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Există rezerve
există condiții

Președintele Consiliului de Stat,ț *
Nicolae Ceausescu, a primit 

scrisorile de acreditare ale noului 
ambasador al Iranului

în rlua de 22 ianuarie a.c., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pa 
Sadegh Sadryeh, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare In cali

tate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Iranului în țara 
noastră. (Cuvintăril» rostite, In 
pag. a Vil-a).
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Industria își sporește

rapidă
a producției de mașini-unelte
pentru creșterea mai

Producția românească de mașini-unelte, care, în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R., a cunoscut încă din 1966 un ritm de dezvoltare prioritar, trebuie să sporească în acest an cu 36 la sută — iar în întregul cincinal de peste trei ori — față de realizările din 1970. Această sarcină se înscrie organic în acțiunile consecvente ale conducerii de partid și de stat pentru orientarea industriei Îndeosebi asupra obiectivelor care corespund cel mai bine cerințelor economiei noastre. Ea a fost trasată constructorilor de mașini în- -țtrucît cererea de mașini-unelte pentru dotarea întreprinderilor din diferite ramuri este tot mai mare, asigurarea unui număr sporit de asemenea utilaje, într-o gamă substanțial diversificată,. fiind una dintre principalele condiții ale modernizării și dezvoltării întregii economii. Există, totodată, o conjunctură deosebit de favorabilă creșterii continue a exportului de ma- Sini-unelte.Pentru a asigura o contribuție mai substanțială a subramurii la dotarea economiei, o valorificare judicioasă a posibilităților de intensificare a participării țării noastre la circuitul mondial de valori materiale prin sporirea exporturilor de mașini-unelte, numeroși specialiști din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, din centrala industrială de mașini-unelte și mai ales din uzinele de specialitate examinează cu maximă exigentă posibilitățile de creștere suplimentară a fabricației de mașini-unelte in cincinalul 1971—1975, în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae’ Ceaușescu îh expunerea la ședința Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970, și cu prilejul recentelor vizite în întreprinderi din această subramura.La uzina „înfrățirea" din Oradea, bunăoară, accentul principal se pune pe reorganizarea unor noi linii tehnologice de fabricație. „Un studiu elaborat recent in legătură cu posibilitățile de raționalizare a muncii la mașinile de găurit in coordonate — ne-a spus ing. Petre Hațegân, din serviciul de organizare și normare a muncii — ne va permite să luăm măsuri care să reducă cu aproximativ '10 la sută timpii morți și să sporească producția cu 5—6 la sută. Ne călăuzește ideea că în domeniul organizării trebuie să continuăm, la un nivel calitativ superior, ceea ce am întreprins pină acum, adică să studiem cu maximă atenție toți factorii care influențează intr-un fel sau altul asupra nivelului producției, (aprovizionare cu materiale, scule, dispozitive și verificatoare, asistență tehnică, autoutilare, ridicarea calificării: etc.), pentru a putea lua astfel măsțni eficiente in scopul creșterii lui conțtnue".In-multe uzine, dar îndeosebi la Fabrica de mașini-unelte și agregate din Capitală, amplificarea și intensificarea procesului de formare a noi și noi muncitori cu pregătire complexă, care să asigure cît- mai grabnic — în condițiile specifice fabricației de serie mică și de cea mai înaltă precizie — încărcarea la trei schimburi a tuturor utilajelor din dotare constituie o preocupare principală. „Nu avem in vedere doar fabrica noastră, care în următorii ani va deveni un adevărat complex industrial — ne-a spus inginerul-șef coordonator al uzinei, Valeriu Mateescu — ci ne pregătim totodată să ne achităm corespunzător și de sarcina subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu

cu prilejul vizitei făcute în uzină în decembrie trecut, de a asigura formarea și specializarea multora din cadrele necesare altor unități prevăzute a intra în producție în actualul cincinal. Ne mai gîndim, desigur, și la alte măsuri care să permită valorificarea integrală a capacităților de producție de care dispunem, de pildă la concentrarea, cu concursul unor întreprinderi „surori", a fabricației unor

repere și subansamble comune mai multor tipodimensiuni de mașini-unelte, sau la scurtarea . — bunăoară producînd pe. stoc anumite elemente comune mai multor produse sau tipizate — a ciclurilor de asimilare fabricație a noilor produse".în general, sarcinile de plan uzinelor din subramura de care ocupăm au fost stabilite ținîndu-se seama că-n scurt timp parcul de u- tilaje din dotare va trebui să aibă o încărcare zilnică de trei schimburi, încărcarea la maximum a tor mașini-unelte și. implicit, sporirea producției depinzind în- tr-o serie de secții de eliminarea unor locuri înguste, acestui aspect i se acordă, în prezent, o atenție cres- cindă. La Uzina mecanică din Sibiu, bunăoară, tehnologii caută febril po

sibilitățl de a degreva de anumite sarcini utilajele-cheie supraîncărcate, prin transferarea executării unor operații pe alte genuri de mașini, mai puțin pretențioase, mai numeroase și mai puțin încărcate. Calculele arată că în următorii doi ani pe această cale în uzina sibiană se va putea obține un spor de producție ds aproximativ 10 Ia sută.Mulțl specialiști de la Uzina mecanică din Cugir consideră că o importantă rezervă de producție constă în perfecționarea unor tehnologii de fabricație, îndeosebi a celor de turnare. „Atît aplicarea unor tehnologii de fabricație moderne, cît și organizarea superioară a producției presupun, însă — consideră inginerul șef de concepție al uzinei. Cornel Casin — o serie de reproiectări, anumite îmbunătățiri constructive care să fie aduse unor produse, bunăoară mașinii universale de frezat. Am în vedere, îndeosebi, extinderea tipizării pieselor din componența mașinilor- unelte pe care le producem și adoptarea, pentru aceste piese, a unor forme care să permită reducerea Ia minimum a volumului prelucrărilor necesare, să faciliteze extinderea tehnologiilor moderne, de mare randament".

în industria județului Neamț capacitățile de producție au crescut cu capiditate an de an. Și In 1971, cea mai mare parte a investițiilor din Industria județului au fost alocate chimiei. Pe platforma Industrială a Săvineștiului se construiesc Instalația nr. 3 de caprolactamă (capacitate 20 000 tone pe an), o instalație de acid sulfuric (cu o capacitate anuală de 35 000 tone acid sulfuric și 34 000 tone bioxid carbon), o instalație de fire pohamidice, textile și cord și încă una pentru producerea firelor polinitrilacri- lice de tip melana. Tot ta Uzina . de fibre sintetice din Săvineștl se vor construi în anii cincinalului o instalație pentru producerea firelor textile poliamidice, o alta pentru fabricarea polia- crilamidel, una pentru fibre poliamidice și o instalație pentru fabricarea pielei sintetice, precum și un atelier complex de mecanică fină unde se vor realiza pieseLa uzina hlăul" din construcție producție :

Adrian PRODAN 
Aurel POP 
Nicolae BRUJAN 
Ștefan CINICĂ

(Contînuare în pag. a Vil-a)

de schimbmetalurgică „Cea- Piatra Neamț-, sînt în noi capacități de două hale — unapentru o turnătorie și o alta pentru montaj, care vor intra în producție pe etape, începînd din trimesțrul IV al acestui an și pînă în 1973 Aici se vor realiza anual 1810 tone piese turnate din materiale neferoase. 13 000 tone echipament mobil pentru . irigații etc.La Întreprinderea mecanică din Roman se desfășoară, de a- semenea. mari lucrări de .extin-

Sere a capacităților de producție. Be construiește ■ aici cea mare turnătorie din Moldova pentru tontă destinată pieselor de mașini-unelte, cu o capacitate anuală de 23 000 tone. Se (ac de pe scum toate pregătirile necesare pentru dezvoltarea suprafețelor uzinale în vederea asimilării fabricației, începînd cu anul viitor, a strungurilor Carusel cu diametre Intre l 000—1 600 mm. Tot Ia această uzină, începînd cu 1973, producția de mașini- unelte pentru prelucrarea lemnului va spori cu peste 3 500 tone pe an. Importante sporuri producție se vot înregistra în acest an și în cei următori întreprinderea de prefabricate și Fabric» de cărămizi din Roman, ca urmare a punerii în funcțiune a unor noi instalații și linii tehnologice.La fabrica de hirtie și celuloză „Reconstrucția' din Piatra Neamț va începe să producă încă din acest an noua mașină de hîr- tie fină pergaminată. pentru care s-a făcut o investiție de cîteva sute de milioane lei și care va fabrica pentru prima oară în țară o astfel de hîrtie extrem de căutată, care tncă se mal importă.Și ■ la Fabrica de ciment din Bicaz se desfășoară o mare lucrare de investiții : deschiderea celei de-a doua cariere de calcar cu o capacitate anuală de 2 200 000 tone.
I. PREDA
corespondentul „Scînteii"

Nu de mult, într-o seară, pe cînd televizoarele se aflau în priză și își hrăneau astfel emanația magică, pe cînd milioane de becuri spulberau întunericul Iar zeci de mii de motoare electrice intrau în schimbul de noapte. în păienjenișul de linii electrice ale sistemului e- nergetic național s-a înregistrat o nouă revărsare de energie. în fluxul energeticii românești a început să se verse, din- tr-odafă. un nou afluent. Izvorul lui se află undeva pe malul Mureșului. în spatele cetății Deva, pe platoul Mintia.. Acolo a intrat în funcțiune cel de-al treilea bloc termo- energetic din seria de patru asemenea blocuri cite va avea. în final, centrala termoelectrică Deva, aflată acum în ultimele faze ale construcției.Aș fi vrut ca în noaptea aceea să mă fi aflat a- eolo. Era într-o duminică spre luni. Un început de săptămînă _ De fant. un început de capitol în registrele ori poate în ..jurnalul de bord". — dacă există un asemenea jurnal — al dispecerului e- nergetic național. Ce ar fi scris acolo reporterul dacă lui. l-ar. fi revenit cinstea . de a completa

necesitat aproape un deceniu ; la Deva, cele trei grupuri intrate pînă azi în funcțiune au fost montate, fiecare, în medie, în mai puțin de un an.Aici, la Mintia, în noaptea ultimei intrări în funcțiune, fiecare secundă a venit cu o încărcătură de emoții și încordare. O știu asta foarte bine cei ce s-au aflat atunci în preajma turbinei, a gene-
Reportai de 

Mihai CARANFIL

fila de jurnal celei nopți ?Al treilea grup tic de 210 MW de trala termoelectrică de la Mintia - Deva (deci numai un sfert din capacitatea finală a termocentralei) reprezintă o putere «gală cu a hidrocentralei de la Bicaz 1 tonstrnctin Bicazului »

aici — po- . Cîrstescu, inginer șef adjunct al șantierului „Energomon- taj“ -- și priveam indicatoarele de pe cadrane. Fiecare sutime de milimetru de urcuș al acelor de pe cadrane însenina o înaintare a agregatului către clipa îzbînzii. Mișcarea aceea imperceptibilă a acelor era, pentru noi. mai palpitantă dealt orice cursă de viteză!Atingerea capacității ș-a produs cu 11 zile mai devreme decît era -planificat. în aceste 11 zile blocul a produs 45 milioane de kWh.T-am văzut Ia lucru pe doi dintre maiștrii care au coordonat lucrările de punere în funcțiune, Ion Jula și Mircea Fîrtat. Urmărind fluxul aburilor (n drumul lor de la ca- «ano -la turbină, oamenii

aceștia se aflau într-o veritabilă cursă contracro- nometru. In procesul „botezului" funcționării apar manevre complicate. Mii de ventile și ven- tilașe trebuie închise șl deschise la anumite ore, apoi reglate, supravegheate, puse la punct, corelate cu întregul mers al instalațiilor. Sute și mii de organisme și articulații sînt animate pe rînd ; își primesc parcă suflul de viață din concentrarea voinței și vitalității acestor oameni.O dată cu această a treia premieră, centrala termoelectrică de la Deva funcționează cu o capacitate instalată de 630 MW, adăugind la creațiile cincinalului recent încheiat o nouă diademă de lumini. Următoarea — la care sînt conectate din . plin eforturile harnicului colectiv de constructori și montorî — în vara acestui an. Cind a- cul indicator al puterii instalate la Deva va indica 840 MW — iar asta se va petrece doar peste cîteva luni — mulți dintre constructori, montori, instalatori se vor pe șantierele termocentrale, ind din plin la înfăptuirea amplului program de dezvoltare a energeticii romanești elaborat Congresul al X-lea partidului. Oamenii vor îndreota spre Rogo- jelu, Brăila, Brazi;.. Ei vor pleca acolo cu conștiința că au absolvit, la Deva. încă o scoală de perfecționare a muncii șl că sînt mai bine pregătiți pentru a da țării jerbe de lumini.

PREȚUIRE TULCEA

De la Viena ne-a sosit vestea unei 
noi recunoașteri internaționale a li
teraturii noastre : Comitetul pentru 
decernarea premiilor Herder a de
cis ca printre laureații acestui an 
să se afle scriitorul român ZAHA
RIA STANCU.

Semnificațiile acestei investituri 
sînt multiple.

Le gindim pornind, de la numele 
celui ce oferă prestigiul premiului, 
autor al unor remarcabile opere 
lingvistice și promotor, in a doua 
jumătate a secolului al 18-lea; al 
unei pasionate activități, destinate 
popularizării culturii popoarelor din 
sud-estul continentului nostru.

Le gindim pornind de la realita
tea că din 1964 — anul cînd au fost 
decernate pentru intiia oară pre
miile Herder — s-a evidențiat preo
cuparea de a se aduce, prin această 
nobilă învestitură, recunoaștere Și 
omagiu unor oameni de știință, artă 
și cultură a căror contribuție crea
toare merită stima popoarelor din 
care fac parte ca și a popoarelor 
lumii.

Le gîndim pornind de la satisfac
ția de a fi aflat în toți acești ani 
în rindul premiaților reprezentanți 
de frunte ai literaturii, științei 
culturii românești.

După cum se Știe, cel dinții lau
reat român a fost, în 1965, poetul 
Tudor Arghezi, unul din cei mai

mari poeți pe care, după Eminescu, 
l-a dat lumii poporul nostru.

Au urmat, cpnfirmind aprecierile 
privitoare la discernământul selec
ției, alte personalități — Al. Philip- 
pide, Mihai Pop, Constantin Daico- 
viciu, Mihail Jora, Zoltăn Frănyo — 
nume de rezonanță ale culturii 
noastre.

In acest an, printre (aureați se 
află președintele Uniunii Scriitori
lor din România, Zaharia Ștancu, a 
cărui operă. întinsă pe dimensiu
nile unei jumătăți de veac, se bu
cură de prețuirea cititorilor ro
mâni, cunoscînd în același timp 
consacrarea in numeroase ' țări ale 
lumii. „Desculț", „Pădurea nebună", „Jocul cu moartea", „.Șatra", „Ce mult te-am iubit", „Cîntec șoptit" 
sînt cîteva din titlurile cărților pe 
care le datorăm lui Zaharia Stancu, 
cărți din ale căror pagini se con
turează imaginea unui pasionat 
cercetător al gindurilor și senti
mentelor oamenilor. Aceste cărți, ca 
și altele, adăugate unei vii prezențe 
în viața noastră spirituală, întregesc 
o operă profund realistă, expresie 
a vieții și aspirațiilor poporului nos
tru, a gindirii și sensibilității sale.

La solemnitatea decernării pre
miilor ce va avea loc la 5 mai în 
Aula mare a Academiei, austriece 
de științe, printre laureații din a- 
cest an se vor mai afla, alături de

academicianul Zaharia Stancu, și.’ 
Jiri Kolar, poet și pictor (R. S. 
Cehoslovacă), Blaze Kdneski, scrii- 
tor, președintele Academiei mace
donene, prof, univ. dr. Georgios A. 
Megas, membru al Academiei de 
științe din Atena, Kazimierz Mi- 
chalowski, membru al Prezidiului 
Academiei de științe din Varșovia, 
Michael Sokolovski, arhitect (II. P. 
Bulgaria), Bence Szabolcsi, direc
torul. Arhivei „Bartok" din Buda
pesta.

Prezența intre laureați a unor 
personalități din cîteva țări ale Eu
ropei ne îndeamnă să gindim la fap
tul că prin recunoașterea, activității 
spirituale a celor distinși se reali
zează implicit și o afirmare a posi
bilităților pe care arta, cultura, ști
ința le au in înțelegerea și colabo
rarea dintre popoare.

Prin premiul. Herder, acordat scri
itorului Zaharia Stancu, prin pre
miul „Etna-Taormina", conferit re
cent poetului Eugen Jebeleanu, prin 
alte numeroase distincții acordate 
unor oameni de știință și cultură 
români sini recimoșcute in lume 
inseși calitățile poporului nostru, ta
lentul și vocația sa umanistă, capa
citatea de a contribui la dezvolta
rea gindirii umane, la izbinda idei
lor de pace și progres.

Nicolae DRAGOȘ

TULCEA (corespondentul „Scînteii", T. Oancea). — Constructorii .roii azine de alumină din orașul Tulcea, pregătindu-se să realizeze ritmic lucrările prevăzute pentru acest an - ne-a declarat tovarășul (eremia Crăcea, directorul uzinei de alumină — au trecut, la executarea radierului, la atelierul mecanic, la secția de compresoare, rețele termice și tehnologice. Au fost Începute, de asemenea, lucrările pentru executarea căii ferate. A- ceasta va permite Intrarea rapidă a materialelor și a confecțiilor metalice direct pe platforma uzinei. In stadiu avansat se află și lucrările de executare a drumurilor principale de acces. Totodată au început lucrările de organizare a șantierului unde vor fi amplasate stația de betoane. silozurile de ciment, stația de var. atelierul de prefabricate, atelierul de confecții metalice și altele.

