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pentru convocarea Marii Adunări Naționale

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, Consiliul de Stat al Re

publicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a șasea sesiune a 

celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 17 martie 1971, ora 10 dimineața.
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Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

în toate întreprinderile și centralele industriale In Editura politică

COBORÎȚI CHELTUIELILE
a apărut:

încrederii

DE PRODUCȚIE,

NICOLAE 
CEAUȘESCU 
Cuvîntare la întâlni
rea cu creatori din 
domeniul cinemato

grafiei

nu-i poți răspunde 
decît cu încredere

SPRE A RIDICA EFICIENȚA.1
T La recenta consfătuire de lucru 

ia conducătorilor centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală s-au subliniat cu claritate sarcinile ce revin acestor organisme în domeniul financiar, faptul că centrala trebuie să răspundă de buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, de întreaga activitate economico-financiară a unităților în subordine. Cu ce cheltuieli materiale se realizează producția, care . at costurile de fabricație, ce volum de beneficii se obține — sînt tot ati- tea probleme de a căror soluționare favorabilă răspund centrala industrială, unitățile lor componente. Aceste sarcini se pun cu atît mai stringent cu cit, potrivit planului pe acest an, costurile de producție vor trebui reduse în industria republicană cu cel puțin 2,2 la sută față de realizările din anul trecut. îndeplinirea acestei prevederi — care numai în industrie se va concretiza în obținerea unor economii de aproape cinci miliarde lei — va însemna parcurgerea unei prime etape spre • nivelul de 11—13 la sută, cu cît vor fi, mai scăzute cheltuielile la 1000 lei producție-marfă în industrie în 1975 față de 1970. Atît în anul pe care l-am început, cît și în întreg noul cincinal, cea mai mare parte 
a economiilor prevăzute- vor fi realizate pe seama diminuării cheltuielilor materiale de producție.Fără îndoială, nu se poate trece 
eu vederea peste rezultatele pozitive consemnate pînă acum în domeniul reducerii costurilor de producție, a consumului de materii prime și materiale. Bunăoară, referindu-ne la metal, se cuvine remarcată diminuarea substanțială, de la an la an, 
a consumului pe unitatea de capacitate Ia autocamionul SR-132 de trei tone cu dublă tracțiune și la cel cinci tone cu simplă tracțiune, vagonul cisternă pe patru osii 60 mc cu instalație de încălzirefrînă de mînă și la alte produse importante. Dar, deși consumul de metal a scăzut la unele sortimente față de perioadele anterioare, totuși greutatea lor continuă să fie ridicată în comparație cu cea a produselor similare din alte țări. E cazul, de pildă, al tractoarelor U-650M pe pneuri, produse de uzina „Tractorul" din Brașov, a căror greutate pe un cal putere este cu 17—19 la sțță mai mare decît cea a tractoa- î or asemănătoare fabricate de firme din Italia, Anglia sau Suedia ; e cazul vagoanelor de marfă acoperite pe patru osii de 60 tone, al strungurilor carussel SC-1 600 și chiar al autocamionului SR-113 de cinci tone.Consumurile de materii prime și
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materiale pentru obținerea unui a- numit produs sînt încă mari și în anumite întreprinderi din industria chimică, industria ușoară sau din oricare altă ramură productivă. Statul nostru a făcut și face un uriaș efort material pentru introducerea pe scară largă a progresului tehnic și a tehnologiilor moderne de fabricație ; am dobindit pînă acum o experiență bună în acest domeniu, ca și în cel al organizării muncii și a producției. Este limpede, deci, că au fost create toate condițiile pentru a fi. lichidate situațiile de natura amintită' mai înainte în care, comparînd consumurile unitare realizate la noi cu țări, ajungem la defavorabile. Numai cale putem marca trecere a producției teriale în sfera proceselor intensive în care, cu mijloace reduse, se obțin rezultate maxime în valorificarea resurselor de care-“dispunem.Cum trebuie acționat pentru transpunerea în practică a acestui adevă- . rat imperativ economic ? înainte de | toate, prin aplicarea integrală a măsurilor prevăzute în acest scop, cuprinse în programele elaborate încă din vara anului trecut. Date fiind complexitatea, amploarea și diverși-1 tatea acestor măsuri, urmărirea valorificării lor nu trebuie lăsată în seama unuia sau altuia din serviciile întreprinderilor, ci ele .trebuie să stea în centrul atenției comitetelor de direcție și consiliilor de administrație, să constituie un instrument permanent de lucru, un punct de sprijin pentru creșterea eficienței întregii activități de producție.Totodată, în munca de zi cu zi ce se desfășoară în fiecare unitate productivă, pot și trebuie identificate noi posibilități de reducere a cheltuielilor materiale de producție. în acest scop, este necesar ca respectarea riguroasă și îmbunătățirea normelor de consum de materii prime și materiale, combustibili și energie să devină o preocupare constantă în cazul fabricării oricărui lot de produse. Este util de subliniat că în țările cu o economie modernă, diminuarea costurilor de fabricație începe și este urmărită încă din faza de cercetare și de elaborare a documentației tehnice de execuție. Se poate spune cu

