organizație a fost constituită deoarece acțiuni militare americane fățișe erau interzise prin acordurile de la Geneva. După cum a arătat Russel, această organizație a adus în ultimii șase ani în mod secret în Laos arme și echipament militar în valoare de peste 6,4 milioane dolari.Senatorul Stuart Symington, președintele subcomisiei, a declarat în cursul intervențiilor sale că ambasadorul american la Vientiane a devenit un adevărat „proconsul militar"Publicarea stenogramelor audierilor, după împotrivirea fără timp de aproape șase luni, a nistrației, oferă, după cum agențiile de presă, argumente nice senatorilor care se opun derii angajamentelor militare externe ale S.U.A. și se pronunță pentru retragerea trupelor americane din Asia de sud-est. Deși o serie de cifre și depoziții au fost cenzurate, datele publicate dezvăluie amploarea intervenției americane în Laos, confir- mînd, după cum menționează agenția A.P., temerile unor senatori că S.U.A. ar putea fi antrenate în Laos într-un alt război de tipul celui din Vietnam.

în cadrul Camerei Repre
zentanților a S.U.fl. a fost votată propunerea prezidențială privind construirea celei de-a treia baze din sistemul de rachete anti-rachetă, „Sa- feguard‘1. Comisia pentru serviciile armate a acordat Pentagonului un fond de 20 240 000 000 dolari pentru achiziționarea de armament.

dat citire unei rezoluții care cere guvernului canadian să se disocieze de războiul dus de S.U.A. In Vietnam și să interzică zborurile de antrenament ale avioanelor americane deasupra teritoriului Canadei.

succes, admi- relevă puter- extin-

Vizita lui
în U

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, a primit luni la Kremlin pe Henry Ford junior, președintele companiei americane „Ford Motor Company", și persoanele care îl însoțesc. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de păreri referitor la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor în domeniul economic și tehnico-științific dintre organizațiile sovietice și firma americană.în cursul vizitei în U.R.S.S., Henry Ford jr. a purtat convorbiri cu Vladimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Alexandr Tarasov, ministrul industriei de automobile, Nikolai Patolicev, ministrul comerțului exterior, precum și cu alte persoane oficiale sovietice.După cum relatează TASS,, Henry Ford junior a informat, în cadrul unei conferințe de presă, pe zia-

Președintele Camerei e- 
conomice federale a Iugo
slaviei, Rudi Kolak>' Și-a încheiat vizita de 7 zile în Belgia. în timpul vizitei, el a avut convorbiri cu ministrul belgian al comerțului exterior, Hendrik Fayat, în cadrul cărora au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării economice dintre cele două țări.

Cinci foști naziști au fost 
condamnați13 închisoare pe via- ță de un tribunal din Koln, sub acuzația de a fi ucis mai multe mii de deținuți în lagărul de concentrare Sachsenhausen, de lîngă Berlin, în timpul dial. celui de-al doilea război mon

0 demonstrație de pro
test împotriva zborurilor 
efectuate de bombardierele 
„B-52" aparținînd Comandamentului strategic aerian al S.U.A. (S.A.C.), deasupra regiunilor canadiene Saskatchewan și Alberta, a avut loc duminică în fața aeroportului din North Battleford. Demonstranții au

H. Ford jr
R.S.S

riștii sovietici și străini despre rezultatele vizitei pe care a făcut-o în Uniunea Sovietică la invitația Comitetului de stat sovietic pentru știință și tehnică.Convorbirile privind posibilitățile de colaborare cu organizațiile sovietice în vederea dezvoltării industriei de automobile a U.R.S.S., a spus Ford jr., au fost constructive. El și-a exprimat convingerea că a- cestea vor da rezultate practice. La întoarcerea in S.U.A., a adăugat el, vor avea loc consultări și studiate propunerile părții tice.„Ne-am înțeles foarte bine pe altul. Aceasta reprezintă putui primei etape a colaborării noastre", a declarat Ford jr. El a făcut cunoscut că, în curînd, compania pe care o conduce va invita experți sovietici să viziteze S.U.A. o serie de uzine.
Inițierea unui recensămînt

privind agricultura mondială

Sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și A- gricultură (F.A.O.), în 121 de țări ale lumii se va desfășura începînd din acest an un recensămînt privind situația din agricultura mondială în deceniul al optulea. în acest scop, economiști și statisticieni din țările Asiei, Africii și Americii de Sud urmează un stagiu special de pregătire și instructaj la Washington, Paris și Bogota. Recensămîntul, care se aș-

vor fi sovie-unul înce-
in

în pa-teaptă să dureze în unele țări curs de dezvpltare aproximativ tru ani, va oferi specialiștilor în a- gricultură datele necesare planificării producției agricole în viitor. Aceste informații vor fi centralizate de F.A.O Recensămîntul va înregistra numărul populației, al animalelor, mașinilor și utilajelor agricole, precum și suprafețele cultivabile. De asemenea, vor fi luate în evidență terenurile care vor putea fi redate agriculturii în viitor.