Adevărul guvernează 
împărțirea dreptății

Priviți o hotărîre penală. Oricare. Conținutul este a- celași : undeva, cineva a încălcat normele de conviețuire socială, dispozițiile legii, fapt pentru care a fost judecat și sancționat. în n- parență, pe cît de normal, pe atît de simplu. Și totuși, in realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Fiecare proces iși are Istoria sa, an drum propriu, jalonat de numeroase întrebări și răspunsuri, de probe și contraprobe : de la descoperirea faptei și Identificarea făptuitorului, pînă Ia pronunțarea și cămînerea definitivă a hotărîrii tribunalului. Concret, cum se a- 
junge la aflarea adevărului? 
Cum se înfăptuiește drep
tatea ?Pentru a răspunde la a- ceste întrebări, ne-am propus să urmărim, pas cu pas, evoluția unui caz. în cadrul un,ei verificări inopinate, controlul financiar intern din întreprinderea de prefabricate și agregate pentru construcții — I.P.A.C. — a descoperit la una din sec

țiile fabricii mai multe falsuri în documentele privind prezența la lucru a angaja- ților și plata drepturilor bănești : o serie de salariați, care de luni de tile nu mai munceau aici, figurau pre- zenți în statele de salarii.
cipare. In schimb, Maria M. declară :— Banii l-am plătit con- tab(lului-șef, la cerere...Care este adevărul ? S-ar părea că lucrurile stau așa : fără semnătura maistrului, salariații-fantomă nu puteauUrmărind desfășurarea unui proces penal

Ba Încasau, tn mod regulat, și alocația de stat pentru copii ! Normal, atenția organelor de control s-a îndreptat asupra acelora care, în virtutea obligațiilor lor de serviciu, se ocupau cu evidența și plata acestor drepturi : maistrul principal 
Ion Răducanu, casiera Ma
rii Măciucă și contabilul-șef 
Dumitru lonescu. Li s-au cerut relații. I. R. și D. I. au negat categoric orice parti

figura nici în fișele de pon- taj, nici în statele de plată și nici pe listele de alocații; fără semnătura contabilului- șef nu se puteau ridica banii și nici efectua plățile ; și fără acordul casierului sumele nu puteau fi plătite altcuiva decît celor înscriși fictiv pe liste...Tn această situație sînt sesizate organele de cercetare penală. Cu elucidarea cazului este însărcinat It. major

Gheorghe Drăghicl, din Inspectoratul miliției municipiului București. La dosarul de verificare al C.F.I. se a- daugă, rînd pe rînd, alte probe. Fiecare din cei bă- nuîți că au participat, în- tr-un fel sau altul, la comiterea infracțiunii, este invitat să dea cîte un specimen de semnătură și o mostră de scris. împreună cu actele falsificate, acestea sînt înaintate Serviciului tehni- co-științific șl expertize din cadrul inspectoratului, unde urmează să fie supuse unei confruntări științifice riguroase. Cui aparține scrisul din documente ? Cine este falsificatorul ?între timp sînt. audiați martorii : unul, doi, trei... douăzeci și cinci ! în declarația fiecăruia din ei citim: „în perioada pentru care mi se solicită relații nu am lucrat la I.P.A.C. Semnătura
Titus ANDREI

(Continuare în pag. a II-a)
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des-

am solicitat interviul de mai

exista 
pildă,

de singe Inspi- asasinatelor in
un număr

în analele poporului român, perioada dictaturii fasciste a constituit cea mai neagră pagină din tot ceea ce acest popor a cunoscut in decursul zbuciumatei sale existențe.După cum se știe, mișcarea legionară a fost produsul celor mai retrograde forțe, al vîrfurilor reacționare ale burgheziei și moșierimii, fiind creată ca instrument de fascizare a țării și aservire față de Germania hitleristă, ca armă de luptă împotriva mișcării revoluționare a clasei muncitoare, a forțelor progresiste, democratice și patriotice în general. îmbibați de ură potriva ideilor de cială și națională, legionarii promovat asasinatul și teroarea practici curente în viața politică a țării, drumul lor spre putere și guvernare fiind marcat de un șir neîntrerupt de crime și orori. Apogeul acestor crime l-au constituit zilele rebeliunii legionare din 21—23 ianuarie 1941 — de la care se împlinesc zilele acestea 30 de ani.
*Sint cunoscute Împrejurările In care, ca urmare a ascensiunii fascismului in Europa și a politicii agresive, expansioniste a Germaniei hit- leriste, a cursului de continuă cedare în fața presiunilor Germaniei și a grupărilor legionare fasciste din interior, a fost instaurată. în septembrie 1940, dictatura fascistă. In guvernul format atunci sub președinția generalului Ion Antonescu, cu excepția ministerelor economice și militare (in fruntea cărora au fost instalați militari și unii tehnicieni în domeniul economiei aparținînd partidelor „istorice"). toate celelalte departamente au fost încredințate căpeteniilor legionare. Atît Antonescu, cît și legionarii se aflau pe aceeași platformă antidemocratică și antinațională, urmărind deopotrivă instaurarea regimului fascist și înglobarea României în blocul politico-militar al statelor de sub hegemonia Germaniei, subordonarea țării intereselor și planurilor de agresiune ale naziștilor. Aceasta a și stat la baza înțelegerii realizate între ei în ce privește orientarea și colaborarea politică.La foarte scurt timp de la Instaurarea dictaturii fasciste au început insă să apară la suprafață contradicții între gruparea militară fascistă a Iui Antonescu și legionari, fiecare urmărind să monopolizeze puterea, să-și asigure supremația în viața politică și de stat. Este de remarcat că în această luptă fiecare din cele două fracțiuni a căutat să obțină sprijinul hitleriștilor.Spre sfîrșitul anului 1940, contradicțiile dintre Antonescu și legionari au îmbrăcat forme tot mai ascuțite, devenind de notorietate publică. Pre- gătindu-se febril pentru înlăturarea grupării militare a lui Antonescu, Garda de Fier a desfășurat o intensă acțiune de înarmare a membrilor săi. De altfel, încă din septembrie 1940 legionarii puseseră stăpinire pe o seamă de instituții de stat, mai cu seamă poliția și siguranța, prin intermediul cărora și-au procurat însemnate cantități de arme și muniții.Rebeliunea legionară a început prin 

a fi îndreptată împotriva Iui Antonescu ; dar aceasta a reprezentat doar stadiul ei inițial, care avea să evolueze rapid transformîndu-se intr-un lanț de acțiuni sălbatice antipopulare, antidemocratice. Rebeliunea legionară s-a îndreptat cu violență — așa cum se va vedea mai departe — împotriva a tot ce reprezenta valori progresiste, curente democratice, împotriva mișcării muncitorești, a personalităților patriotice, a oricăror exponent! ai intereselor fundamentale ale poporului român.Pentru a se afișa în ochii stăpînilor de la Berlin ca cei mai zeloși apărători ai intereselor germane în România, ei folosesc ca pretext al dezlănțuirii rebeliunii asasinarea la București, la 19 ianuarie, de către un agent al Inteligence-Service-ului, a maiorului german Doring, șeful rețelei informative naziste din Balcani, încă în seara zilei de 20 ianuarie, Garda de Fier organizează manifestații și acțiuni violente în Capitală, sub lozinca „Vrem guvern legionar", și încearcă să ocupe instituții centrale de stat.A dcua zi, 21 ianuarie, atacurile legionarilor se extind. Sînt create noi „echipe ale morții", care trebuiau să-1 suprime pe Ion Antonescu și pe alți membri ai guvernului. Este atacată președinția Consiliului de Miniștri ; concomitent, gardiștii se baricadează în sediul Siguranței generale, la Prefectura Poliției Capitalei, in cazarma gardienilor publici, organizează manifestații și acțiuni de intimidare în Capitală și în numeroase localități din provincie.La rîndul lui, Antonescu ordonă t-rmatei să apere instituțiile de stat împotriva atacurilor dezlănțuite de bandele legionare. In ordinul circular nr. 539 din 21 ianuarie 1941 al Ministerului de Interne către formațiunile subordonate se cerea „să se 
ia măsuri severe, însă lucrînd cu 
mult tact. Nu se va trage decît in 
ultima instanță, cind toate mijloace
le împăciuitoare vor fi epuizate". Dar tocmai această atitudine conciliantă a fost de natură să-i încurajeze pe legionari ; Horia Sima ordonă ofensiva generală, ceea ce face ca în seara zilei de 21 ianuarie rebeliunea legionarilor să ia proporții în Capitală și în majoritatea centrelor județene. Transformînd toate sediile și localurile ocupate in centre de rezistentă, legionarii blochează cartiere întregi ale Capitalei cu mașini, tramvaie și autocisterne încărcate cu benzină, gata să le incendieze în fața contraacțiunilor armatei.Au urmat trei zile în care bestialitățile și ororile comise de legionari 
au căpătat proporții nemaipomenite

sălbatică libertate îm-so- au ca

adevărata baie după modelul ___  . _masă organizate de naziști. întreaga țară a trăit zile de vărat coșmar.Este cunoscut că din primele momente ale preluării puterii, legionarii se năpustiseră cu ură sălbatică contra comuniștilor, — luptătorii cei mai hotărîți împotriva fascismului, a politicii de aservire a -țării față de Germania hitleristă. In zilele rebeliunii. bandele legionare au dezlănțuit o adevărată vînătoare împotriva comuniștilor, a antifasciștilor ; numeroși oameni bănuiți doar ca simpatizanți comuniști sau antifasciști au fost ridicați de la casele lor și duși la sediile legionare, maltratați bestial și mulți dintre ei uciși. Aceasta a fost și soarta luptătorului comunist Constantin David, al cărui corp neînsuflețit, înspăimîntător schingiuit și mutilat, a fost găsit aruncat în pădurea Pantelimon.

groază, de ade- munîști, pe simpatizanți, clasa muncitoare, țărănimea, pe toți oamenii muncii să zdrobească bandele asasine dezlănțuite. Animat de un înalt spirit patriotic, de grijă față de soarta poporului, Partidul Comunist Român a dezvăluit semnificația reală a rebeliunii. consecințele ei nefaste. „Prin pogromuri bestiale, asasinate politice și demagogie națională și socială — se arăta intr-un document al P.C.R. — ei (legionarii — n n.) au vrut să distragă atenția maselor de la cauzele adevărate ale suferinței lor". Făcînd bilanțul întregii guvernări legionare de patru luni, P.C.R. sublinia că aceasta „a vîrît țara în- tr-o situație catastrofală". „Masele celor ce muncesc de la orașe și sate și-au manifestat adinca lor revoltă atit față de clica generalului, șef al regimului legionar, cît și față de bandele de tîlhari șl asasini înarmați ale Legiunii in ciocnirea acestora cu'armata".

legionară

Rebeliunea legionară s-a dezlănțuit eu furie împotriva personalităților politice democratice, patriotice, progresiste, a marcat încercarea de exterminare in masă a unor figuri ilustre ale poporului român. Aceasta nu era decît o continuare, în timp, a șirului de crime politice cărora le căzuseră victimă, in perioada anterioară, savantul de renume mondial Nicolae Iorga, profesorul universitar Virgil Madgearu, figuri de prim ordin ale vieții politice c.a I. G. Duca, Armand Călinescu. generalul Argeșea- nu, Victor Iamandi etc.Deosebit de sadic s-au răfuit legionarii cu ostașii armatei române, în diverse puncte ale Capitalei, ostași pe care i-au surprins răzleți sau răniți, fără posibilitate de a se apăra, au fost asasinați cu o sălbăticie demențială, stropiți cu benzină și arși de v.ii. Este semnificativă următoarea scenă : în apropierea sediului legionar din str. Roma, un ostaș dintr-o patrulă asupra căreia legionarii au deschis foc a fost rănit. Legionarii ’ au năvălit în stradă și au aruncat peste el clteva găleți de petrol, dîndu-i foc. Cadavre carbonizate de ostași români au fost găsite in fosta Piață a Senatului, la podul Izvor etc.Legionarii s-au dedat, totodată, la un adevărat dezmăț rasist. Vechea politică de demagogie șovină deșănțată dusă de legionari a căpătat în acele zile forme paroxistice. A fost comis un mare număr de asasinate împotriva populației evreiești. Cetățeni de naționalitate evreiască au fost tîrîțl la sediile legionare, maltratați bestial, apoi duși cu camioanele și impușcați în pădurea Jilava ; alții au fost duși la abator și măcelăriți acolo, iar cadavrele lor atîrnate în cîrligele pentru vite. Aceste crime au stîrnit condamnarea categorică, vehementă a poporului român, care și-a manifestat cu putere consternarea și revolta față de asemenea acte odioase, cu desăvir- șire străine firii sale, vechilor sale tradiții de conviețuire frățească cu naționalitățile conlocuitoare. Sint cunoscute numeroase cazuri cind oameni simpli au salvat viața unor cetățeni de naționalitate evreiască, a- cordindu-Ie refugiu sau impotrivin- du-se cu forța bandelor legionare, punîndu-le pe fugă.Rebeliunea a fost acțiune de jaf însoțită de o— ___ desfășurată pe oscară vastă, de masă. în timp ce echipe de legionari atacau diferitele instituții de stat și purtau lupte cu armata, alte echipe, cu coloane de autovehicule furate, au năvălit în cartierele comerciale, spărgînd cu tîrnăcoape și răngi de fier obloanele și vitrinele și jefuind mii de maga- edificii cantități e- materiale, sumezine, case particulare publice. însușindu-și norme de bunuri ___________  ______de bani, valori de tot felul. Sediile legionare au fost transformate în adevărate antrepozite de bunuri furate.De fapt, asasinatele, bestialitățile, prădăcîunile săvirșite în cele trei zile cit a durat rebeliunea legionară înfățișează — dacă ne putem exprima astfel — chintesența a tot ceea ce a caracterizat ideologia și practica mișcării legionare. Ceea ce s-a petrecut între 21 și 23 ianuarie 1941 a dezvăluit cu cea mai mare claritate în fața întregii țări chipul mișcării legionare, ca trădători ai țării, stipendiat! ai intereselor străine, și, totodată, ca adevărată adunătură de criminali și delincvenți de drept comun, recrutați din drojdia societății.Atrocitățile comise, actele de bestialitate au dezvăluit din plin chipul lor de troglodiți. Chiar și elemente care fuseseră atrase de demagogia legionară au avut revelația brutală a realității, au înțeles rătăcirea lor și s-au desprins cu dezgust de legionari.Crimele din zilele rebeliunii au provocat un val de mînie și indignare în opinia publică, de repulsie și revoltă împotriva legionarilor. In fruntea tuturor forțelor antifasciste ale societății românești. Partidul Comunist Român, — care de ani și ani ducea o luptă dîrză împotriva mișcării legionare, a politicii sale antidemocratice și antinaționale — s-a ridicat cu putere împotriva dezmățului fascist din zilele rebeliunii, a chemat pe co-

vremea
Tlmpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 ianuarie. In țară : vremea va fi călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va 
ti variabil, mai mult noros. Vor

cădea precipitații sub formă de burniță și ploaie, care pe alocuri, în vest, va avea caracter de aversă. Vînt moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar maximele între 2 și 12 grade, local mai ridicate la început. Seara și dimineața, ceață locală. în București : vreme călduroasă. Cerul va fi variabil, favorabil burniței și ploii slabe. Vînt moderat. Temperatura se menține ridicată.

Cu prilejul unei recente consfătuiri organizate la Mi
nisterul Invățămîntului, cu participarea conducerilor tu
turor instituțiilor de invățămint și a consiliilor uniunilor 
asociațiilor studențești din' centrele universitare, a fost 
dezbătut și adoptat un nou sistem de notare și verificare 
a pregătita studenților, carp va fi experimentat in mat 
multe institute și facultăți, incepind cu semestrul al ll-lea 
din acest an universitar. Spre a cunoaște structura și 
obiectivele instructiv-educative mai largi ale noului sis
tem, precum și măsurile întreprinse pentru a «e asigura 
aplicarea optimă a acestuia, u... 
jos.