de materiale cele din alte rezultate net pe această o pronunțată noastre ma-

tot temeiul că ridicarea gradului calitativ al acestor documentații este o cale esențială, hotărîtoare pentru reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs. Aceeași exigență trebuie însă manifestată și cu ocazia reproiectă- rii produselor depășite din punct de vedere tehnic, cînd, de asemenea, e momentul revizuirii costurilor de fabricație.Dar oricît de bine ar fi stabilite consumurile specifice, normele prevăzute la diverse materii prime și materiale vor fi depășite atît timp cit în executarea de facto a producției nu vor fi înlăturate o serie de neajunsuri deloc noi, .cu atît mai de neînțeles fiind persistența lor. Mai întîi, e vorba de funcționarea sub capacitatea prevăzută a unor instalații de producție. Din această cauză, numai într-un trimestru din anul trecut, la Combinatul de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele și la Combinatul chimic din Craiova, consumul de combustibil convențional necesar pentru producția de amoniac anhidru a fost depășit cu aproape 16 000 tone, iar cei de energie electrică — cu peste 33 000 MWh. La fel, funcționarea defectuoasă a unor

CRAIOVA: Transforma
toare de forțăUzina „Electroputere" din Craiova a realizat primele transformatoare de forță cu puteri de 750 și 1 000 kWa, înzestrate cu un tip îmbunătățit de bobina j. în condițiile diminuării cu o zecime a consumului de cupru, noul bobinaj reduce cu circa 15 la sută pierderile de energie — parametru de bază care indică buna calitate a transformatoarelor.

BRĂILA: Excavator 
hidraulic

(Continuare în pag.‘ aVIÎ'-a)

La Uzina de utilaj greu „Progresul" din Brăila a intrat în fabricația de serie excavatorul hidraulic pe șenile tip S—601, cu o capacitate de 0,6 mc. Față de utilajul similar, cu acționare mecanică, noul produs este mai ușor, poate fi echipat cu o gamă mai mare de mijloace de lucru, 
(De la corespondenții 
„Scînteii")

Scriitorii români, și laolaltă cu ei scriitorii naționalităților conlocuitoare, sprijină cu creațiile lor literare, cu munca lor obștească, cu scrierile lor publicistice, în sfîrșit, cu întreaga lor activitate politica internă și externă a partidului nostru comunist, a statului nostru socialist. A- ceastă politică, după cum se știe bine, este susținută cu tărie de toată suflarea țării. Rareori istoria unei națiuni a consemnat un fapt asemănător. Pe unii streini situația îi uimește. Nouă însă toate acestea ne par firești. Poporul nostru a găsit în partidul său comunist călăuza de care a- vea nevoie pentru a merge înainte, pentru a construi o viață nouă, pentru a făuri o societate nouă, mai bună, mai dreaptă, mai fericită. Prin întreaga sa istorie de jumătate de secol, prin vastul său program de construcție a unei Românii moderne, socialiste, libere, suverane, independente, prin uriașa și multilaterala sa activitate pe plan social și cultural, partidul să cîștige încrederea maselor, devotamentul și sprijinul oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate. Bineînțeles că acest lucru nu s-a petrecut într-o zi și nici măcar într-un an. A trebuit să treacă ceva vreme, iar pe parcurs s-au semnalat — alături de incontestabilele, de marile realizări economice și spirituale ale acestor ani — și unele lipsuri și chiar greșeli. Partidul le-a descoperit, le-a înlăturat și a luat cuvenitele măsuri de îndreptare, cri ti cînd aspru și înlăturînd persoanele vinovate sau metodele greșite. Neajunsurile trecătoare nu au umbHt insă nici o clipă încrederea