Fostul președinte provi
zoriu al Republicii Domini
cane, Hector Garcia Godoy, a încetat din viață luni, în urma unei crize cardiace. în vîrstă de 49 de ani, Godoy era candidatul partidului de opoziție „Mișcarea de conciliere națională" la alegerile prezidențiale ce urmează să aibă loc la 16 mai a.c. în Republica DominiSană. El a deținut fuhcția de ministru al afacerilor externe și apoi pe cea de ambasador al țării sale în Marea Britanie.

Autoritățile militare da- 
homeyene au ‘nterz*s pentru o perioadă de trei luni apariția ziarului „La Croix du Dahomey". Motivul a- cestei hotărîri nu a fost făcut cunoscut, dar se apreciază că suspendarea publicației respective se înscrie pe linia înăspririi atitudinii grupului militar de conducere, după ce, în urma unor puternice tulburări, âu fost anulate alegerile legislative și prezidențiale.

Un vechi membru al „fa
miliei" de hippy condusă de Charles Manson, Robert Kenneth Beausoleil, a fost găsit vinovat de asasinarea, în luna iulie 1969, a muzicianului Gary Hinman. Procurorul a cerut pedeapsa capitală pentru Beausoleil.

Un uragan care s a abătut asupra orașului Corinth, din nord- estul statului Mississippi (S.U.A.), a provocat moartea a cinci persoane și rănirea multor altora, precum și avarierea a cel puțin 100 de clădiri.
Referendumul din Gam

bia. Populația Gambiei a fost chemată luni să se pronunțe, în cadrul unui referendum, asupra aplicării paragrafului din Constituția adoptată de Adunarea Națională în decembrie anul trecut, care prevede proclamarea republicii. Referendumul început luni se va desfășura- succesiv în toate regiunile țării, rezultatele sale urmind a fi anunțate la 24 aprilie.

nentă a României de pe lîngă Oficiul O.N.U. din Geneva, s-a pronunțat în favoarea suprimării obstacolelor administrative din calea schimburilor comerciale. Fără eliminarea a- cestor obstacole, a spus delegatul român, eforturile în vederea creării de noi posibilități de schimburi nu pot da rezultatele scontate. înlăturarea restricțiilor, a adăugat vorbitorul, nu rezolvă, desigur, de la sine toate problemele. Este necesar nu numai ca. în condiții reciproc avantajoase, să fie sprijinit accesul mărfurilor pe piețe, ci și să se producă mărfuri cu un grad tot mai înalt de tehnicitate.Vorbitorul a propus adoptarea de măsuri vizînd creșterea volumului și îmbunătățirea structurii schimburilor comerciale dintre țările cu sisteme social-economice diferite, începînd cu eliminarea tuturor restricțiilor discriminatorii ; acțiuni pe linia promovării exporturilor, a facilitării cooperării industriale, a ameliorării condițiilor de finanțare a schimburilor, a standardizării mărfurilor ; organizarea unor reuniuni de experți și a unor seminarii consacrate aspectelor comerciale mai importante ; inițierea unor reuniuni periodice ale conducătorilor organismelor din regiunea Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa. El și-ă exprimat speranța că se va ajunge la liberalizarea totală a comerțului intereuropean, la stabilirea unor principii fundamentale ale unui comerț reciproc avantajos, dinamic, consolidînd relațiile umane Și pacea continentului.
Tîrgul internațional de la 

BniO. Luni s”a deschis la B™ Tîrgul internațional de bunuri de larg consum. La deschiderea oficială au participat Lubomir Strougal, președintele guvernului federal al R. S. Cehoslovace, și alte persoane oficiale. Tîrgul, la care expun 447 de firme din 29 de țări, va fi deschis pînă la 28 aprilie.
• La 20 aprilie au început la 

Roma „Zilele filmului româ
nesc", organizate de „Romfilm" 
și Ambasada Republicii Socia
liste România la Roma, in co
laborare cu casa „Unitalia— 
Film".

Cu prilejul deschiderii aces
tei manifestări, la Ambasada 
României a avut loc o confe
rință de presă, in cadrul căreia 
ambasadorul lacob lonașcu, 
scenaristul Nicolae Breban și 
artistul Mircea Bhșta au scos 
in evidență semnificația schim
burilor periodice de manifes
tări cinematografice dintre ce
le două țări pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă și pentru 
dezvoltarea prieteniei tradițio
nale romăno-italiene.

Seara, la cinematograful 
„Archimede" din Roma, a fost 
prezentat filmul „Răutăciosul 
adolescent". In cadrul „Zilelor 
filmului românesc" vor mai fi 
prezentate filmele „Zodia Fe
cioarei" și „Virstele omului".

• La 20 aprilie, prințesa Paola a 
Belgiei a vizitat pavilionul ro
mânesc de la Tîrgul Internațio
nal „Confort menajer" de la 
Bruxelles.

Prințesa Paola a făcut apre
cieri elogioase privind produsele 
expuse, admirînd in mod 
bit covoarele și celelalte 
nate cu specific folcloric 
nesc.

deose- 
expo- 
româ-

al Ca-• In Marele Auditoriu 
sei Oficiului radioteleviziunii 
franceze a avut loc un con
cert public de muzică simfo
nică românească, interpretată 
ie orchestra națională a O.R.T.F., 
sub bagheta dirijorului ro
mân Mircea Basarab.