Cu deosebită vehemență și-au manifestat indignarea, alături de muncitori, de diferite alte categorii sociale, personalități ale vieții publice, reprezentanți de seamă ai intelectualității. într-o adresă din 30.1.1941, comandantul Diviziei a 13-a infanterie Ploiești raporta că în acea zi a avut loc la Ploiești întrunirea unui număr de 227 personalități din lumea intelectuală, unde au luat cuvîntul reprezentanții tuturor categoriilor de profesiuni, exprimînd revolta față de a- trocitățile legionare. Pe adresa Consiliului de Miniștri au fost expediate mii de telegrame, memorii în care se cerea aspra pedepsire a legionarilor.Exponenți ai celor mai diverse pături și categorii sociale, tot ce era mai reprezentativ in opinia publică, au ținut să-și manifeste intr-un fel sau altul poziția de condamnare a rebeliunii, ca și a întregii politici legionare, a tuturor fărădelegilor și actelor profund antipopulare și antipatriotice săvirșite de legionari.Semnificativă pentru această stare de spirit a fost însăși atitudinea armatei, a fiilor de muncitori și țărani in haine ostășești, care în zilele rebeliunii s-au împotrivit cu dîrzenie bandelor legionare, mulți dintre ei sacrificîndu-și viața pentru a bara calea acestor dușmani sîngeroși ai intereselor vitale ale patriei.Ecourile indignării generale au răzbătut și în presă, unde un mare număr de publiciști au condamnat fărădelegile legionarilor. De pildă, „Curentul" din 13 februarie 1941 asemăna rebeliunea cu „o noapte turbu
re" care „va fi pentru istoria româ
nească cea mai neagră pagină. Și cît 
am vrea ca cei ce vor veni după noi 
să poată ști că ceea ce citesc (despre rebeliune — n.n.) nu e istoria nea
mului românesc. Că n-a fost decît 
una din prea multele amărăciuni pe 
care poporul acesta le-a suportat..."Era1 evident că prăpastia dintre legionari și popor, care i-a privit întotdeauna pe aceștia ca pe o minoritate străină de aspirațiile și interesele sale, de factura sa psihică și morală, se adîncise Ia maximum. Aceasta a pecetluit, de fapt insășl soarta rebeliunii. Sub presiunea poporului, a stării lui de spirit profund antile- gionare, Antonescu a trecut în dupâ- amiaza zilei de 22 ianuarie la reprimarea rebeliunii. Prin armatei, rebeliunea a atît în Capitală, cit și

(Urmare din pag.

intervenția fost zdrobită, in provincie.
I)din documente nu îmi aparține. Nu am încasat eu salariul și alocația de stat". Se procedează, de asemenea, la confruntări intre Dumitru lonescu și Maria Măciucă. D. I. nu mai este atit de sigur pe poziția sa, ca în primele declarații... Aceasta nu este insă o dovadă. Pentru aflarea adevărului și trimiterea în judecată a vinovatului sau vinovaților este nevoie de probe. Cercetarea continuă...Discutăm cu tovarășul procuror Nicolae Stanciu, din cadrul Procuraturii municipiului București, supraveghează cercetările.— Așa după zintă lucrurile credeți cumva tatea celor trei- O să vi se pară paradoxal, dar în meseria noastră trebuie să credem totul și, totodată, să nu credem nimic. Toate faptele, indiferent dacă pledează pro sau contra unei persoane, trebuie verificate minuțios și menținute sau Infirmate de probe.— Nu credeți nici măcar în recunoașterea casierei 7— Potrivit dispozițiilor legii, recunoașterea singură nu poate face dovada vinovăției unui om in fața justiției. Ea trebuie susținută de alte dovezi. Și este bine așa. Pe de o parte, organul de cercetare este preocupat de descoperirea dovezilor de vinovăție, nu de obținerea cu orice preț a unei recunoașteri din partea celui bănuit de comiterea unei fapte penale : pe de altă parte, cel ce se declară vinovat de săvîrșirea unei infracțiuni poate urmări prin aceasta ascunderea realității, salvarea adevăratului vinovat ori sustragerea sa de la o altă învinuire, mai gravă. Or, le

gea prevede sancționarea

careîndeaproapecum se pre- pină acum, fn complici- 9

Discreditarea totală a legionarilor ca urmare a rebeliunii a determinat opțiunea, decizia conducătorilor I Reich-ului în conflictul dintre cele două fracțiuni ale guvernării fasciste. Ei și-au dat seama că în guvernarea I țării nu se mai puteau bizui pe le- j gionari, urîți și respinși cu vehemență de popor, că instrumentul realizării planurilor lor de perspectivă, de totală aservire a j României și de tirire a ei în agre- j siunea antisovietică pe care o pregăteau cu febrilitate, nu mai putea fi decit gruparea reprezentată de | Antonescu.Faptul că hitleriștil au ales în situația creată această grupare nu a însemnat însă abandonarea mișcării legionare. Generalul Hansen arăta că sprijinirea lui Antonescu s-a făcut fără „preju
diciul sentimentelor de amiciție față 
de legiune". De altfel, după rebeliune, prin grija Gestapoului, șefii legionari, in frunte cu Horia Sima, au fost primiți și adăpostiți in Germania, prezența lor fiind folosită ca factor de permanentă amenințare și presiune asupra lui Antonescu, pentru a determina permanenta lui supunere necondiționată față de pretențiile Reich-ului. La rîndul lui, Antonescu a căutat să folosească victoria repurtată asupra legionarilor pentru a consolida dictatura sa, a-și asigura mai departe sprijinul hitleriștilor.Au urmat apoi anii întunecați ai dictaturii militaro-fasciste, caracterizată prin teroare și înăbușirea oricăror libertăți democratice, prin împingerea țării — înhămată la carul Germaniei hitleriste — in războiul antisovietic. Dezvăluind esența dictaturii militare instaurate de Antonescu după rebeliune. P.C.R., — în documentul intitulat „De Ia regimul legionar la dictatura militară", din 26 februarie 1941 adresat tuturor organizațiilor de partid — sublinia că aceasta avea aceeași sarcină ca și regimul legionar : „să înece in singe orice rezistență a poporului trudit împotriva planurilor criminale, războinice... să înece orice rezistență a maselor și a celor ce muncesc împotriva asupririi și jefuirii lor nemaipomenit de barbare și să umple închisorile și lagărele de concentrare cu noi mii și zeci de mii de muncitori, țărani, intelectuali, care vor lupta în fruntea poporului român împotriva politicii de război și de trădare națională a actualului regim".Dar poporul român Însetat de libertate nu a putut fi îngenuncheat. In anii războiului hitlerist și ai regimului militaro-fascist. clasa muncitoare, masele largi populare, forțele naționale democratice, antifasciste, în ciuda terorii și prigoanei sălbatice, au continuat lupta împotriva regimului fascist și a războiului antisovietic, pentru eliberarea țării din robia nazistă.Meritul istoric de a fl condus la victorie lupta de eliberare a poporului român îi aparține partidului comunist, care a organizat mișcarea de rezistentă antifascistă, sabotarea mașinii de război hitleriste, a chemat masele largi la lupta pentru scoaterea României din odiosul război antisovietic. pentru alungarea cotropitorilor hitleriști. Coalizînd in jurul său toate forțele democratice și patriotice, a organizat și înfăptuit insurecția armată din august 1944, soldată cu răsturnarea dictaturii antonesciene. eliberarea tării de sub jugul fascist, alăturarea României coaliției antihitleriste, O nouă epocă a fost deschisă atunci în istoria poporului român, epocă în care el a dobîndit deplina eliberare națională și socială, a pășit la dezvoltarea de sine stătătoare, la înfăptuirea celor mai înalte aspirații ale sale de libertate și progres social, epoca socialismului biruitor.

— Vă rugim să ne spu
neți mai întii in ce constă 
noul sistem ?— Spre- deosebire de metodele de verificare aplicate pînă astăzi, cînd — in general — activitatea desfășurată de studenți pe parcursul unui semestru sau an de studiu nu are o influență direct determinantă asupra notării finale, prin noul sistem se prevede ca fiecare activitate la care participă studentul în cuprinsul procesului de lnvă- țămînt (laborator, lucrări practice, seminarii, lucrări de control etc.) să fie notate printr-un număr de puncte. Acest număr de puncte, sub forma unei note echivalente, se va aduna cu' nota la examen, transformîndu-se, prin efectuarea mediei, lntr-un calificativ general. Repartizarea numărului de puncte acordate pentru activitățile profesionale din cuprinsul unei discipline ar putea fi, spre exemplu, următoarea : maximum 40 de puncte pentru lucrările practice sau de laborator, maximum 40 de puncte pentru seminarii și maximum 20 de puncte pentru lucrările de control efectuate. Punctajul care poate fi realizat la o disciplină este de 100 de puncte pe semestru. In aceste condiții, se înțelege că la disciplinele prevăzute numai cu lucrări practice ori de laborator sau numai cu seminarii se vor acorda pentru aceste activități 80 de puncte, astfel tncît. cumulate cu punctajul lucrărilor de control, să dea 100 de puncte. Studentul care la încheierea cursului nu a. realizat la o disciplină minimum 60 de puncte nu are dreptul examen, plinește vență.

— După ce criterii a 
fost stabilită această cifră 
minimă ?— Pe fondul asigurării unei exigențe continue în întreaga viață universitară, s-a avut în vedere realizarea unei proporții cît mai strînse între volumul și calitatea muncii desfășurate de studenți și calificativul atribuit. Lucru evident, de altfel, pe întreaga scară de echivalare în note a punctajului obținut, în virtutea căreia numărul mai mic de 60 de puncte se echivalea- I ză cu nota 4, 60—66 depuncte echivalează cu nota5, 67—73 de puncte cu nota6, 74—80 de puncte cu nota

7, 81—88 de puncte eu nota 8, 87—93 de puncte cu nota 9 și 94—100 de puncte cu nota 10. Ndta finală urmează să fie întreg, de regulă cel mai a- propiat de media dintre nota obținută la examen și

specifice activităților fâșurate.
— Ce garanții vor 

că un seminar, de . 
aflat de acum înainte sub 
presiunea unei radiografii 
statistice, nu-ji va diminua 
valoarea lui de amplă dez
batere, desfășurată, cum « 
Si firesc, nu întotdeauna tn- 
tr-un spațiu de afirmații 
certe, definitive j! deci ma
tematic apreciabile ?— Asemenea garanții e- xistă in întregul sistem, întrucît prevederile sale se reflectă deopotrivă și asupra cadrelor didactice, pe care le obligă acum la o atenție sporită față de desfășurarea procesului de în-

notare
re

Conf. univ. dr. M. FATU
dr. Ion SPALĂȚELU

vinovatului pentru toate faptele sale.In sfîrșit, experitiza grafologică este gata. Citim : „Persoanele trecute pe foaia de prezență au fost adăugate de Dumitru lonescu. Semnătura maistrului Ion Răducanu este falsă, ea a fost făcută, de asemenea, de Dumitru lonescu". (De menționat : documentelemai poartă unele semnături false, a căror paternitate nu a fost stabilită încă).între timp, D. I., bănuind probabil imposibilitatea ascunderii în continuare a a- devărului, a făcut unele mărturisiri : recunoaște o parte din faptele săvirșite.

să se prezinte la chiar dacă înde- condiția de frec-

a
Convorbire cu prof. dr. Cicerone POGH1RC

director general în Ministerul învâtâmintului

cea realizată pe baza punctajului din cursul anului.
— Cum va fi apreciată 

activitatea studenților la 
disciplinele predate timp de 
mai multe semestre ?— In cazul in care disciplina se predă pe parcursul a 2 sau 3 semestre, punctajul final echivalent în note se calculează ca medie a punctajelor obținute în cele 2 sau 3 semestre.

— Ce se va intimpla cu 
studenții care, neintrunind 
cele 60 de puncte, pierd 
dreptul să se prezinte la 
examen ?— Examenul la care studentul nu va avea dreptul să se prezinte, din cauza nerealizării punctajului minim, se va considera un examen pierdut în sesiunea respectivă. Pentru a se putea prezenta la sesiunea următoare, este obligatoriu ca studentul să-și completeze punctajul minim necesar prin refacerea unor lucrări

vățămlnt, la găsirea unor forme noi și mai precise de cunoaștere și apreciere cit mai obiectivă a studenților. Tocmai de aceea, Ministerul Invățămîntului a recomandat ca noul sistem să nu se instituie ca o formulă fixă, ci numărul de puncte care se acordă pe activități în cadrul fiecărei discipline să fie stabilit de către consiliul profesoral al fiecărei facultăți în urma dezbaterilor purtate pe baza unor principii care să asigure implicit eliminarea oricărui pericol de supraîncărcare a studenților.
— Pentru că ați intrat în 

domeniul aprecierilor ceva 
mai generale, am dori să ne 
vorbiți acum despre obiec
tivele cu semnificații mat 
largi pe care le urmărește 
noul sistem in viața uni
versitară.— Cu toate că prin măsurile adoptate în ultimii ani întregul sistem de in- vățămînt superior a fost

mult perfecționat, în facultățile noastre încă se susține un număr prea mare de examene și din această cauză nu există garanții foarte temeinice că pregătirea studenților nu se efectuează în asalt. Or, prin noul sistem tocmai asemenea obiective sînt urmărit» în primul rînd, pentru ca pregătirea studenților să dobindească un caracter mai unitar, iar consistența ei să-și afle o reflectare fidelă în calificativele atribuite de corpul profesoral. In felul acesta, de pildă, o anume notă nu va mai pune ca pînă acum, pe același plan, o lucrare de control de un crare cerut mînă doilea baza unui punctaj iși propune, cerea mene terea trol studenților. Bunăoară, noul sistem se prevede posibilitatea ca un colectiv de catedră să poată acorda suplimentar, pentru activitatea științifică a studenților în cadrul cercurilor științifice, pînă la 15 puncte la disciplina de profilul căreia este cercul. In acest fel, dacă un student totalizează la 
o disciplină mai mult de 108 puncte pe parcursul u- nui semestru, cadrul didactic examinator va putea să-1 acorde studentului, fără examen, calificativul final maxim. In ultimă instanță trebuie să tindem ca unele examene de pe parcurs (nu cele cu care se Încheie definitiv activitatea), să fie înlocuite cu a- preeferi pe bază de punctaj, la examen urmînd să se prezinte doar cei nemulțumiți de calificativul astfel obținut.Punem aici punct declarațiilor făcute de interlocutorul nostru, cu speranța că noul sistem, răspunzînd unei nevoi reale a învăță- mîntului superior, va constitui o contribuție reală la perfecționarea superioare.se cuvine ..._______  __ ,____că Ministerul Invățămîntu- lui, împreună cu Consiliul Uniunii Asociațiilor Studențești au întreprins o serie de măsuri pentru ca experimentarea noilor prevederi să se desfășoare în condițiile specifice din diferite institute șl facultăți, cu respectarea tuturor cerințelor instructiv-educative cărora trebuie să le răspundă în- vățămîntul superior. Rămine ca asemenea măsuri să fie atent urmărite pe parcursul aplicării lor, cu consecvența și rigoarea absolut necesare In cristalizarea unei concepții unitare șl științifice cu privire la a- precierea pregătirii studenților.

sfert de oră cu o lude seminar care i-a studentului o săptă- de lucru. în al rind. aprecierea pecum spuneam, redu- numărului de exa- concomttent cu creș- posibilitătiior de con- și apreciere asupra în

școliiIn acest sens apreciat faptul

Mihai IORDANESCU

La munte Foto : S. Cristian
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, . . . • . . : ■

Sîntem la Judecătoria sectorului 4 din Capitală, unde urmează să fie dezbătută cauza. Deoarece Dumitru lonescu s-a declarat în imposibilitate materială de a-și angaja un apărător, Instanța a dispus ca 
el să fie asistat de un avocat 
din oficiu, pe cheltuiala sta
tului. Președintele completului de judecată dă cuvîn- tul acuzării. Una cite una, faptele antisociale ale celor doi infractori sînt dezvăluite publicului care umple pînă Ia refuz sala. Pe baza probelor din dosar șl a depozițiilor de martori, procurorul solicită condamnarea incul-

de o comisie de medici specialiști de la Institutul me- dico-legal dr. Mina Mino- vici. Rezultatul : fostul contabil-șef este in deplinătatea facultăților sale mintale și, deci, responsabil de fap
tele comise. între timp, din probele administrate in instanță s-a ivit însă necesitatea extinderii învinuirii și asupra lui lorgu Mirciu și Aurel Silvășan, casieri plătitori din cadrul aceleiași întreprinderi. In consecință, 
instanța urmează să admi
nistreze probe noi, să 
cedeze la audierea 
martori.Și lată sentința de

cestuia au 
vinovățieiîi luăm tovarășei Costache, care a susținut a- cuzarea în fața instanței :— Veți ataca sau nu hotă- rîrea cu recurs ?— Considerăm pronunțată legală 
nică ; de aceea nu recurs. ’ S-ar schimb, să asistăm la un recurs al condamnaților...— în acest caz nu există pentru ei riscul de a se majora cuantumul pedepselor ? Timorați de o asemenea perspectivă nu s-ar putea

făcut dovada ne- 
sale penale,un scurt interviu procuror. Maria

pro- 
altor

sentința
Si temei- vom face putea, in

falsurilor.
că D. I.
Instanța 

expertiză. examinat

închisoare corecțio-

Legea In- majorarea cind re- numai de face
Pe baza celor 25 de declara
ții de martor, a constatări
lor expertizei tehnico-știin
țifice și a recunoașterilor 
făcute in fața organelor de 
cercetare, a doua zi după terminarea lucrărilor de către organele de miliție, Procuratura municipiului București a întocmit rechizitoriul învinuiților Dumitru lonescu și Maria Măciucă, cerind tragerea lor la răspundere penală pentru să- virșirea infracțiunilor de delapidare și fals in acte publice. S-a dispus, de asemenea, arestarea preventivă a fostului contabil-șef.11 căutăm din nou pe tovarășul procuror Nicolae Stanciu. Anticipind întrebarea noastră, ne spune :— Acum pot afirma cu certitudine : din cei trei bă- 
nuiți, numai doi erau vino- 
vați. Maistrul Ion Răducanu este complet nevinovat. Toate probele au dovedit acest lucru.

paților. Se insistă în deosebit asupra periculozi
tății sociale a faptelor, avînd in vedere funcțiile pe care le-au deținut cei doi. Urmează apărarea: avocații in- culpaților cer amina rea judecății, pentru lipsa unor martori la a căror audiere stăruie. O scurtă deliberare: 
instanța este de acord cu 
cererea apărării și fixează un nou termen de judecată, peste o săptămină.Va urma incă o «edință de judecată, incă una și încă una... In apărarea sa, 
fostul contabil-șef solicită 
tribunalului o contraexper- 
tiză grafologică. I se a- 
probă. Rezultatul este aceiași cu al primei expertize: Dumitru lonescu este autorul majorității Avocatul său solicită de a- semenea o expertiză psihiatrică. pretinzînd este iresponsabil. 
aprobă și această Inculpatul va fi

damnare : pentru săvîrșirea infracțiunilor de fals și delapidare a sumei de 17 200 lei, Dumitru lonescu a fost condamnat la 4 ani închi- so'are corecțională și confiscarea parțială a averii ; pentru săvîrșirea infracțiunii de delapidare a sumei de 900 lei, pentru favorizarea infractorului și fals in sete publice Maria Măciucă a fost condamnată la 3 ani închisoare. Totodată, ea trebuie să plătească statului, alături de D.I., suma de 16 000 din cei 17 200 delapidați de acesta, lorgu Mlrciu este condamnat și el la 7 luninală pentru fals în acte publice.— Pe cel de-al patrulea învinuit l-am scos din proces, ne declară tovarășa judecător Georgeta Onica, președintele completului de judecată. Probele administrate în cauză, apărările a-

să renunțe oare la calea da atac ?— Nicidecum 1 terzice categoric pedepsei atunci cursul este făcutcondamnat. Aceasta parte tot din dreptul de a- părarc ni părților.Intr-adevăr, toți cei trei condamnați au declarat re
curs. Procesul se continuă la Tribunalul Capitalei... Avem în față cele două ho- tărîri date în cauză — a judecătoarei și a tribunalului.