Zaharia STANCU

oamenilor în partid și nici încrederea partidului în oamenii care, de fapt, sînt constructorii noilor noastre orașe, noilor noastre fabrici și uzine, cultivatorii roditoarelor noastre șe- suri, făuritorii ai noii noastre noii noastre culturi, arte și — credem că

scris cărți din care unele și-au dovedit ediții, faptul există o puternică înalta conștiință justețea politicii comunist.în anii dintre mondiale mi-am locul lumii literare, am frecventat cenacluri, am scris la ziare și reviste, am inițiat și condus eu însumi ziare și reviste. Ei, bine ! Nu erau toamne, nu erau ierni și nu erau primăveri în care să nu se strige : „Criză ! Criză I Criză 1 N-avem romane, n-avem poezie, n-avem teatru, n-avem critică și istoria literară !...“ Și totuși pe a- tunci trăiau și își scriau capodoperele N. Iorga, Mihail Sadoveanu și Tudor Ar- ghezi, Gala Galaction și G. Bacovia, Camil Petrescu și Hortensia Papadat-Benges- cu, Ion Agîrbiceanu și Emil Isac, Mateiu Caragiale și Petrescu, Alexandru Kiri- și Gib I. Mihăescu, Ion și Ion Barbu, Lucian Blaga și

trăinicia încă de la primele Important, de asemenea, este că între scriitori și partid o comuniune strînsă de vederi, unitate care ilustrează civică a scriitorilor, partidului nostrucele două războaie dus viața in mij-

| Gloriosul semicentenar
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ÎN FAȚA RAFTURILOR PLINE STĂRUIE TOTUȘI 0 ÎNTREBARE:

Cum îmbrăcăm
ai comer- r____  ___ i_________  , îmbrăcămintea pentru copii se află in plin proces evolutiv. Bizuindu-se pe ceea ce contractele, de curînd încheiate cu industria, promit, se afirmă că în perioada următoare modelele vor fi mai numeroase, mai atent elaborate, materia primă mai bine valorificată; accesoriile de tot felul — dantele, fermoare, broderii, nasturi colorați și metalici, aplicații — mai generos întrebuințate, vor da rochițelor, costumelor și paltonașelor acea notă de originalitate și gingășie potrivite cu vîrsta copilăriei. S-au ivit și primele semne ale unei prezentări mai civilizate a produselor : anumite modele de rochițe se vînd în pungi de polietilenă și pe portmantourl de di-

Reprezentanți autorizați țului ne încredințează că

CINCINALUL 1966-1970 IN IMAGINI

IN PAGINILE 2—5:

JUDEȚELE NEAMȚ ȘI VÎLCEA

Epilog și prefafâ
încheiem azi publicarea în ziar a ciclului de pagini 

speciale „Cincinalul 1966—1970 in imagini" — ciclu ce 
și-a propus oglindirea realizărilor obținute atît pe an
samblul țării, cît și pe fiecare județ in parte, în cei 
cinci ani care au trecut. Prin graficele, fotografiile, 
cifrele comparative, hărțile încărcate de simboluri re- 
prezentînd dezvoltarea industriei, agriculturii, științei 
și culturii, creșterea nivelului de trai, am realizat, de 
fapt, o confesiune despre noi înșine, despre munca noas
tră pentru făurirea societă
ții socialiste. Paginile au re
prezentat un vast raport în fața întregii națiuni despre 
modul cum au fost folosite 
resursele create de j 
— în folosul poporul . . . .
spiritului științific de conducere a destinelor poporului, 
proprii orientărilor Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Au fost cinci ani deosebit de rodnici. Realizările lor, 
pentru a fi înfățișate în hărțile și graficele publicate, 
i-au bus pe desenatori ș» fotoreporteri în... dificultăți 
de alegere. Diversificarea impetuoasă a economiei a 
cerut aflarea a numeroase corespondențe in simboluri 
grafice pentru a ilustra cu fidelitate bogăția realiză
rilor — mari hidrocentrale și termocentrale, mari com
binate siderurgice și chimice, noile construcții ale in
stitutelor de învățămint, noile edificii culturale, noile 
cartiere ce dau chip nou orașelor și satelor patriei. Pre
tutindeni, prin volumul investițiilor, prin judicioasa 
lor distribuire și valorificare s-a răspuns acelei nece
sități obiective, de esență — dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor patriei. Cuvintul nou a devenit