Programul concertului a cu
prins lucrări ale compozitori
lor George Enescu, Ion Dumi
trescu și Dumitru Capoianu.

• O seară de muzică clasică 
și folclorică românească a fost 
organizată de consulul României 
la Alexandria, Nicolae Ficiu, in 
colaborare cu asociația artiștilor 
și scriitorilor din localitate. Au 
fost interpretate lucrări ale unor 
compozitori români reprezenta
tivi.

Pe aeroportul internațional Fiumicino, la bordul unui avion „D.C.-8" al So
cietății „Scandinavian Airlines" s-a produs duminică o puternică explozie, 
în timpul decolării. Cei 74 de pasageri și membrii echipajului au reușit să se 
salveze, sărind din avion. Accidentul a survenit din cauza unor defecțiuni 

tehnice. în fotografie : rămășițele avionului distrus de incendiul produs

Detalii ale accidentului
navei „Apollo-13"

analizate în laboratoarele
deHOUSTON 20 (Agerpres). — Două dintre fotografiile modulului de serviciu avariat al navei „Apollo-13“, realizate cu cîteva ore înainte de reintrarea în atmosferă, au fost prezentate duminică seara ziariștilor. Ele înfățișează, pe fundalul întunecat al spațiului cosmic și din unghiuri diferite, compartimentul sfîșiat al rezervoarelor de oxigen și hidrogen și al celulelor electrochimice care transformă cele două elemente în electricitate și apă. Examinarea celor două clișee permite, pentru moment, o singură concluzie precisă : explozia, care s-a produs după toate probabilitățile la unul din cele două rezervoare de o- xigen, a fost suficient de puternică pentru a disloca panoul exterior

la Houstondeapropiat, dreptunghiulară, modulului. Nu cu claritate dacă ambele rezervoare de o- xigen au fost spulberate de explozie ; în locul în care ar fi trebuit să se găsească acestea, în fotografii există un spațiu întunecat. Celelalte părți vizibile aie compartimentului par să fie intacte. în momentul fotografierii, în jurul modulului continuau să plutească resturi de diverse materiale.Comentînd aceste două imagini, - James McDivitt, directorul programului „Apollo", a subliniat că este imposibil. pentru moment, să se precizeze cauza și întinderea a- variei. Clișeele obținute urmează să fie studiate cu ajutorul .a- paraturii complexe destinate examinării di-

formă al reiese Verselor fotografii ale Lunii. Rezultatele a- cestui studiu, împreună cu datele teleme- trice ale funcționării rezervoarelor de oxigen in momentul în care a survenit accidentul și declarațiile celor trei astronauți, vor permite, se apreciază, tragerea unor concluzii precise. Aceasta va fi sarcina comisiei de anchetă, care are în frunte pe Edgar Cortright, directorul centrului de cercetări de la Langley (Virginia) al N.A.Ș.A., și este alcătuită din 150 de persoane.Pînă la elucidarea cauzelor accidentului este prematur să se facă aprecieri definitive în legătură cu data lansării navei „Apollo- 14“. instalată deja în virful rachetei ' țurn 5". Existăcertitudinea că „programul Apollo" va continua.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil

Convorbiri
chino-japoneze

(Agerpres). — Agenția anunță că la Pekin a comunicatul cu privirePEKIN 20China Nouă fost semnat la convorbirile dintre reprezentanțiiBiroului din Pekin chino-japonez și ai pentru comerțul cu în comunicat sedrul convorbirilor care au la Pekin, între 7 martie prilie, au fost examinate dintre China și Japonia, du-se la un în probleme

pentru comerțul Biroului japonez China.arată că în ca- avut loc și 19 a- relațiile procedîn- de părerischimb sincer de interes comun.
★Consiliului de Stat alPremierulR. P. Chineze, Ciu En-lai, a primit delegația japoneză condusă de Kenzo Matsumura, cu care a avut o convorbire prietenească.La primire au fost de față Li Sien- nien, vicepremier al Consiliului de Stat, Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, președinte de onoare al Asociației de prietenie China-Japonia, și alte persoane oficiale.

Colaborarea economică
dintre R. D. Germană

si Marea Britanic
BERLIN 20 (Agerpres). — Gerhard Schiirer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, președintele Comisiei de Stat a Planificării, l-a primit luni pe Rowan, președintele < „Vickers", conducătorul Confederației industriilor care se află la Berlin la Ministerului pentru Problemele Economice Externe al Republicii Democrate Germane. Cu acest prilej, precizează agenția A.D.N., au fost dezbătute posibilitățile de intensificare și lărgire a relațiilor economice re- ciproce pe baza acordului comercial pe termen lung, încheiat între cele două țări în noiembrie 1969.Delegația britanică urmează, de asemenea, să discute cu organizații de comerț exterior din R.D.G. posibilitățile de extindere a relațiilor economice dintre cele două țări, în special în domeniul industriei chimice, construcției de mașini-unelte și instalații pentru industria chimică.

Leslie concernului delegației britanice, i invitația

40 360