— Datorită orientării co
recte asupra tuturor ele
mentelor cauzei, datorită 
faptului că s-au adminis
trat toate probele cerute de 
apărare, hotărirea noastră a 
menținut-o pe cea a primei 
instanțe, ne-a declarat tovarășa judecător Cornelia Popescu, președintele completului. Hotărirea rămine astfel definitivă și executorie;

cu o singură modificare — cuantumul pagubei pentru care casiera Maria Măciucă răspunde împreună cu fostul contabil-șef Dumitru Io- nescu a fost diminuat de la 16 000, cum greșit reținuse prima instanță, la 13 000 lei, cît trebuia în realitate.încheiem reportajul nostru la Procuratura generală, unde se află dosarul, ca ur
mare a cererilor de promo
vare a unui recurs extraor
dinar formulate de condam
nați.— Trebuie precizat de la început că, în ceea ce privește faptele reținute de instanță — cuantumul despăgubirilor și cuantumul pedepselor — soluția este 
legală și temeinică. Totuși, ca urmare a faptului că a- tît instanța de fond cit șl instanța de recurs au calificat greșit una din faptele săvirșite de Maria Măciucă, noi am declarat recurs ex
traordinar, cerînd califica
rea corectă a faptei, ne-a spus tov. Gheorghe Aanei, procurorul șef al Direcției judiciare pentru cauzele penale....Avem în față o hotărlre judecătorească. Undeva, cineva, a încălcat normele de conviețuire socială, dispozițiile legii, fapt pentru care a fost judecat și sancționat 
In spatele fiecărui cuvint, 
însă, descifrăm munca pli
nă de răspundere din tim
pul anchetei, obiectivitatea 
din timpul confruntărilor, 
exigența și competența puse 
în slujba aplicării neștirbi
te a legii, din timpul deli
berării și pronunțării sen
tinței. Intr-un cuvînt, pa
siunea pentru adevăr și 
dreptate de care sint ani
mați cei cărora poporul le-a 
acordat învestitura de a 
contribui la realizarea justi
ției potrivit înaltelor prin
cipii ale democrației socia
liste.
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¥ă propunem, stimați cititori, un nou tur de orizont : in fața hărții României socialiste, să descifrăm împreună semnificațiile și dimensiunile realizărilor pe care cincinalul 1966—19'0 le-aînscris la capitolul LOCUINȚA — ÎNVAȚAMÎNT — CULTURA — SANATATE. Este vorba, așadar, de obiective soclal-culturale majore ale politicii partidului și statului nostru. Datele cele mal semnificative — statistici, grafice, Imagini reprezentative — le vet! găsi in paginile ur

mătoare ; in aceste rlnduri ne îngăduim să vă reținem atenția asupra a ceea ce se află dincolo de respectivele date. Și, în primul rind, asupra faptului că felul cel mai înalt al politicii partidului, h tot ceea ce se înfăptuiește în societatea noastră este OMUL, înflorirea multilaterală a personalității sale, bunăstarea materială și spirituală a fiecărui cetățean.Ne putem mîndri că am înfăptuit intr-o perioadă istorică 6curtă industrializarea tării ; în agricultură am realizat trecerea la marea gospodărie, a cărei modernizare și dezvoltare intensivă premisele certe ale toate aceste succese ținute prin eforturi trcgului nostru popor, un scop in sine, ei temelia solidă pe care se clădește — de către oameni, și pentru oameni — edificiul societății socialiste multilateral dezvoltate, edificiu al bunăstării și al unei inalte civilizații.

întrunesc astăzi împlinirii. Dar remarcabile, ob- susținute ale in- nu reprezintă

Evoluția procesului de arbanf- zare, sistematizarea orașelor și comunelor determină cadrul favorabil ridicării standardului general de problema locuinței nu a deplin soluționată, dar tarea și diversificarea de locuințe reia cinoinalul abia chează un moment pus bazele rezolvării mai apropiate. Cifra (și care va creste in 

treptate a viață. Știm, fost incă pe prin dezvol- construcțiel acțiune pe firul eâ- încheiat mar- crucial — s-au ei mai bune și impresionantă continuare) n

numărului de apartamente construite din fonduri centralizate sat; cu credite acordate de către stat, in ultimii cinci ani. ea șl saltul înregistrat în această perioadă, ne dau temeiuri de satisfacție și optimism.Dezvoltarea, in anii cincinalului, a Invățămîntului — general și tehnic mediu și superior — atît prin continua sa amplificare, cit și prin modificări de substanță, calitative, silit de natură să răspundă solicitărilor venite atît din direcția unei economii naționale aflate în plin avînt, cit $i din domeniul social-cultural.
Smaglnea preocupărilor social- culturale din anii cincinalului precedent este întregită prin reflectarea eforturilor Întreprinse in domeniul creșteri! sănătății. Numeroase spitale, policlinici și dispensare, institute de cercetări iu fost predate de către constructori unui corp medical an de an mai numeros, mal Instruit, mai activ.

Rod al activității neobosite a pro- leclanțiior și constructorilor, noile ansambluri urbane, construcțiile noi de pe întreg cuprinsul țării, multitudinea măsurilor inițiate pentru dezvoltarea invățămintuluf și culturii, pentru perfecționarea asistenței sanitare materializează in mod elocvent obiectivele de un profund umanism ale politicii partidului și stalului nostru, care ar putea fi exprimate sintetic in cuvintele : 
„TOTUL PENTRU OM".

.... ................................
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Din fondurile statului

sau cu credite acordate de stat

344300 DE APARTAMENTE

cu o suprafață locuibilă de aproape 10 milioane metri pătrați, ’n majoritatea lor în ansambluri arhitecturale mari, care au schimbat fața orașelor noastre, în ultimii cinci ani s-au realizat mai multe apartamente decît în cele 3 cincinale precedente.
1250 000 DE CETĂȚENI

(adică o populație egală cu cea a șapte orașe de talia lașului sau Brașovului) «-au mutat în apartamente construite în decursul cincinalului.

T

16 MILIARDE LEI
pentru apartamentele puse la dispoziția oamenilor muncii de către stat și 
ALTE CÎTEVA MILIARDE de lei acordate de stat populației sub formă de credite, pentru realizarea de apartamente proprietate personală — la atît secifrează etortul material făcut pentru cincinalului.

• Populația beneficiază de locuințe 
plătind o chirie care, în medie, repre
zintă șapte la sută din salariu, fiind 
mult mai mică decit în țările capi
taliste.

impunătorul program de construcții al
• Una din multele dovezi ale spo

ririi gradului de civilizație : a crescut 
aproape de două ori cantitatea de 
energie electrică consumată pentru uz 
casnic.

7,5 MILIARDE LEI 

s-au investit pentru obiective 

destinate gospodăriei comunale
Programul construcțiilor de locuințe a reclamat și un important efort material din partea statului pentru înzestrarea și reînzestrarea cu dotări edilitare moderne a orașelor. Cu aceste fonduri s-au pus în funcțiune :

— instalații de captare a apei cu o 
capacitate de 900 000 mc zilnic ;

— rețele de distribuire a apei In 
lungime de 1 485 km ;

— 14 stații de epurare a apelor 
uzate ;

— rețele de canalizare in lungime 
totală de 850 km ;

— rețele de distribuire • gazelor 
naturale : 685 km ;

— baze de întreținere auto : 12 ;
— «-au dat in circulație 3 863 de

autobuze și 324 de troleibuze pentru 
transportul urban de călători;

— s-a introdus alimentarea centra
lizată cu apă potabilă In tncă 36 de 
orașe. Printre orașele care au bene
ficiat de asemenea lucrări se numără : 
Slobozia, Zalău, Sighetul Marmației, 
Tg. Lăpuș, Cavnic, Borșa, Băilești, 
Găcști, Fetești, Negrești-Oaș, Corabia, 
Horezu, Rîșnov, • Cisnădie, Motru.

date în folosință 
în județele țării 

în ultimii cinci ani 
Albei 
Arad 
Argeș 
Bacău 
Bihor 
Bistrița-Năsăud 
Botoșani 
Brașov 
Brăila 
Buzău 
Caraș-Severin 
Clu| 
Constanța 
Covasna 
Dîmbovița 
Dolj 
Galați 
Gorj 
Harghita 
Hunedoara 
Ialomița 
lași 
Ilfov 
Maramureș 
Mehedinți 
Mureș 
Neamț 
Olt 
Prahova 
SaSu-Mare 
Sălaj 
Sibiu 
Suceava 
Teleorman 
Timiș 
Tulcea 
Vasiui 
Vîlcea 
Vrancea
Municipiul București 81 044

La aceste apartamente se 
adaugă alte peste 6 800 
construite în diferite loca
lități ale țării de ministere 
și alte foruri centrale în 
cursul anului 1970.

4194
3 993

11 510
7 716
7 159
1 205
2 614

12 301
5 438
3 820
5 055

14 051
12 461

2 588
3 935
8 898

15 753
6 278
3 981 

18412
3 098

11 561
2 486
6 987
5 499
9 747
5 291
3 713

11 238
4811
1 674
6 602
5 310 
4711
9 428
2 056
3 477
4 586
2 763

99400

260000
DE CASE
s-au construit

LA SATE
în acești ani
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de cultură generală

In linii

Burse

profesional și tehnic Cadre didactice

ți'.i

Răspunzind solicitărilor tot mai mari ale producției, și-a sporit numărul de elevi, de la 268 900,

superior

institutul Politehnic din București

RADIOUL Șl TELEVIZIUNEA
CÎMPU-

TEATRE
FILMUL

BIBLIOTECI

cu peste și spații
la BlRLAD,

MUSCEL,locuri, a-au
de cultură cu 4 600 locuri
LUNG

anului 1970 existînd 22 EDITURI. De asemenea, a luat ființă editura „Kriterion" destinată tipăririi de cărți în limbile naționalităților conlocuitoare.
Celor 143 TEATRE ȘI INSTITUȚII MUZI

CALE, sutelor de case de cultură și cluburi, zecilor de muzee li se vor adăuga noi edificii monumentale a căror construcție a început în cincinalul trecut, cum sînt:
• In perioada aceluiași cincinal, producția cinematografică a înregistrat următoarele realizări :

10 000
de depozitare a cărților.

de locuri, cluburi ou 1 500 de
TR. MĂGURELE și19 săli de cinemadeschis noi muzee

• Restructurat pe baza directivelor de partid, »-a caraoterizat prin cîteva momente esențiale :— In 1968 a Început școlarizarea în clasa I a copiilor la vîrsta DE 6 ANI.— In 1969 s-a trecut la ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
OBLIGATORIU DE CULTURA GENERALA DE 
10 ANI.— In 1970 s-a încheiat generalizarea mari a școlarizării copiilor de la vîrsta de 6 ani.— In 1970—1971, școala de 10 ani funcționează cu clasele a IX-a și a X-a generale, cu aproxima- t tiv 100 000 de elevi, școlarizați în 2 078 de unități școlare.— în răstimpul 1966—1970, învățămîntul obligatoriu de cultură generală a fost absolvit de un număr de 1 567 000 de elevi, cu 503 000 mai mult decît în cei cinci ani precedenți (1961—1965).• Cerințele perfecționării și modernizării ÎN- 
VAȚAMÎNTULUI de cultură generală, corelate cu dezvoltarea impetuoasă și cu cerințele economiei naționale, au impus o sporire și o diversificare a rețelei liceale în LICEE DE CUL
TURĂ GENERALĂ ȘI LICEE DE SPECIALI
TATE. Primele au fost absolvite de un număr de 
362 300 DE ELEVI, față de 279 200 DE ELEVI în cei cinci ani precedenți (1961—1965). Liceele de specialitate, în număr de 226 — industriale, silvice, agricole, economice, sanitare și pedagogice — înființate începînd cu anul școlar 1966—1967, sînt urmate în prezent de 118 600 DE 
ELEVL

Dăcă în perioada 1961—1965 s-au cheltuit pentru Editură și artă 3 303,7 MILIOANE LEI, in cin- tcinalul 1966—1970 s-au cheltuit 4 266,7 MILIOANE * LEI, cu 29,1 la sută mai mult.• Alocațiile de la buget pentru dezvoltarea culturii au sporit după cum urmează :
In milioane lei

1965

— Biblioteci
— Cămine culturale
— Muzee
— Instituții artistice 

112,2
52,4
56,2

264,2

120,4

1970 • în ultimii cinci ani In municipiile GALAȚI,
SUCEAVA, PITEȘTI, BAIA MARE, GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ și MEDIAȘ s-au înălțat case

în anul 1966, la 317 000 în anul 1970. în anii cincinalului au fost repartizați producției :. 369 000 
DE MUNCITORI și 148 000 DE TEHNICIENI. Față de cincinalul precedent, numărul muncitorilor pregătiți prin școlile de acest tip a crescut cu aproximativ 43,4 la sută, iar numărul cadrelor medii cu peste 51,1 la sută.

în 1966 aveam lo centre universitare, 181 de facultăți și 137 000 de studenți; în 1971 avem 18 centre universitare cu 195 de facultăți.Numărul studenților la cursurile de zl, serale și fără frecvență este de aproaoe 152 0C0, 
DE 6 ORI MAI MARE DECÎT ÎN 1938, ceea ce face să revină 75 DE STUDENȚI LA 10 000 DE 
LOCUITORI, față de numai 17 în urmă cu 32 de

ABSOLVENȚI*
INSTITUTE DE iNVAȚÂMlNT SUPERIOR.

'i't? aoo

67000
□

1961 - 1965
X— ....

1966-1S7C> ■......

• Un exemplu elocvent: statul suportă diferența dintre costul efectiv al spectacolelor artistice și ceea ce plătește spectatorul pentru un bi-

• TEATRUL NAȚIONAL DIN BUCUREȘTI.

• TEATRELE DE STAT DIN CRAIOVA ȘI 
TG. MUREȘ.

CASE DE CULTURA

Pentru un student, statul cheltuiește astăzi' s- proximativ 12 060 lei anual, cu 1100 lei anual mai mult decît în 1966.între anii 1966—1970, institutele de Invățămînt superior au fost absolvite de 117 000 de studenți, cu 50 000 mai mult decît în perioada cincinalului precedent.în cincinal s-au înființat 5 NOI INSTITUȚII DE 
INVĂȚĂMÎNT SUPERIOR: UNIVERSITATEA 
DIN CRAIOVA, INSTITUTUL DE PETROL DIN 
PLOIEȘTI, INSTITUTELE DE SUBINGINERI 
DE LA BAIA MARE, PITEȘTI, HUNEDOARA ; 
19 FACULTĂȚI și 43 DE SPECIALITĂȚI.

In perioada 1966—1970 au fost tipărite 
4.789 de manua,e (titluri) pentru toate gradele de invățămînt și literatură pedagogică, cu un tiraj total dc 128.697.000 dc c‘ xcmplare, in valoare de ȘÎJJ 095 000 lei- Din această sumă, peste 86 la sută a reprezentat valoarea manualelor distribuite gratuit elevilor.

Baza materială

In cincinal s-au creat și amenajat :
® 56 600 de locuri în internate pentru învățămîntul de cultură generală și pentru învățămîntul profesional și tehnic.
® ATELIERE Șl LABORATOARE cu o 

suprafață de 30 000 m p.

• S-a dezvoltat în continuare rețeaua de bi
blioteci publice. Volumele intrate în biblioteci în această perioadă au crescut continuu, ajungînd, în 1969, la peste III MILIOANE EXEMPLARE.

CARTEA

• în perioada 1966—1970 «-au editat ț Ș 000 
titluri, intr-un tiraj total de 343 milioane 
exemplare.

S-a reorganizat sistemul editorial, la finele

® CANTINE cu o capacitate de 
56 000 de locuri.

® CĂMINE pentru 18 000 de STU- 
DENȚI.

® CLĂDIRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
SUPERIOR cu o suprafață de 165 000 
m p

• 131 607 burse în învățămîntul 
de cultură generală.

® 1 150 490 burse in învățămîn
tul profesional, tehnic și licee de spe
cialitate.

• 305 583 burse de stat șl 2 221 
burse speciale în învățămîntul supe
rior.Pe întregul ansamblu de învățămint suina cheltuită din bugetul de stat în cincinal pentru burse este de 4 872,3 milioane lei.

210 000 de CADRE DIDACTICE- — educatoare, învățători, profesori de licee și universități — un

- Film® de lung metraj : 
-JFHme de scurt metraj
- Filme documentar® :
- Jurnale de actualități :

65
135
656
378

• Numărul spectatorilor care au vizionat spectacole cinematografice «-a ridicat în perioada cincinalului la 1 030 000 000.

detașament puternic asigură instruirea și educarea tinerelor generații. Numai în învățămîntul superior funcționează aproape 13 500 de profesori, conferențiari, lectori și asistenți, față de 2 194 In 1938—1939.
Alocațiile bugetare pentru învățămîntul de 

toate gradele in anii 1966-1970 au fost cu circa 48 la sută mai mari fața de cincinalul anterior — adică cu 13,2 MILIAR
DE LEI.

13 205 ȘCOLI Șl LICEE de cul
tură generală frecventate de 
2 007 217 ELEVI funcționează la 

sate în acest an școlar.
110 499 DE PROFESORI, ÎNVĂ

ȚĂTORI Șl EDUCATOARE își con
sacră activitatea instruirii și edu
cării acestor elevi.