PICĂTURA. DE CERNEALA
popor și despre înfăptuirile obținute 
.lui. Un raport al izbînzii realismului,

în acești ani condiție a existenței, calificativ fără de 
care ar fi greu să ne înțelegem pe noi înșine.Cincinalul în imagini... Metaforă-realitate, oglindă 
retrospectivă- a avintului general al țării, a ceea ce 
am fost, condiție necesară înțelegerii a ceea ce vom fi.

Privim in oglinda de astăzi a țării și îi vedem chipul 
de mîine pe care noi, cei douăzeci de milioane, i-l vom 
modela mereu mai mîndru, dăruindu-i dragostea noas

tră dintotdeauna. Viitorul 
cincinal va fi și mai bogat. 
Viitoarele 
vor avea 
scripții și 
împodobi 
înalte.

Acum, la sfirșitul ciclului publicistic, nu ne rămine 
decît să mulțumim autorilor reali ai paginilor noastre 
— milioanelor de oameni ai muncii de la orașe și 
sate, de toate naționalitățile, care prin hărnicia și pri
ceperea lor, prin eforturile lor însuflețite de cald pa
triotism, ne-au oferit „materia primă" a acestor pagini, 
substanța faptică atît de precisă și atît de bogată in 
semnificații a cifrelor și imaginilor.

Și să le urăm noi succese în configurarea viitorului „Cincinal în imagini" in opera de înfăptuire a măre
țelor sarcini stabilite de istoricul Congres al X-lea al 
partidului. După epilogul vechiului cincinal, a început 
prefața celui nou De pe platforma solidă a realiză
rilor de ieri se înalță cutezătoare și realiste visele de azi și de mîine. E aceasta însăși rațiunea existenței 
noastre, însăși dialectica progresului.

Nicolae DRAGOȘ

hărți ale județelor 
mai multe in- 

simboluri, se vor 
cu cifre mai

mensiunea necesară. într-un cuvînt, se simte o schimbare in bine a concepției producătorilor față de această categorie de mărfuri, care reprezintă cam un sfert din totalul producției de confecții. într-o convorbire avută cu tovarășul Ion Farcaș, director general adjunct în M.I.U., dînsul ne-a informat că pentru o mai bună urmărire a felului cum evoluează producția confecțiilor pentru copii, în raport cu exigențele, s-a ho- tărît profilarea unor fabrici pe a- ceste produse : 80 la sută din capacitatea fabricii de confecții din Craiova este destinată rochițelor, paltonașelor etc., fabrica din Bîrlad s-a lansat pe piață ca un mare producător de cămăși pentru băieți de toate vîrstele, cea din Marghita se specializează în uniforme școlare ș.a.m.d. De reținut că și dezvoltările de capacitate ale acestor unități vor fi destinate articolelor pentru copii.In acest context de vizibilă strădanie pentru a se oferi populației sub 14 ani îmbrăcămintea potrivită, face notă discordantă faptul — constatat la ultima întîlnire industrie- comerț în vederea încheierii contractelor pentru trimestrele doi și trei ale acestui an — că la anumite categorii de confecții pentru copii oferta se situează sub nivelul cererii. Este vorba, din păcate, de piese de îmbrăcăminte cum sînt rochițele și pantalonii pentru băieți, a căror prezență în garderoba copiilor nu este facultativă. După încheierea definitivă a contractelor au rămas descoperite următoarele cantități, deloc neglijabile : ■ 50 000 rochițe de vară, 25 000 piese din relon matlasat, toată gama de articole din plușcord — 50 000 perechi de pantaloni și cîteva mii de sarafane — precum și toate categoriile de pantaloni din bumbac pentru băieți, adică circa 32 000 de perechi. Deci, în vara a- ceasta, după toate probabilitățile, băieții nu vor găsi în magazine nici un fel de pantaloni din țesături subțiri, nici lungi, nici scurți, nici cu pieptar. Se poate prevedea, de ase-