In anul 1970, cele 32 de stații dc emisie radio și cele 17 de televiziune au difuzat 37 550, respectiv 3 200 ore-program, față de 28 768 și respectiv, 1 667 ore-program citeau fost difuzate în anul 1965. Au sporit considerabil numărul și înzestrarea tehnică a stațiilor de', radio și televiziune, pentru care s-au investit circa 295 milioane lei. Au fost construite edificii pentru TELEVI
ZIUNE și STUDIOUL DE RADIO CI.U.I.Numai în domeniul televiziunii baza tehnică pentru elaborarea programelor televizate s-a dezvoltat, de la 400 mp și un studio de 80 mp (existente în 1965), 

UNUI NOU CENTRU DEînzestrat cu eele mai noi și perfecționate agregate și utilaje. Noul centra de televiziune va dispune în faza finală de 4 corpuri de clădiri.

un platou de actualități de Ia construcția 
TELEVIZIUNE

în 1970 numărul abonamentelor la radio și radio- ffcare a fost de 3 075 mii. Abonamentele de televiziune au însumat 1 484 mii.

Au fost construite:— 16 SPITALE cu o capacitate efectivă de circa 8 800 
PATURI ;— 29 policlinici;Dintre edificiile spitalicești noi cu profil general, menționăm pe cele din :CONSTANȚA (1 400 PATURI), HUNEDOARA (870 PATURI), SUCEAVA (860 PATURI). SLOBOZIA (700. PATURI), CRAIOVA (1 620 TATURI) etc., spitalele de specialitate din Iași si Oradea (pediatrie), Cluj (boli contagioase) etc.Intr-o fază avansată de construcție se află la ora actuală cele din Baia Mare, Galați, Caransebeș, Alexandria, Slatina, Miercurea Ciuc.Lor li se adaugă șantierele recent deschise pentru ridicarea unor astfel de edificii la Vaslui, Rm. Vilcea, Focșani, Brașov, Timișoara, Iași, București.

• La 29,6 MILIARDE L.EI s-a ridicat finanțarea acțiunilor de sănătate de la bugetul de stat in anii 1966—1970, ceea ce reprezintă a- proape 350 LEI PE CAP DE LO
CUITOR ÎN 1970. fată de 265 lei in 1966.

» 690 MILIOANE LEI - este cifra care exprimă ajutoarele bănești acordate pentru mamă și copil (concedii pentru sarcină și le- huzie, indemnizații de naștere) De menționat curba ascendentă a sumelor plătite de stat pentru concedii de sarcină și lehuzie : de la 
123.2 MILIOANE LEI in 19(56. la 
401) MILIOANE LEI in 1970.

o Investițiile acestei perioade pentru dotări sanitare au fost de circa 2 700 MILIOANE LEI.

® De la 644,5 milioane 
lei în anul 1950, cheltuie*

Iile bugetare pentru sănă
tate au sporit la aproape 
7 MILIARDE LEI, în 1970, 
adică de aproximativ 11 
ORI.

POPULAȚIA
MÂNIEI

19141000 în 196620 252 541 în 1970Paralel cu această creștere, înregistrată la 1 iulie 1970. s-au produs substanțiale modificări și în ce privește durata medie a vieții, de la 
65,9 ani în 1961 la 68,6 în 1969.

UN LARG PROGRAM DE O- 
CROTIRE A SĂNĂTĂȚII. în a- cest sens trebuie amintite „programele prioritare" profilactice Inițiate de corpul nostru medico- sanitar pe intreg cuprinsul țării și care se referă la : vaste acțiuni de combatere și prevenire a bolilor transmisibile (difterie, febră tifoidă, poliomielită) in cursul cărora

au fost vaccinați milioane de oameni ; măsuri de combatere a bolilor cardiovasculare, reumatismului infecțios, hipertensiunii arteriale, a bolilor neuropsihice etc.o In perioada 1966—1970 unitățile specializate din stațiunile balneoclimaterice au găzduit un număr de 3 909 000 persoane venit» la odihnă și tratament.



9148 MILIOANE LEI
au fost alocați de la bugetul de stat 

pentru finanțarea cercetării științifice

BiwO
’t :t:’: H

Tehnica de calcul este folosită din ce tn ce mai intens, tn cele mai va
riate domenii

Numărul unităților
*

de cercetare:
tn 1965 în 1970

216 261
din care

© institute si centre de 

cercetare, institute mixte 

de cercetare și proiectare 

tn 1965 tn 1970 

102 166
® laboratoare uzinale

în 1965 în 1970 
tir Iffi

1700 MILIOANE LEI
au fost investiți pentru dotarea 

cercetării

în laboratorul de analize polarografice al Institutului de proiectări ți cercetâri pentru metale neferoase ji rare

? j; 111. j U ,-..ni»/.. ajjGSâ i> a «ixJJlp'J p .fBîiS ©&• *3 &fi'j

Totalul specialiștilor, cercetătorilor, al întregului
» H

personal din unitățile de cercetare a crescut la
peste 44000 în 1970 I

iMtPrintre - 
institutele 

care au luat 
ființă in anii 
cincinalului 

se numără:

fată de peste 30000 în 1965

Noua ți impunătoarea clădire a Institutului de studii ți proiectări energetica

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI PENTRU 
ELECTRONICA Șl TEHNICA 
DE CALCUL — BUCUREȘTI

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI PENTRU 
CONSTRUCȚII NAVALE — 
GALATI

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI PENTRU 
AUTOVEHICULE Șl TRAC
TOARE - BRAȘOV

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI FENTRU MA- 
șlNI-UNELTE Șl AGREGATE 
— BUCUREȘTI

• INSTITUTUL DE STUDII Șl 
CERCETĂRI PENTRU PLANI
FICARE — BUCUREȘTI

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
SI PROIECTĂRI PENTRU UTI
LAJ CHIMIC SI RAFINĂRII 
BUCUREȘTI

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI PENTRU Ml- 
NEREURI Șl METALE NE
FEROASE — BAIA MARE

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ENERGETICE INDUSTRIALE 
Șl PROIECTĂRI DE UTILAJE 
ENERGETICE — BUCUREȘTI

• INSTITUTUL DE MECANICA 
FLUIDELOR Șl CONSTRUC
ȚII AEROSPATIALE — BUCU
REȘTI

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI MINIERE 
PENTRU LIGNIT — CRA
IOVA

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI MINIERE 
PENTRU HUILA — PETRO
ȘANI

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII — BUCU
REȘTI

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU ECONOMIA AGRA
RA Șl ORGANIZAREA ÎN
TREPRINDERILOR AGRICOLE 
SOCIALISTE — BUCUREȘTI

• INSTITUTUL DE STUDII Șl 
CERCETĂRI PENTRU ÎMBU
NĂTĂȚIRI FUNCIARE Șl 
GOSPODĂRIREA APELOR — 
BUCUREȘTI

• INSTITUTUL DE IZOTOPI 
STABILI — CLUJ

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI PENTRU DEL
TA DUNĂRII — TULCEA
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întoarcerea din Franța Primire la Consiliul de Miniștri

delegației române conduseaNicolae Ceausescu, a primit

al Iranului

de tovarășul Manea Mănescu

în cuvîntul rostit cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul Sadegh Sadryeh a transmis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, un cald mesaj de prietenie din partea șa- hinșahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, precum și urări de prosperitate și pace pentru poporul român.Evccînd evoluția pozitivă a relațiilor româno-iraniene, vorbitorul a spus:„Relații diplomatice și legături bazate pe o veche și sinceră simpatie există de 400 de ani între România și Iran ; aceste raporturi seculare sint astăzi consolidate nu numai prin vasta cooperare comercială, economică și culturală, ci și prin schimbul de vizite oficiale e- fectuate între cei doi șefi de state".„Mă bucur — a spus în continuare ambasadorul iranian — pentru faptul că Excelența Voastră, cu o- cazia vizitei în Iran, a putut constata nu numai stima pe care Maiestatea Sa Imperială, guvernul și poporul iranian o poartă față de dumneavoastră și poporul român, ci și admirația de care se bucură remarcabilele eforturi ale Excelenței Voastre și ale guvernului român pentru crearea unui climat de stabilitate și pace în întreaga lume". ,Vorbitorul » arătat apoi că, constituirea în România a Comitetului pentru manifestări științifice și culturale prilejuite de cea de-a 2 500-a aniversare a întemeierii statului iranian ilustrează interesul pe care savanții și istoricii români îl manifestă pentru istoria și civilizația țării sale și reprezintă, totodată, o expresie a prețuirii și cinstirii pe care poporul și guvernul român le acordă valorilor și tradițiilor naționale ale popoarelor.în continuare, ambasadorul Sadegh Sadryeh a subliniat: „Convergența de opinii în domeniul politicii externe și linia urmată cu privire la diferitele probleme internaționale — evidențiate în comunicatul comun iraniano-român, cu prilejul recentei vizite oficiale a Maiestății Sale Imperiale, șahin- șahul Aryamehr, în Republica Socialistă România — constituie calea comună adoptată de cele două țări, într-o perspectivă de pace și progres pentru întreaga societate umană. Raporturile economice, comerciale și culturale, care tind continuu între Iran și nia, colaborarea din ce în vastă în diferite domenii zintă rezultatul firesc al

tele Consiliului de Stat, Ceaușescu, a arătat, vîntarea de răspuns, porul român nutrește, dul său, sentimente

se ex- Româ- ce mai repre- acestei convergențe de vederi asupra principiilor coexistenței pașnice state".în încheiere, ambasadorul nlan a exprimat dorința sa contribui, prin activitatea ce desfășura în România, la menținerea și intensificarea continuă a bunelor relații care unesc cele două țări.„In îndeplinirea misiunii mele, care îmbracă asppcte multiple — a spus vorbitorul — nu voi precupeți nici un efort pentru a mă achita de o datorie atît de apropiată de sentimentele mele; îndrăznesc să sper că astfel voi merita să mă bucur de atenția binevoitoare a dumneavoastră, precum și de înțelegerea și sprijinul prețios al guvernului Republicii Socialiste România".Mulțumind călduros vintele de apreciere adresa țării noastre, român și a sa personal, președin-

întrelra- de a o va

pentru cu- rostite la a poporului

Nicolae în că la sincere simpatie și stimă față de poporul iranian prieten.„Constatăm cu satisfacție — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — că legăturile multiseculare dintre cele două popoare cunosc în zilele noastre, prin efortul comun, o evoluție deosebit de pozitivă, in interesul reciproc al României și Iranului, al păcii și cooperării internaționale.Hotărîrea pe care am luat-o de a marca în țara noastră în modul . cuvenit împlinirea a 2 500 de ani de la crearea statului iranian va contribui, fără îndoială, la o mai bună cunoaștere reciprocă, la întărirea prieteniei dintre cele două popoare".Președintele Consiliului de Stat al României a subliniat că există In continuare largi posibilități de a extinde colaborarea dintre cele două țări, de a acționa cu rezultate și mai bune în această direcție.„Faptul că relațiile dintre România și Iran, țări cu sisteme social- politice diferite, sînt așezate trainic pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și colaborării avantajoase constituie o premisă a extinderii lor și rodnice", a subliniat Nicolae Ceaușescu.în continuare, președintele Consiliului de Stat a spus :„Mă bucur că vă inaugurați misiunea de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată cu hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru ca legăturile dintre țările noastre să devină tot mai strînse. Vă asigur că aceasta este și dorința guvernului și poporului român care, consacrîndu-și întreaga sa putere de muncă și creație operei de edificare în România a societății socialiste multilateral dezvoltate, militează, totodată, în mod ferm, pentru o largă colaborare internațională, pentru promovarea unui climat de pace și securitate în lume".Evocînd vizita pe care a făcut-o în anul 1969 in Iran, precum și vizita pe care șahinșahul Aryamehr a făcut-o în România, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a subliniat că întîlniri- le și convorbirile avute „au evidențiat, încă o dată, trăinicia relațiilor prietenești dintre țările și popoarele noastre, hotărîrea comună de a acționa în direcția extinderii acestor relații, de fructuos și a ne aduce la soluționarea marilor care privesc pacea și lumii contemporane".în încheiere, președintele Consiliului de Stat a transmis un cald mesaj de prietenie și urări de sănătate șahinșahului Iranului, familiei sale și poporului iranian și I-a asigurat pe noul ambasador de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal în îndeplinirea misiunii ce i-a fost încredințată.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire prietenească cu ambasadorul Sadegh Sadryeh.La solemnitatea înmînării scrisorilor și Ia convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe. Au fost, de asemenea, pre- zenți membri ai Ambasadei Iranului la București.

Vineri Ia amiază a sosit In Capitală delegația română, condusă de președintele Consiliului Economic, Manea Mănescu, care a participat la lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-franceze de cooperare economică, științifică și tehnică, ce s-a desfășurat la Paris.Din .delegație au făcut parte Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, reprezentanți ai conducerii unor ministere, consilieri și experți.La sosire, pe aeroportul Otopeni.

delegația a fost Intîmpinată de Va- sile Vilcu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică și Florea Dumitrescu, miniștri, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și alte persoane Oficiale.Au fost de față Jean Marie Le Breton, însărcinat cu afaceri ad-in- terim al Franței la București, șl membri ai ambasadei.

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, a primit, vineri dimineața, delegația Ministerului In- vățămintului Public din R. P. Bulgaria, condusă de ministrul Ștefan Vasilev, care tace o vizită tn țara noastră.La primire, desfășurată Intr-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Mircea Malița, ministrul

tnvățămintulul, și Alexe Popescu, adjunct al ministrului.A fost prezent Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare dintre cele două țări in domeniul lnvă- țămintului. (Agerpres) DIVERS

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)Reproiectarea unor produse sau părți de produse nu se impune, însă, exclusiv din motivele amintite mai sus. Asigurînd diversificarea largă a producției de mașini-unelte, creșterea valorii și competitivității a- cestora, îmbunătățirea cursului de revenire la export a acestor produse extrem de căutate pe piața internațională, reproiectarea și modernizarea continuă a produselor constituie o cerință imperioasă și permanentă a progresului tehnic contemporan, a insăși dezvoltării economiei noastre naționale. în uzinele de specialitate trebuie să se depună, de aceea, eforturi tot mai susținute pentru creșterea performanțelor ma.șini- lor-unelte. „în planul nostru de modernizări — ne-a spus inginerul-șef adjunct al uzinei „înfrățirea" din O- radea, Cantemlr Oncu — sînt cuprinse aproape toate mașinile-unelte os care le producem în prezent. In fond, In felul acesta acționăm în mod nemijlocit pentru creșterea valorii fiecărei mașini-unelte, îndeosebi a celor destinate exportului".Tn zilele noastre, de progres deosebit de rapid în domeniu! tehnologiilor de fabricație, cînd se cer mașini- unelte de înaltă tehnicitate, perfect adecvate necesităților de tot felul ale beneficiarilor șl. totodată, cit mai ieftine, este de neconceput ca execuția acestora să aibă loc integral în cite o singură unitate. Adîneirea specializării și extinderea cooperării Interuzinale în producție nu sînt insă de mare actualitate doar in scopul asigurării acestor cerințe, ci și pentru că. după cum arată experiența Uzinei mecanice din Sibiu, singura unitate din tară specializată in producția de mașini de presare-forjare, ca si a altor întreprinderi, reprezintă o deosebit de însemnată cale de diversificare si de sporire a volumului producției de mașini-unelte.— Cu prilejul recentei vizite de

cu
rie

reciproc puternică sănătoase tovarășul

a conlucra contribuția probleme progresul

lucru in uzina noastră — ne-a spus ing. Vasiie Vasu, directorul Uzinei mecanice din Sibiu — tovarășul Nicolae Ceaușescu, a recomandat crearea, prin eforturile conjugate ale tuturor întreprinderilor sibiene interesate, a unei turnătorii centrale de mare capacitate, care să asigure in condiții optime întregul necesar de piese turnate. Luind această măsură vom face un nou pas pe linia adinci- rii specializării ; piesele turnate vor fi de mai bună calitate, cu adaosuri de turnare mai mici, ca atare volumul prelucrărilor prin așchiere nece-

Premierea orașului Tirgu-FrumosOrașului Tirgu-Frumos, Iași, i-a fost decernat obținut in întrecerea tru înfrumusețarea și dărire a orașelor cu o 10 000 de locuitori.Cu acest prilej. într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul Executiv al Consiliului popular orășenesc se arată că, mobilizați în- tr-o vastă acțiune gospodărească, cetățenii din această localitate au muncit cu însuflețire pentru îndeplinirea exempla’ră a angajamentelor a- sumate. Ca urmare, valoarea obiectivelor realizate in întrecere a depășit suma de 4 100 000 lei, față de 1 500 000 lei angajament inițial.

județul premiul IV pe tară pen- buna gospo- populație sub
Ne folosim de acest prilej, se spune in telegramă, pentru a vă adresă sincerele noastre mulțumiri pentru grija pe care partidul și statul ne-o acordă.însuflețiți de entuziasmul cu care Întregul popor întimpină măreața sărbătoare a partidului — împlinirea a 50 de ani de la constituire —• animați de înalte sentimente de dragoste față de patria socialistă, asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, că și în viitor oamenii muncii din Tirgu-Frumos Iși vor spori eforturile pentru obținerea unor noi succese în dezvoltarea tinărului nostru oraș.

Cronica zilei

Vineri după-amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația de învățămint din U.R.S.S., condusă de A.A. Brîjin. președintele Comitetului de stat pentru învățămin- tul tehnico-profesional din R.S.S. Ka- zahă. care a făcut o vizită in tara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Vasiie Alexandrescu. adjunct al ministrului invățămintu- lui, de funcționari superiori din minister.Au fost de față membri ai Ambasadei U.R.S.S. la București.In timpul șederii în România delegația a vizitat licee de specialitate, școli tehnice și profesionale. în meniul construcțiilor de mașini, industriei ușoare, agriculturii și troiului. din București. Craiova, iești, Cimpina. Brașov si Curtea de Argeș.Delegația a avut, de asemenea o întrevedere cu Mircea Malița. ministrul învățămintului.
★Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a Indie;, Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea a organizat vineri la Casa de cultură a I.R.R.C.S. o seară culturală.După cuvintul de deschidere rostit

do- alpe- Plo-

de prof. univ. dr. docent Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., ziaristul George Radu Chi- rovici a împărtășit impresii dintr-o călătorie efectuată in această tară.A urmat un moment poetic in cadrul căruia actorii Mariana Mihuț, Silviu Stănculescu și Victor Reben- ciuc au recitat versuri din lirica indiană.Programul serii s-a încheiat cu o proiecție de filme documentare, producții ale studiourilor indiene.La manifestare au participat funcționari superiori din M.A.E., reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost prezenti, de asemenea. S. Than, ambasadorul Indiei la București, membri ai ambasadei si alti membri ai corpului diplomatic.
★La invitația Ministerului Turismului. a sosit in Capitală un grup de ziariști din Republica Federală a Germaniei într-o vizită de documentare privind programul turistic al țârii noastre pe anul 1971.In cinstea oaspeților. Ministerului Turismului recepție.

FUNERALIILE ACADEMICIANULUI

MARTIN BERCOVICI

Semnarea unei înțelegeri de colaborare

La București, a fost semnată vineri o înțelegere de colaborare directă pe perioada 1971- 1975, între Ministerul învățămintului din Republica Socialistă România și Ministerul învăță- mîntului Public din Republica Populară Bulgaria.înțelegerea prevede, printre altele, o strînsă colaborare a organelor de specialitate din cele două țări, in scopul organizării științifice, planificării și conducerii învățămintului. e- ducafiei comuniste a elevilor și măririi eficienței procesului instructiv- educativ, în baza noilor realizări din domeniul pedagogiei. Sînt prevăzute, de asemenea, schimburi de informații privind planurile și programele de învătămînt, proiectarea, elaborarea și difuzarea materialelor didactice,

schimburi reciproce de studenți, cadre didactice, aspiranți și cercetători științifici.Din partea română Înțelegerea de colaborare a fost semnată de ministrul Mircea Malița. iar din partea bulgară de ministrul Stefan Vasiliev.Au fost de față adjunct! ai ministrului învățămintului, rectori ai unor instituții de învățămint Superior din Capitală, precum si Spas Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.
wIn cinstea delegației Ministerului învățămintului Public din R.P. Bulgaria, ministrul Mircea Malita a oferit un dejun, iar ambasadorul Spas Gospodov un cocteil. (Agerpres)

SESIUNE JUBILIARĂ
Centrul de asistență a cardiacilor (ASCAR) a împlinit 25 de ani. Cu acest prilej, în aula spitalului „Col- țea" din București, a avut loc vineri după-amiază, o sesiune jubiliară, la care au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Sănătății. A- cademiei de Științe Medicale. Uniunii Societăților de Științe Medicale, conducători ai unor institute de cerce- . tare medicală, academicieni, cadre didactice din învătămîntul universitar medical, medici. Au rostit cuvinte de'salut Dan Enăchescu, ministrul sănătății, acad. Ștefan Milcu. vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale, directorul institutului de endocrinologie „C. I ~ ' docent Valerian docent Constantin tor al Institutului macie din București.Voinea Marinescu, șeful secției de chirurgie cardio-vasculară de la Spitalul clinic Fundeni. prof. dr. docent

Parhon". prof, dr Popescu, prof. dr. Anastasatu. prorec- de medicină și far- profesor dr.

Gheorghe Bădărău. de la Institutul de medicină din Iași, și dr. Guriță Eugen, medic cardiolog.Vorbitorii au subliniat aportul pe care această instituție medicală specializată l-a adus de-a lungul celor 25 de ani Ia prevenirea și combaterea bolilor cardio-vasculare. îndrumarea și coordonarea asistentei cardio-vasculare pe întieg teritoriul tării, la formarea cadrelor de medici specialiști in domeniul acestor boli.Comunicările prezentate în cadrul sesiunii au relevat preocupările medicilor cardiologi pentru găsirea unor soluții și metode tot mai eficiente de tratare a maladiilor cardio-vasculare, cum sint hipertensiunea arterială, cardiopatiile ischemice, miocardiopa- tiile cronice, insuficiența cardiacă etc., pentru recuperarea bolnavilor cardiaci și redarea capacității lor de muncă. (Agerpres)
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 22 IANUARIE 1971FOND GENERAL 1.438.103 lei din care port.EXTRAGEREA I: 20 33 28 56.

DE PREMII :112.433 lei re-16 67 69 23 24
Fond de premii ; 788.106 lei din care 112.433 lei report cat. I.EXTRAGEREA a II : 77 32 83 21 35 14 22.Fond de premii : 649.997 lei.

conducerea a oferit o(Agerpres)

Vineri la amiază au avut loc funeraliile academicianului Martin Ber- covici, personalitate științifică de reputație internațională.La . .............................................................fost venit neri, .giu, numeroși academicieni, profesori universitari, cercetători, foști colaboratori și studenți.-La catafalc erau depuse coroane de flori din partea Prezidiului Academiei, Ministerului învățămintului, Ministerului Energiei Electrice, Comitetului de Stat al Planificării, Institutului politehnic și a altor instituții.Au depus, de asemenea, coroane de flori Ambasada Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București și partea iugoslavă a Comisiei mixte pentru Porțile de Fier.La adunarea de doliu, la care au luat parte și membri R.S.F. Iugoslavia, au
■ li
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Institutul politehnic, unde a depus corpul defunctului, au in cursul zilelor de joi și vi- pentru a aduce un ultim oma-

ai Ambasadei luat cuvîntul
tru problema amplificării peste prevederile actuale a producției de mașini-unelte, uzinele au găsit — sau întrevăd — o serie întreagă de soluții. Neîndoielnic, tn lumina Indicațiilor primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndeosebi cu privire la utilizarea mai rațională a unor capacități de producție, dezvoltarea unor secții de montaje în uzinele de specialitate in paralel cu mai buna folosire a sculâriilor și a secțiilor mecanice din întreprinderile celorlalte ramuri și subramuri, cărora Ii se poate încredința fabricația unor uti-

PRODUCȚIA
DE MAȘINI - UNELTE

sare se va micșora și. (n felul acesta. cu aceleași capacități de producție va putea fi realizată o producție mai mare. In ce privește specializarea pe un număr mai restrins de ti- podimensiuni sau chiar pe subansamble de mașini-unelte, apreciem câ în cazul uzinei noastre, ea va duce la sporuri de producție de 20 la sută.Ne-am adresat, în final, directorului general al Centralei industriale de mașini-unelte din Capitală, ing. Mircea Pupăză, solicitindu-l să-și spună părerea în legătură cu cele relatate mai sus. să ne prezinte pe ce căi intenționează acest organism să asigure dezvoltarea la nivelul cerut a producției autohtone de mașini-unelte.— După cum ați putut remarca — ne-a spus directorul general — pen-

laje complexe sau — in cooperare — a unor subansamble de mașini-unelte, vom găsi noi resurse suplimentare de ptoducție. Totul este ca aceste resurse fă fie valorificate judicios, ca uzinele să dea dovadă de inițiativă in această direcție, să aplice neintîr- ziat măsurile tehnice și organizatorice eficiente la care s-au gindit.în scopul adînctrii specializării șl extinderii cooperării, avem in vedere atît redistribuirea intre diferitele uzine din centrală a fabricației multor subansamble și chiar a unor produse întregi, cif și alte măsuri. Iată un exemplu. Știm precis că în următorii .ani cererea de mașini-unelte a- gregat va fi mult mai mare decît pînă acum Nu vom amplifica însă in mod mecanic producția de agregate. Soiuția optimă este alta ; să

acad. Elie Carafoli, prof. univ. Constantin Dinculescu, prof. univ. George Bărănescu, rectorul Institutului politehnic din București, prof, univ. Vasiie Nițu, directorul Institutului de studii și proiectări energetice, ing. Victor Iancovici, prof univ. Drăgan Gleb, decanul Facultății de energetică a Institutului politehnic, Radu Țenovici, student in anul V al Facultății de energetică.Vorbitorii au evocat marcanta personalitate a defunctului, meritele sale deosebite in activitatea științifică și tehnică, însemnata sa contribuție în fundamentarea liniilor principale ale politicii energetice a țării noastre, activitatea didactică amplă și contribuția la formarea multor specialiști, în domeniul rețelelor și sistemelor electrice.După adunarea de doliu, cortegiul funerar s-a indreptat spre Crematoriul Cenușa, nerarea. unde a avut loc inci-(Agerpres)
plus elementele tipiza- beneficiarii in agre-producem inte, cu ajutorul cărora să-și poată confecționa singuri, secțiile proprii de autoutilări. gatele necesareSpecialiștii noștrii sint preocupați in prezent de dezvoltarea cooperării reciproc avantajoase in producție cu diferite firme specializate de peste hotare, îndeosebi din țările socialiste, analizează care repere sau suban- samble de mașini-unelte să (ie Încredințate — in vederea execuției — unor întreprinderi din afara centralei, care dispun de capacități insuficient Încărcate. A sosit, de asemenea, timpul ca producția unor mașini-unelte relativ simple, de tehnicitate medie, să fie Încredințată in întregime altor întreprinderi, din alte sub- ramuri, Inclusiv din industria locală. Tn uzinele de specialitate se vor elibera astfel însemnate capacități de producție, investițiile necesare pentru dezvoltarea producției unor tipuri de mașini-unelte de înaltă tehnicitate și complexitate putîndu-se face cu eficiență maximă. Evident, pentru ca asemenea măsuri să se poată aplica, este necesar să știm exact ce capacități sint disponibile in alte uzine constructoare de mașini, in alte ramuri, îndeosebi ce utilaje. Vom colabora, de aceea, îndeaproape in acest scop cu celelalte centrale industriale din construcția de mașini, cu diferite unități din alte ramuri ale economiei, pentru ca apoi. în cunoștință de cauză, să selectăm reperele și subansam- blele transferabile, să încheiem cu diferiți parteneri cit mai multe contracte de cooperare.N-am mai amintit ce măsuri luăm pentru asigurarea in condiții optime a pieselor turnate, accesoriilor, elementelor hidropneumatice și, in general, a pieselor si subansamblelor standardizate — a încheiat directorul general al centralei - deoarece problema se va rezolva definitiv prin intrarea In funcțiune. în următorii doi ani. a unor secții și uzine specializate in producerea lor.
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0 Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor Djura tak- 
sic (R.S.F. Iugoslavia) — 20.
0 Opera Română : Cosi fan tutte
— 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma
Otiliel — 15; Fanny — 20. (sala 
Studio) : Travesti — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Moartea lui Danton — 
20, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
0 Teatrul de Comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
0 Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30, (sala Studio) : O lună la
țară — 20. '
0 Teatrul Evreiesc de Stat : 
Mazel-Tov 1 — 19,30.
0 Teatrul Ciulești . Omul care * 
văzut moartea — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 16, (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
0 Studioul „Casandra" al I.A.T.C.: 
Divertisment 70 — 20.
0 Circul de Stat : Arena tinereții
— 19,30.
0 Ansamblul Rapsodia Română 
(la Sala Palatului) ; Spectacol ex
traordinar de cîntece șl dansuri 
românești — 19,30.

LIRA

15,30;

: FEREN- 
V1TAN —

• Ultima vacanță : BUZEȘT1 — 
18; 20,30.
e Omul din Sierra : DACIA — 
8,45—20 în continuare.
0 Pomul de Crăciun : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA - 15;
17.15, MIORIȚA - 10: 12.30: 15; 
17,30; 20.
0 Crimă șl pedeapsă : FLOREAS- 
CA — 19,30.
0 Călugărița din Monza : UNI
REA - 15.30; 18; 20,15.
0 Semnale pe drum :
15,30; 18; 20,15.
0 Z : DRUMUL SĂRII
18; 20,30.
0 Răzbunarea Sfîntulul
TARI — 15,30; 17,45: 20.
11; 15,30; 18; 20,15.
O tn ghearele Invizibile ale doc
torului Mabuse : GIULESTI - 
15,30; 18; 20,30.
0 Unghiul de cădere t COTRO- 
CENI — 15,30.
0 Bătălia pentru Roma : COTRO- 
CENI - 18,45.
0 Povestirile piticului Blmbo i 
PACEA — 16.
0 Capcana : PACEA — 18. 20.
0 Șarada : LAROMET — 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15: 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Hlbernatus : VIITORUL — 
16; 18.
0 șoimii; VIITORUL — 20.
0 Căpitanul Florian : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
0 Jocul care ucide : MOȘILOR — 
15,45; 18.
0 Primul curier : MOȘILOR —
20.15.
0 Femela 
LAR — 15;
0 Cadavrul
19.30.
0 De țapte
15,30; 18; 20,15.
0 King Kong evadează t COS
MOS - 15,30; 18; 20,15.
e Circ fără frontiere : FLACĂRA
- 15.30, 17,45; 20.
0 Femela să se teamă de bărbat t 
RAHOVA - 15.30: 18: 20,15.

t V

9;

fndărătnlcă : POPU- 
17,15.
viu ! POPULAR —

ori șapte : MUNCA —

cinema
0 Pe tuciul ghețll t PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,30:
18 45' 21.
0’cî'nte'cele mării : LUCEAFĂRUL 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 Cinci pentru infern : FESTI
VAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, VICTORIA - 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30, 20,45.
0 Genoveva de Brabant : FAVO
RIT - 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16, 18,30; 20,45, MELODIA - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 B. O. intră in acțiune : CEN
TRAL - 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
GRIVITA - 9,30; 12; 15; 17,30; 20, 
AURORA - 9.30; 12; 15,15; 17,45; 
20,15, TOMIS - 0; 11.45; 14,30; 
17,15; 20,15.
0 Mayerling : LUMINA - 9.30- 
t5 in continuare.
• Orologiul Kremlinului 1 LUMI
NA — 18,15; 20,30.
0 Amintiri bucureștene : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Ursul șl păpușa : EXCELSIOR
- 9,15; 11.30; 13,45; " ------  "
MODERN 
18.15: 20,30.
f; Vagabondul :
NTRE POPOARE 

continuare; 15,30;
- 9,15; 12,30; 16: 
9: 12,30; 16; 19,30.
s tn drum spre 
16,30; 18,45, Fiica 
10,30; 12,30; 14,30, 
ceput de mici — 
TECA- (sala Union).
0 Fablio magicianul : BUZEȘT1 
- 15.30

PROGRAMUL l

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siunea în limba germană 0 Școa
la șl societatea : Dialog cu publi
cistul Hans Flnk o Cuvtntul poe
tului Franz Llebhard (Timișoa
ra) c Muzică populară germană 
(lodlere) . O vizită la Periam, 
Jud. Timiș. (Reportaj filmat) 
• Emisiunea pentru copil. 18,10 
Publicitate. 18,15 Bună seara, fete! 
Bună seara, băieți ! 19.15 Publici
tate. 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cel mici. 19,30 Telejurnalul 
de seară. 19,50 Cincinalul 1966— 
1970 în cifre șl imagini. 20,10 
Tele-enclclopedla 0 Africa pro- 
consularis • Moto © Breviar : 
Stimulator nuclear cardiac 0 Sclu- 
lus vulgaris. 21,05 Dragoste, po
veste veche. Romanțe cu Teodora 
Lucaclu șl Valentin Teodorlan. 
21.30 Ftlm serial : „Incoruptibilii". 
Sfîrșftui lui Johnny Fortunato. 
22,20 Telejurnalul de noapte. 22,35 
Haltere : România—Franța. înre
gistrare de la Ploiești. 23,00 Sears 
melodiilor îndrăgite cu Margareta 
Pîslaru. 23,20 Scurt recital cu 
Charles Aznavour. 23,35 închidere» 
emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

9:
16; 18.15; 30,30, 

11,15: 13.30; 16;

înfrățirea 
- 9—12,15 în

19, PROGRESUL 
19.30. ARTA —

Maroc — 9 51 
braconierului — 
Și piticii au în- 

21 : CINEMA-

20,10 La (întina dorului. Emisiu
ne prezentată de prof. dr. Mihai 
Pop. 20,40 Reflector. 20,55 Itinerar 
plastic ■ Cluj. Expoziția județeană 
de pictură și sculptură. 21,10 Bu
letin de știri. 21,15 Portretul unul 
cîntăreț • Nicolai Ghiaurov — film 
realizat de Televiziunea bulgară. 
22,05 Publicitate. 22,15 Reportaj pe 
glob. Coreea de Sud. Civilizație 
milenară sub regim polițist. Film 
documentar. 22,25 Astă-seară Jazz : 
Formația Dan MîndrllS din Bucu
rești. 22,55 tnchiderea emisiunii 
programului TI.
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Delta sub lupăTimp de opt ani de zile, colective de cercetători de la muzeul de istorie naturală „Grigore Antipa" au supus unei atente observații insectele de pe grindul Letea, din Delta Dunării. Și nu în zadar. Au fost efectuate cercetări asupra unui număr de aproape 35 000 de insecte, aparținînd unui număr de 1 800 de specii. Cu acest prilej, au fost descoperite 116 specii și o subspecie de insecte necunoscute pînă acum în țară, precum și 13 noi specii, o subspecie și 22 forme de insecte, neconsemnate pină acum in literatura de specialitate. Printre rarități — o specie de fluture — Rhyparioides metelkana — dispărută astăzi din toată Europa, Delta Dunării fiind unicul loc unde mai trăiește și un grup de insecte răpitoare, din care face parte și cea mai mare muscă — Satanas gigas — despre care nu se credea că poate trăi în această zonă.Si discreția
♦ 9se plătește
Anul trecut, la întreprinderea 

de legume și fructe Sibiu, au 
fost programate o serie de lu
crări de mică mecanizare, sta- 
bilindu-se pînă in cele mai mici 
detalii profilul și eficiența lor. 
Mai răminea de hotărît un sin
gur lucru : cine anume să le 
execute 7 Tocmai cînd s-a ajuns 
la această întrebare, un ilustru 
necunoscut, Olimpiu Rădulescu, 
s-a oferit să fie... șef de șantier ! 
Entuziasmată de puternicele „ga
ranții"... vertțale ale acestuia, 
conducerea întreprinderii l-a an
gajat imediat. Fără a-i pretinde 
absolut nici un act ! Nu de mult, 
organele Direcției teritoriale de 
revizie și control Sibiu au des
coperit la I.L.F. o pagubă in va
loare de 262 000 lei proveniți din 
manopera plătită în plus față de 
prevederile legale și din diverse 
materiale neincorporate în lucră
rile de mică mecanizare. Cu a- 
cest prilej, s-a mai aflat că „șe
ful de șantier" avea la activ șl 
două condamnări penale. Acum, 
conducerea întreprinderii va a- 
vea cu el o nouă „confruntare". 
De astă dată insă, in fața instan
ței de judecată.„Contul“ uitucilorDumitru Manoie, Ilie Avram, Dan Dumitru, salariați ai unor întreprinderi din Ploiești, și încă alții vreo 200 ca ei sint precauți și nu prea. Dovadă ? S-au grăbit să se asigure la ADAS, dar acum nu se grăbesc să-și încaseze sumele (de la 1 000 lei in sus) ce le revin după expirarea termenelor la sistemul de asigurări mixte încheiate de ei. Direcția județeană ADAS Prahova ii caută de multă vreme. De urma unora a dat, dar de a altora, care și-au schimbat serviciul și locuința, nu. Pe a- ceștia îi așteaptă în prag cu... 250 000 lei 1 Dacă unii vor continua să nu se prezinte la apel, ADAS-ul va porni din nou pe urmele lor. Va reuși oare găsească sau... va înființa cont pentru uituci ?O baie de...nisip !