• o •CQpill?

e bine să adăugăm — ai noii noastre literaturi.în evidențierea succeselor muncii noastre unite pentru cauza socialismului, a muncii nobile a poporului și, cînd a fost cazul, în descoperirea și semnalarea lipsurilor și greșelilor un rol deosebit de important l-a jucat presa cotidiană și, adesea, și presa literară.în toată această perioadă, literatura noastră a mers înainte, în același ritm, către același țel — construirea socialismului și a comunismului în patria noastră — cu întregul nostru popor, sub aceeași conducere a Partidului Comunist Român. Sînt rare glasurile care afirmă că în anu- miți ani literatura a rămas în urmă, în urmă,- față de ce ? în unele momente ale ultimilor douăzeci și cinci de ani — aceasta este adevărat — au existat piedici, au existat greutăți, uneori au existat și au circulat păreri greșite și aprecieri neconforme cu adevărul, pe care timpul nu le-a acceptat. Dar întîmplări de acest fel au avut și au loc în toate literaturile lumii și nimic din ce este cu a- devărat valoros, nimic din ce este cu adevărat prețios nu piere. Important pentru noi este faptul că în toată această vreme scriitorii noștri au rămas la masa lor de lucru și au

Cezar țescu VineaV. Voiculescu, Liviu Rebreanu și G. Călinescu, Ionel Teodoreanu și Ion Marin Sadoveanu, G. Ibrăileanu și E. Lovinescu, Mihail Dragomirescu și Pompiliu Constantinescu, Ion Pil- lat și Adrian Maniu, Mihail Ralea și Tudor Vianu, N. D. Cocea și Dem. Theodorescu — ca să nu-i pomenesc decît pe cei plecați dintre noi și nici pe aceia toți. Se striga din răsputeri j „Criză I Criză !“ Nu era nici o criză, dar a trebuit să treacă.ani și ani pînă ce să recunoaștem (scriitori și cititori) marele talent al unora, geniul strălucit al altora.Nici in anii care s-au scurs după eliberare n-a fost criză în literatura noastră și nici astăzi nu este nici o criză. Există, în schimb, o mare solicitare, căreia îi sîntem supuși cu toții — aceea de a da poporului nostru și partidului nostru comunist cărți mai bune decît cele pe cara le-am scris pînă acum, mai adevă-
(Continuare în pag. a Vl-a)dispa- pluș- nu va Canadienele din și fustele drepte se „deficit".

menea, că golul provocat de riția totală a confecțiilor de cord, atît de agreate_de copii, trece neobservat.relon matlasat înscriu și ele laNe-am obișnuit să auzim declarații din partea unor reprezentanți ai Ministerului Industriei Ușoare, în sensul că această ramură economică este capabilă, la ora actuală, să satisfacă toate exigențele publicului cumpărător. Combinatele sînt puternice unități de producție, înzestrate cu utilaje de mare productivitate, cu cadre tehnice calificate și cu creatori talentați. Cele mai multe au in componența lor atît fabrici de confecții, cît și textile, deci cu posibilități de autoaprovizionare. Faima unora a trecut de mult peste hotarele țării. De aceea, ne vine foarte greu să credem că forțele unite ale acestor giganți se poticnesc, mărtu- risindu-și neputința, în fața problemelor ridicate de realizarea îmbră- căminții pentru copii, în cantitatea necesară. I-am întrebat totuși pe cîțiva dintre directorii comerciali ai combinatelor ce-i împiedică să satisfacă cerințele comerțului la sortimente a căror necesitate este in afară de orice discuție ? Răspunsul a fost unanim : „Nu avem materie primă".într-adevăr, cauza principală a unei neacoperiri de peste 50 milioane lei a cererii comerțului este lipsa țesăturilor. Tot de aici se trage și compromisul la care s-a ajuns în cazul rochițelor de vară : deși din 700 000 au rămas necontractate doar 50 000, problema nu și-a găsit o rezolvare finală favorabilă pentru cumpărător, în urma refuzurilor repetate ale bricilor de confecții de a prelua menzi pentru rochițe de vară, motivul lipsei de materie primă, merțul s-a văzut nevoit să recurgă la import, determinînd pe unii producători să revină asupra refuzului inițial, cu condiția asigurării mate-
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a VII-a)