să-iun

întreprinderea de prefabricate din Călărași. In timp ce verifica alimentarea cu nisip a transportoarelor de la centrala de preparat betoane, mecanicul Gheorghe Tudor a alunecat în conul de scurgere a agregatelor și a fost surprins de avalanșa de nisip. O comandă scurtă și, in citeva secunde, au fost oprite benzile de alimentare. Imediat după aceasta, o echipă, formată din 50 de oameni, a legat mai multe fringhii și scări de o estacadă. încercînd să-l scoată la suprafață. Tentativele de a-1 smulge din nisipul care continua să-1 acopere au fost zădărnicite insă din cauza presiunii mari a acestuia. La un moment dat, se înfundase pînă la umeri. A fost înjghebat pe loc un cheson din panouri de lemn pentru a-1 proteja de acoperirea totală cu nisip. Abia după a- proape 7 ore a fost smuls din „capcana" ce părea fără ieșire. Acum este sănătos și lucrează din nou alături de tovarășii săi de muncă.Nu se vedea nici bariera?La bariera de cale ferata de 
la Buhuși a avut loc un accident 
de circulație. Trenul de persoa
ne 5078, care circula de la Pia
tra Neamț spre Bacău, a prins 
pe linia ferată un autocamion 
al Autobazei Tg. Neamț, încăr
cat cu 8 tone de ciment, tn ur
ma acestei tamponări, locomoti
va a deraiat (ceea ce a dus la 
intirzierea trenului cu circa 3 
ore), iar autocamionul a fost 
distrus complet. Cauza acciden
tului ? Șoferul Ștefan Ilici, ne- 
fiind atent la ce se întimplă pe 
șosea și neobservind nici că sis
temul de frinare al mașinii se 
defectase, n-a mai putut opri 
autocamionul care a trecut pe 
sub bariera închisă exact în mo
mentul cînd a apărut trenul ! 
Numai print.r-o minune a scăpat 
cu viață Neatenția il va costa 
tnsă destul de scump.

Rubricd redactata
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :
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viața internațională
PNOM PENH SUB TIRUL
FORȚELOR PATRIOTICE

PNOM PENH 22 (Agerpres). 
luptelor din Cambodgiat forțele 
cat, in cursul nopții de joi spreîntre orele 2 și 6 dimineața, patrio- ții au bombardat, succesiv, cu mor- tiere și rachete, aeroportul Pochen- tong, situat la opt kilometri de capitală, baza navală Chroui Chang War, situată pe malul Mekongului, la mai puțin de patru kilometri de centrul Pnom Penh-ului, precum și portul petrolier și rezervoarele de benzină de pe malul fluviului Tonle Sap.în timpul atacului lansat de pa- trioți asupra aeroportului Pochentong au fost distruse sau avariate două hangare și numeroase avioane și elicoptere.Corespondentul agenției Associated

— Pentru prima dată de la declanșarea 
de rezistență populară khmere au ata- 

vineri, capitala țării, Pnom Penh.Press, aflat la fața locului, scrie că atacul lansat de patrioți asupra aeroportului de la Pnom Penh a transformat capitala cambodgiana intr-un oraș literalmente izolat. Aeroportul este închis traficului, iar forțele patriotice au posibilitatea să atace orice transporturi fluviale pe Mekong ; o porțiune a șoselei numărul patru, pînă dincolo de defileul Pich Nil, se află sub controlul unităților de rezistență khmere. Totodată, agenția France Presse relevă că acest atac a intensificat „psihoza stării de asediu" existentă în capitala cambod- giană.
N. Sianuk condamnă noile acte 

de agresiune americane 
în CambodgiaPEKIN 22 (Agerpres). — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a condamnat noile acte de agresiune ale aviației S.U.A. împotriva poporului khmer. El a calificat ca extrem de grav faptul că, „începînd de la 1 iulie 1970, data stabilită de președintele S.U.A., Richard Nixon, pentru evacuarea forțelor terestre americane de pe teritoriul cambodgian, Statele Unite nu au încetat să-și intensifice participarea la războiul civil din Cambodgia". După retragerea forțelor de infanterie americane — a spus Norodom Sianuk — aviația S.U.A. a intervenit masiv în Cambodgia, lansînd o mare cantitate de bombe și substanțe toxice asupra țării.în decembrie 1970, avioanele americane au efectuat un număr record de raiduri în Cambodgia — 1 700.Alte dovezi ale intensificării intervenției Statelor Unite în afacerile in

terne ale Cambodgieî — a continuat Norodom Sianuk — le constituie prezența pe teritoriul khmer a elicopterelor militare americane, precum și ancorarea în portul Sianukville a u- nor nave ale flotei a 7-a americane.Concomitent, a spus vorbitorul, trupele saigoneze, dislocate pe teritoriul Cambodgiei în sprijinul regimului Lon Noi, au în prezent un efectiv total de peste 20 000 de soldați și ofițeri și continuă să provoace mari suferințe și daune materiale poporului khmer, făcînd victime în rîndul populației civile, distrugînd și incendiind casele localnicilor.Norodom Sianuk a adresat nn apel popoarelor din întreaga lume, cerîn- du-le să sprijine lupta poporului cambodgian pentru salvarea națională, redobîndirea independenței, neutralității, integrității teritoriale a țării și pentru reinstaurarea păcii.
Cereri insistente pentru retragerea 

trapelor S.U.A. din Indochina
• SENATORII CHURCH ȘI COOPER CONDAMNĂ DIN NOU EX

TINDEREA OPERAȚIUNILOR MILITARE AMERICANE IN 
CAMBODGIA

• „NEW YORK TIMES" : „ANGAJAREA FORȚELOR AERIENE 
ÎN ÎNTREAGA INDOCHINA DESTRAMĂ ILUZIA DEZANGA
JĂRII"WASHINGTON 22 (Agerpres). — Participarea forțelor aeriene americane la luptele din Cambodgia a stîrnit un val de nemulțumiri în rîndurile opiniei publice și ale congresmanilor americani.60 de membri ai Camerei Reprezentanților au anunțat, joi seara, depunerea unui proiect de lege pentru interzicerea finanțării oricăror operațiuni de sprijin american pentru trupele regimului Iui Lon Noi. Alți 13 membri democrați ai Camerei Reprezentanților au depus un proiect de rezoluție prin care cer încetarea imediată a tuturor operațiunilor ofensive americane în Asia de sud-est și retragerea completă a trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud, pînă Ia 1 iunie a.c.în Senat are loc. de asemenea, o activitate intensă în scopul coordonării eforturilor pentru luarea de inițiative legislative, menite să interzică angajarea militară a S.U.A. în Cambodgia. Senatorul Frank Church, coautor al amendamentului cunoscut sub numele de „Cooper-Church", care interzice utilizarea trupelor și consilierilor americani în Cambodgia, a cerut Comisiei senatoriale pentru problemele externe să deschidă imediat 

o anchetă asupra rolului pe care aviația americană îl joacă în luptele din Cambodgia. Church a reafirmat că participarea aviației americane la aceste lupte violează prevederile a- mendamentului adoptat de Congres.La rîndul său, senatorul republican John Sherman Cooper a declarat că Administrația încalcă un amendament adoptat de Congres prin care se interzice extinderea operațiilor militare americane în Cambodgia.Liderul majorității democrate din Senat, Mike Mansfield, a lansat, la

rîndul său, un apel tuturor congresmenilor la „o vigilență și mai mare" pentru ca acțiunile guvernului să fie „conforme dorinței acestei țări de a pune capăt angajării în Indochina".De asemenea, într-un editorial referitor la escaladarea acțiunilor militare ale S.U.A. în Indochina, ziarul „New York Times" scrie, între altele : „Acum, cînd elicopterele, bombardierele „B-52" și alte avioane americane au fost angajate direct In sprijinul trupelor saigoneze și ale regimului Lon Noi pentru recucerirea unei autostrăzi-cheie între mare și Pnom Penh, Pentagonul a ridicat vălul și a dezvăluit intenția Administrației de a folosi fără limite forțele aeriene în Cambodgia. Ministrul a- părării, Laird, se dezminte acum pe sine, dar ceea ce nu a fost clarificat este problema legalității acestei acțiuni, problemă ridicată de senatorul McGovern și care va fi viguros sprijinită și de alți membri ai Congresului ce se străduiesc să prevină tocmai acest fel de implicare într-un alt fiasco din Asia de sud-est. Cine își poate închipui că aviația va reuși să forțeze acum victoria, cînd în trecut am eșuat în mod atît de spectaculos ? Ce va face președintele atunci cînd trupele de partizani își vor intensifica atacurile și împotriva obiectivelor din Vietnamul de sud... Asistăm oare la începutul sfîrșitului mitului vietnamizării ? Angajarea forțelor aeriene în întreaga Indochină destramă iluzia dezangajării".

COMUNICAT COMUN 
UNGARO-FINLANDEZHELSINKI 22 (Agerpres). — Vineri s-aîncheiat vizita in Finlanda a primului ministru ungar, Jeno Fock, și a ministrului de externe, Janos Peter. La I-Ielsinki, ei. au avut întrevederi cu președintele Urho Kekkonen, cu primul ministru Ahti Karjalainen și cu ministrul afacerilor externe, Vaino Leskinen.Comunicatul dat publicității la încheierea vizitei arată că părțile au reliefat bunele relații existente între cele două țări și au discutat probleme referitoare la dezvoltarea lor in continuare.De asemenea, au fost abordate probleme ale situației internaționale, și, îndeosebi, problema securității europene. Cele două părți și-au exprimat speranța că guvernele interesate vor continua să depună eforturi pentru pregătirea conferinței general europene consacrată securității. Ele consideră că sînt necesare eforturi continue pentru a se ajunge la un consens care să facă posibilă desfășurarea unor acțiuni conjugate ale guvernelor interesate pentru întărirea securității pe continent.
Frămîntările 

sociale 
din Anglia

• CONTINUĂ GREVA SALARIA- 
ȚILOR POȘTALI

• ÎNCORDARE ÎNTRE LABU
RIȘTI ȘI CONSERVATORI ÎN 
LEGĂTURĂ CU LEGISLAȚIA 
ANTISINDICALĂGreva celor peste 200 000 salariațî ai serviciilor poștale și telegrafice — prima acțiune cu caracter general în istoria de trei secole a acestei instituții britanice — continuă în întreaga țară.De la miezul nopții de marți spre miercuri și pină în prezent poșta a incetat complet să mai funcționeze ; parțial și-au desfășurat activitatea telefoanele și telexul, mai mult ca urmare a faptului că sint automatizate. 

O serie de funcționari de Ia poștă au lucrat vineri in mod voluntar pentru plata pensiilor.In unele orașe din țară au apărut „servicii poștale particulare" menite să spargă greva. Asemenea acțiuni au rămas insă fără efect. La mitingul care a avut loc joi la Londra, și la care au participat peste 7 000 de greviști, s-a exprimat hotărîrea de a se continua lupta pină Ia satisfacerea revendicărilor privind mărirea salariilor. După cum s-a anunțat, o serie de uniuni sindicale de la oficiile P.T.T. din Franța. Belgia, Norvegia etc. au hotărît, in semn de solidaritate cu colegii lor britanici, să oprească orice apeluri telefonice.
★Potrivit deputatului laburist Harold Walker „noi acțiuni muncitorești ar putea să aibă loc in zilele următoare". Luind cuvintul Joi seara în Camera Comunelor, el a protestat energic împotriva intenției guvernului de a urgenta dezbaterile asupra proiectului de reformă a legislației sindicale (pentru adoptarea a două capitole din cele 150 cit cuprinde proiectul au fost necesare 20 de ore de dezbateri). O furtună de proteste a izbucnit de pe băncile opoziției laburiste în Camera Comunelor la a- nunțarca intenției guvernamentale. Ziarul „DAILY TELEGRAPH" scrie că atmosfera din parlament semăna joi scara cu cea din infernul lui Dante. „Wilson declară război" — scrie la rîndul său „SUN", care a- daugă că Partidul laburist și-a rechemat imediat delegația de 12 membri din Adunarea europeană de la Strasbourg, refuzind orice colaborare cu guvernul. Ziarul presupune că și Partidul conservator își va rechema deputății de la Strasbourg, de teamă ca nu cumva în lipsa lor laburiștii să forțeze un vot în parlament și să înfringă guvernul.

N. PLOPEANULondra 22

VARȘOVIA Manifestări consacrate

EDWARD GIEREK l-A PRIMII PE RAINER BARZElVARȘOVIA 22. — Corespondentul Agerpres I. Dumitrașcu transmite : Vineri, în cea de-a treia zi a vizitei pe care o face la Varșovia, Rainer Barzel, președintele fracțiunii parlamentare U.C.D.—U.C.S. în Bundesta- gul vest-german, a fost primit de către Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și de Jozef Cyran- kiewicz, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone. în aceeași zi, oaspetele vest-german a fost primit de Ștefan Jedrychowski, ministrul a- facerilor externe al Poloniei.
★După cum informează agenția P.A.P., la 21 ianuarie reprezentantul pentru problemele de presă al fracțiunii parlamentare U.C.D.—U.C.S., E. Akkerman, a comunicat ziariștilor că, în cursul convorbirilor care au avut loc, inclusiv în convorbirea cu Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului

de Miniștri al R. P. Polone, Rainer Barzel a subliniat că U.C.D. și U.C.S., în numele cărora poartă discuții la Varșovia, doresc să promoveze o politică de înțelegere reciprocă și conciliere cu Polonia. De asemenea, precizează agenția P.A.P., „E. Akkerman a arătat că Rainer Barzel a exprimat punctul de vedere potrivit căruia nu se poate considera — așa cum face partea poloneză — că Tratatul polono—vest-german condiționează înțelegerea și normalizarea". Barzel a arătat că, dată fiind imposibilitatea de a se prevedea, deocamdată, cînd va fi ratificat acest tratat, trebuie depuse eforturi pentru găsirea căilor unei „apropieri practice", în legătură cu aceasta, el a abordat în convorbirile cu partea poloneză o serie de probleme, între care adîn- cirea contactelor economice dintre Polonia și R. F. a Germaniei prin crearea unei Camere de Comerț.
P. Jaroszewicz despre politica 

internă a statului polonezVARȘOVIA 22 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită la Consfătuirea președinților prezidiilor consiliilor populare voievodale, Piotr Jaroszewicz., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a subliniat că esența politicii statului constă în corelarea dezvoltării economiei naționale cu îmbunătățirea nivelului de trai al întregului popor. Aplicarea acestei politici face necesară o muncă productivă plină de abnegație din partea fiecărui cetățean, cere spirit de inițiativă și răspundere pentru rezolvarea fiecărei probleme din partea organelor puterii.

Vorbitorul s-a referit în continuare la perspectivele aprovizionării pieței cu produse alimentare și la sarcinile importante ale-agriculturii, precum și la obligațiile ce revin consiliilor populare în înlăturarea deficiențelor în sectorul comercial și în modul de deservire a populației. El a arătat că, pînă în prezent, adesea nu a existat un schimb de păreri între guvern și prezidiile consiliilor populare și că se vor lărgi consultările cu consiliile populare în probleme privind situația politică și economia locală, precum și condițiile de viață și de muncă ale populației.
Aldo Moro despre politica 
externă a guvernului italianROMA 22 — Corespondentul A- gerpres transmite : Comisia de a- faceri externe a Camerei De- putaților a Italiei a început, vineri, dezbaterile în legătură cu politica externă a țării. într-un amplu raport prezentat comisiei, ministrul de externe, Aldo Moro, a subliniat că destinderea constituie un obiectiv de fond al politicii externe italiene. „Guvernul italian, a spus el, consideră că trebuie să se tindă, cu prudență, dar și cu hotărîrc, spre a se ajunge Ia relații libere, flexibile și de încredere între toate țările și, în special, in Europa. Italia continuă să urmărească obiectivul unei depășiri treptate a împărțirii lumii și a Europei iu blocuri opuse". Ministrul italian a precizat că această temă a fost discutată de mai multe ori în cadrul contactelor internaționale pe care le-a avut în ultimele. luni, inclusiv cu ministrul de externe sovietic, Gromîko; cu care a avut convorbiri cordiale ții constructive, precum și în timpul recentei sale vizite în Romania prietenă. Moro a afirmat că apropiata vizită în Italia a președintelui Finlandei, Urho Kekkonen, constituie un exemplu de dialog constructiv, la care participă și neutrii și nealiniații, avînd ca perspectivă o mai amplă articulare a relațiilor între toate ,țările Europei.în altă ordine de idei, el s-a referit la relațiile Italiei cu țările vecine și, în mod deosebit, Ia relațiile cu Iugoslavia. „Cu toată diversitatea sistemelor lor politico-sociale, a spus

Aldo Moro, guvernul italian și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, interpretând aspirațiile popoarelor respective, au acționat constant in scopul de a face mai strînse, stabile și avantajoase relațiile dintre cele două țări... Nu văd nici o rațiune ca relațiile dintre cele două țări să nu poată continua să se dezvolte cu încredere și în mod constructiv. Politica noastră este o politică de bună vecinătate și de prietenie sinceră cu toate implicațiile sale, între care recunoașterea deplină a independenței și suveranității respective... Doresc. în sfîrșit — a spus Aldo Moro — să confirm că, din partea noastră, se speră ca vizita de stat in Italia a președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia — căreia, din partea italiană, 1 se atribuie o semnificație deosebită — să poată avea loc cît mai curînd posibil".După ce a reafirmat punctul de vedere cunoscut al Italiei cu privire la Orientul Mijlociu, Moro a informat asupra acțiunilor guvernului său în Africa, America Latină și Asia. In acest context, el a spus că, in cadrul politicii asiatice a Italiei, dobîn- dește o semnificație cu totul deosebită, hotărîrea de a recunoaște Republica Populară Chineză. „Noi, a spus Aldo Moro, sîntem convinși că unul dintre cei mai importanți factori pentru consolidarea păcii îl constituie lărgirea relațiilor internaționale și universalitatea Națiunilor Unite".
agențiile de presă transmit:

semicentenarului P. C. ItalianROMA 22. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : în cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 50-a aniversări a constituirii Partidului Comunist Italian, la 21 ianuarie a avut loc, la Livorno, o mare adunare organizată la Teatrul Goldoni. Aici s-au desfășurat, in ianuarie 1921, lucrările Congresului al VII-lea al Partidului socialist, la care aripa de stingă a hotărît să se constituie într-un partid de sine stătător.în cadrul manifestării de joi au luat cuvintul Umberto Terracini și Arturo Colombi, membri ai Direcțiunii P.C.I., precum și Gianfranco Borghini, secretarul național al Fe

derației Tineretului Comunist Italian.în după-amiaza aceleiași zile, o delegație a P.C.I. — din care au făcut parte membri al Direcțiunii partidului, conducători ai Federației P.C.I. din Livorno, primarul orașului, vechi militanți comuniști, muncitori livor- nezi — a participat la o ceremonia omagială, organizată pe locul undo se află placa comemorativă de pa ruinele teatrului San Marco. în a- cest teatru — distrus în timpul celui de-al doilea război mondial — partidul comunist a ținut, cu 50 da ani în urmă, adunarea sa de constituire.
Poziția comuniștilor finlandezi 

față de programul coaliției guvernamentaleHELSINKI 22 (Agerpres). — Aarne Saarinen, președintele Partidului Comunist Finlandez, a relevat în cadrul unui discurs rostit la Helsinki că larga mișcare de masă care s-a dezvoltat în țară a cuprins, pe lingă sutele de mii de muncitori și funcționari, și pe social-democrați, ca și pe cei fără de partid. Revendicările lor s-au identificat cu scopurile pe care Partidul Comunist Finlandez și le-a propus în ceea ce privește politica economică și condițiile de încheiere a noilor contracte de muncă.în legătură cu programul coaliției guvernamentale, Aarne Saarinen a relevat că el se bucură de sprijinul

majorității covîrșitoare a oamenilor muncii, subliniind că guvernul își poate consolida pozițiile numai prin promovarea unei politici care să corespundă intereselor și aspirațiilor tuturor păturilor populației. Comuniștii finlandezi, a subliniat Saarinen, participă la coaliția guvernamentală pentru a promova și activiza o politică de colaborare, pentru a contribui la stabilizarea economică, la lichidarea inechității în economie și in viața socială, pentru lărgirea drepturilor democratice. Ne pronunțăm pentru o colaborare cu toate forțele de stingă și de centru în interesul unei politici de pace și al unei democrații reale, a spus Aarne Saarinen.
Plenara C. C. 

al P. C. din AustriaVIENA 22. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : La Viena s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. al Partidului Comunist din Austria, în cadrul căreia Erwin Scharf, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.A., a prezentat un raport asupra situației politice din țară și sarcinilor partidului în etapa actuală. A fost adoptată o rezoluție privind pregătirea Conferinței P.C.A., convocată pentru 27 februarie a.c., care va fi pusă în discuția organizațiilor partidului. Rezoluția precizează că poziția P.C.A. în legătură cu alegerile prezidențiale ce urmează să aibă loc în a- cest an, în Austria, va fi hotărîtă la. conferința din 27 februarie.
CHILE

paris Apel la 
unitatea stîngii 

lansat de G. MarchaisPARIS 22 (Agerpres). — Georges Marchais, secretar general adjunct al Partidului Comunist Francez, a declarat într-un interviu radiodifuzat că P.C.F. propune celorlalte partide de stingă crearea unei uniuni în vederea realizării unei colaborări strînse. Partidele ar urma să fie reprezentate în cadrul uniunii în conformitate cu influența pe care o e- xercită, a adăugat Georges Marchais. în ajunul alegerilor municipale, a arătat el, P.C. Francez urmărește să dejoace planurile reacțiunii, să asigure o conducere democratică, conformă cu interesele maselor, să desfășoare’și mai'larg lupta pentru democrație și socialism.

„Zilele discuției populare"SANTIAGO DE CHILE 22 (Agerpres). — Cu prilejul inaugurării ciclului de întâlniri denumit „Zilele discuției populare" (convorbiri publice la care urmează să ia parte personalități marcante din Chile), președintele Salvador Allende a rostit o cuvîntare la Universitatea din Valparaiso. Subliniind că înfăptuirea cu succes a programului Frontului Unității Populare este posibilă numai prin participarea tuturor oamenilor muncii, Salvador Allende a trecut în revistă activitatea guvernului chilian din ultimele să.ptămîni, amintind unele acțiuni, ca pregătirea naționalizării zăcămintelor de cupru ale

țării, măsurile privind naționalizare* unor bănci, crearea Consiliului național economic și a Consiliului național țărănesc — foruri în care vor fi larg reprezentați oamenii muncii.Pe de altă parte se anunță că în Chile a fost inițiată o amplă campanie pentru lichidarea analfabetismului. Peste 2 000 de țărani din provincia Coquimbo au început cursurile de alfabetizare sub îndrumarea unor învățători voluntari. Ministerul învă- țămintului din Chile a informat că, după provincia Coquimbo, vor începe cursuri de alfabetizare în întreaga țară.
ACAD. HENRI COARDĂ LA LONDRA 4

Economia 
R. D.G.

la sfirșitul 
anului 1970BERLIN 22. — Corespondentul A- gerpres Șt. Deju transmite : Direcția centrală de stat pentru statistică a R. D. Germane a dat publicității comunicatul privind îndeplinirea planului economiei naționale pe anul 1970 și unele date privind dezvoltarea economică a țării în perioada planului cincinal 1966—1970.Venitul național al R. D. Germane 
a crescut în 1970, față de anul precedent, cu 5,2 la sută, producția de mărfuri industriale cu 6,4 la sută, productivitatea muncii cu 5 la sută, iar volumul comerțului exterior cu 13 la sută (comerțul cu statele capitaliste a crescut cu 19 la sută). Veniturile bănești ale populației au crescut, în același an, cu 3,3 la sută.Comunicatul menționează că, deși 
au fost depuse eforturi pentru lichidarea rămînerilor în urmă în îndeplinirea planului și înlăturarea urmărilor condițiilor atmosferice nefavorabile, planul pe 1970 nu a putut fi îndeplinit la toate pozițiile.Referitor la dezvoltarea economiei naționale a R. D. Germane în perioada planului cincinal, comunicatul informează că, față de nivelul anului 1965, venitul național a crescut în 1970 cu 29 la sută. în același interval, investițiile au sporit de la 20,5 miliarde la 32,6 miliarde mărci, producția de mărfuri industriale a crescut cu 37 la sută, productivitatea muncii cu 32 Ia sută, iar volumul comerțului exterior cu 60 la sută. Venitul real calculat pe locuitor a sporit cu 22 la »ută.

SESIUNEA CONSILIULUI P. N. U. D.NEW YORK 22 (Agerpres). — Consiliul de administrație al Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare și-a continuat lucrările. în cadrul discuțiilor, ambasadorul Gheorghe Dia- conescu, reprezentantul țării noastre, vicepreședinte ai Biroului P.N.U.D., a rostit o alocuțiune în care a subliniat că, în anii ce au trecut, P.N.U.D. s-a dovedit a fi unul dintre mecanismele prin intermediul cărora comunitatea internațională a contribuit efectiv și de o manieră pozitivă la eforturile consacrate dezvoltării cooperării Intre

națiuni și, In ultimă Instanță, progresului economic.Recomandările ce vor fi adoptate și metodele de lucru Ia care se va recurge — a spus vorbitorul — vor trebui să asigure un rol determinant guvernelor țărilor beneficiare în stabilirea programelor de cooperare, care le privesc și la realizarea cărora participă P.N.U.D. și instituții specializate ale O.N.U. Un astfel de obiectiv decurge inevitabil din atributele inalienabile ale suveranității naționale ale fiecărui stat în stabilirea programelor sale de dezvoltare.
E. KENNEDY N-A MAI FOST REALES 

în funcția de lider adjunct ai majorității 
democrate din SenatWASHINGTON 22 (A- gerpres). — Eliminarea neașteptată a senatorului Edward Kennedy din funcția de lider adjunct al majorității democrate din Senat comportă, după părerea observatorilor politici, o dublă semnificație. Pe de o parte, senatorii, atît democrați, cit și republicani, continuă să apere principiul promovării generațieivîrstnice In funcțiile de conducere din Congres, în virtutea disputatului sistem senatorial, pe care Edward Kennedy „l-a bruscat" acum doi ani, fiind ales lider adjunct la vîrsta de 36 de

ani, considerată „scandalos de tânără". Pe de altă parte, liderii democrați au, în general, îndoieli în ceea ce îl privește pe ultimul Kennedy, mai ales în legătură cu intențiile sale politice din viitor. Desigur, el a afirmat de cîteva ori că nu se va prezenta Ia alegerile prezidențiale din 1972, dar sondajele îl indică încă drept candidatul cel mai popular în rîndurile electoratului democrat, imediat după senatorul Edmund Mus- kie. în luna noiembrie, Edward Kennedy și-a reînnoit mandatul de senator, și, ca orice

membru al familiei sale, nutrește ambiții, dacă nu pentru viitorul imediat, cel puțin pentru un viitor cît mai apropiat posibil.Votul de la 21 ianuarie constituie, după cum remarcă agenția France Presse, o lovitură montată în cel mai mare secret, intr-un moment în care Kennedy era sigur că va fi reales. Acest lucru ar putea, de asemenea — afirmă agenția — să dovedească faptul că accidentul de pe insula Chappaquiddick și tot ceea ce i-a urmat nu au fost uitate în întregime.

Delegația română, 00ndusa de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, care se află în R. P. Albania pentru tratative in vederea încheierii planului de colaborare culturală și științifică dintre România și Albania, a fost primită de Thortia Deljana, ministrul învă- țămîntului și culturii. De asemenea, delegația a fost primită de Misto Treska, președintele Comitetului albanez pentru relații culturale și prietenești cu străinătatea. Au fost discutate probleme privind dezvoltarea continuă a colaborării culturale și științifice dintre cele două țări.
Cel de-al patrulea Con

gres al Uniunii sindicale 
pan-africanes_a deschis cairo. La lucrări participă delegații sindicale din 20 de țări africane, precum și observatori din diverse state ale lumii. La congres ia parte și o delegație română, condusă de Stana Drăgoi, membră a Comitetului Executiv al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Ministrul de externe bel
gian, Pier,fe Harmel, aflat în Statele Unite într-o vizită oficială, a declarat între altele în cadrul unei conferințe de presă că țara sa „este gata să întreprindă demersurile necesare în vederea stabilirii de relații diplomatice cu Republica Populară Chineză".

încheierea convorbirilor 
purtate de Stane Dolanț, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, cu conducătorii P.C. din Belgia. El a avut întrevederi cu președintele P.C. din Belgia, Marc Dru- maux, cu vicepreședintele partidului, Jean Terfve, și cu secretarul național, Albert de Coninck. Cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri privind problemele internaționale actuale și, in mod deosebit, problemele legate de convocarea conferinței ge- neral-europene pentru securitate. Discuțiile au abordat, totodată, chestiuni legate de colaborarea dintre U.C.I. și P.C. din Belgia.

Joi s-a prăbușit, într-o 
zonă muntoasă din sudul 
Franței, un avion militar de 
tipul „Nord-262", toate cele 21 de persoane aflate la bordul aparatului pierzîndu-și viața. Agenția France Presse precizează că avionul transporta șapte membri ai Comisariatului francez pentru energie atomică și șapte generali și ofițeri superiori, care urmau să participe la Pierre- latte la o reuniune de coordonare între armată și Comisariatul pentru energie atomică. Printre victime se află Jacques Mabile, responsabilul producției materiilor nucleare, și viceamiralul Lambrin, sub-șef al Statului Major al forțelor armate franceze.

LONDRA 22. — Corespondentul Agerpres transmite : Academicianul Henri Coandă, consilier pentru problemele de știință și tehnologie cu rang de ministru la Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, s-a întâlnit joi după-amiază, Ia Londra, cu prof. A. L. Hodgkin, președintele Aca

demiei britanice „Royal Society", cu care a avut o convorbire. în aceeași zi, ambasadorul României, Vasile Pungan, a oferit un cocteil în onoarea savantului Henri Coandă. Au participat V. R. Van Straubenzee, subsecretar de stat parlamentar Ia Departamentul educației și științei, prof. A. L. Hodgkin, Regi

nald Verdon Smith, președintele companiei B.A.C., Geoffrey Tuttle, mareșal al aerului, funcționari superiori din ministerele aviației, apărării, afacerilor externe, comerțului și industriei, cunoscuți oameni de știință și cultură, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Londra și alte persoane oficiale.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „ScInteU*. TeL

Conferința arabă cvadripartită Ia nivel înalt, 13 care au participat șefii de stat ai R.A.U., Libiei și Sudanului, precum și primul ministru al Siriei, a luat sfîrșit vineri seara la Cairo. Dezbaterile au fost consacrate examinării evoluției situației politice și militare din Orientul Apropiat, precum și posibilităților de intensificare a relațiilor de cooperare dintre cele patru state arabe, semnatare ale Cartei de la Tripoli.
Comisia de coordonare a activității de elaborare a 

amendamentelor la constituție, întrunită la Brioni, într-o componență restrînsă, sub președinția lui Edvard Kardeli, membru al Comisiei organizatorice a Consiliului Federației al R.S.F. Iugoslavia, și cu participarea președintelui Iosip Broz Tito, a examinat textul proiectului privind funcțiile Federației în domeniul sistemului politic și raporturile. dintre Federație, republici și provinciile autonome. Comisia a examinat, totodată, proiectul de amendamente referitoare la funcțiunile economice ale Federației, precum și cele privind Prezidiul R.S.F. Iugoslavia și organele federale.

Disputa petrolului

N. POPOVIC!

Teheran, 22

a fost doar aminata.
S-a încheiat o nouă rundă de 

negocieri între reprezentanții 
țărilor producătoare de țiței, 
membre ale O.P.E.C., și cei ai 
companiilor petroliere, grupate 
în Consorțiul internațional, fără 
ca, deocamdată, să se fi ajuns 
la vreun rezultat concret. Pa
tru ore, cît au durat discuțiile, 
zeci de trimiși speciali și co
respondenți de presă, operatori 
de televiziune și fotoreporteri, 
sosiți de urgență la Teheran, au 
așteptat cu nerăbdare să li se 
comunice rezultatele tratativelor. 
La ieșirea din sala de ședințe, 
doi delegați ai Consorțiului in
ternațional le-au comunicat că 
noul preț al petrolului, care a 
făcut obiectul negocierilor, încă 
nu a fost fixat și că discu
țiile vpr continua ia o dată ul
terioară. Un răspuns asemă
nător a dat și ministrul ira
nian al finanțelor. Djamshid 
Amouzegar, intr-o conferință de 
presă, precizind că această ami- 
nare a atras după sine și repro- 
gramarea pentru data de 3 fe
bruarie a sesiunii extraordinare 
a O.P.E.C.

Încă înaintea ședinței de joi, 
cotidianul „JOURNAL DE TE
HERAN" își intitula comentariul

pe marginea conferinței: gocierile se reiau într-o atmosferă de îndoială". Explicînd 
cauzele, ziarul sublinia poziția 
fermă manifestată de statele 
producătoare de a nu ceda în 
fața companiilor petroliere.

Pe de altă parte, in cursul se
rii de joi a sosit in capitala Ira
nului Belaid Abdessalam, mi
nistrul algerian al industriei și 
energiei, care va purta discuții 
cu omologul său iranian în ace
eași problemă a prețului petro
lului, Algeria fiind ea însăși în 
prezent angajată în tratative cu 
companiile franceze. După cum 
s-a anunțat, la Alger discuțiile 
bat pasul pe loc, diferența din
tre cererea Algeriei — 3,OS do
lari per baril — și oferta fran
ceză — 2,75 dolari — constituind 
un obstacol greu surmontabil. 
In fine, Teheranul așteaptă de 
asemenea și vizita ministrului 
Venezuelan al petrolului, în ca
drul aceleiași acțiuni de concer
tare a pozițiilor țărilor producă
toare de țiței în înfruntarea cu 
monopolurile străine.
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