LA COMANESTI
DOUĂBACĂU (Corespondentul „Scînteii", Gh. Baltă). —La Combinatul de prelucrare a lemnului din Comănești au început lucrările de construcție a două noi obiective : fabrica de placaj aglomerat care va produce anual 35 000 tone placaj și

La Șantierul naval din Turnu Severin

întreprinderile industriale din Turnu-Severin își lărgesc continuu nomenclatorul de produse. Astfel, Șantierul naval din Tumu-Severin a introdus în fabricație primele șlepuri de 1 200
tone, dotate cu instalații pentru remorcare prin împingere. Se fac pregătiri pentru realizarea prototipurilor unor tancuri petroliere de 5 000 tone și a unor cargouri de 2 300 tone

în întîmpinarea Congresului

al XXIV Iea al P. C. U. S.

Interviu cu K. N. RUDNEV,
ministrul construcției de aparatură, mijloace de automatizare și sistem» 

de comandă al U.R.S.S.

NO! FABRICIfabrica de drojdie furajeră cu o capacitate de 1 600 tone pe an. Ambele unități vor intra în funcțiune în cursul anului 1973 și vor valorifica deșeu- rile din exploatările forestiere și fabricile de prelucrare a lemnului de pe Valea Trotușului. Noi-

fa- co- sub co-

le fabrici vor fi dotate cu mașini și utilaje moderne, cu un înalt grad de automatizare, fabricate în cea mai mare parte în tară. Prin intrarea în funcțiune a acestor fabrici producția acestui combinat va crește cu aproape 35 la sută

Aflîndu-se în centrul atenției cercurilor largi ale opiniei publice din U.R.S.S. și suscitind o amplă dezbatere în coloanele presei, la congresele partidelor comuniste din republicile sovietice, în conferințele de partid din regiuni, în adunările comuniștilor și ale tuturor oamenilor muncii, proiectul de directive ale Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. privind dezvoltarea economiei naționale a Uniunii Sovietice în anii 1971—1975, cuprinde — între altele — un șir de prevederi importante referitoare la „larga introducere a tehnicii de calcul în procesul de prelucrare a informației și în procesele de conducere și comandă".Experiența dobîndită de U.R.S.S. în domeniul construcției de aparatură, mijloace de automatizare și sisteme de comandă, realizările obținute în ce privește asimilarea metodelor moderne de dirijare a proceselor de producție ne-au îndemnat să solicităm — cu sprijinul agenției de presă „Novosti" — un interviu tovarășului K. N. RUDNEV, conducătorul ministerului de resort. Publicăm în cele ce urmează răspunsurile primite cu prilejul întrevederii po care ne-a acordat-o ministrul construcției de aparatură, mijloace de automatizare și sisteme de comandă al U.R.S.S.
— Ministerul dumneavoastră 

este considerat, datorită ariei 
sale de activitate, o adevărată 
„industrie de conducere a in
dustriei". In același timp, el este 
șt un autentic cimp experimen
tal pentru cele mai noi metode 
de dirijare a proceselor econo
mice. V-am ruga să ne relatați 
despre experiența dv. în ce pri
vește introducerea sistemelor 
automate de comandă la scara 
unei întregi ramuri industriale. 
Ce inriurire a avut asupra pro
ductivității muncii, asupra ren
tabilizării ?

mulare economică — a arătat interlocutorul nostru — a pus în fața ministerului cerința imperioasă de a ridica nivelul conducerii întregii activități productive și economice. Această sarcină o rezolvăm pe calea introducerii sistemelor de automatizare a conducerii în întreprinderi și pe ramură, în întregul ei.în 1970, am pus integral în funcțiune prima etapă a sistemului automatizat de comandă în sectorul construcției de aparatură. Prin adoptarea
Victor BÎRLĂDEANU Moscova, martie 1971— Trecerea în anii 1966—1967 la un nou sistem de planificare și de sti- (Continuare în pag. a VIII-a)

c
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sută au revenit industriei

șnss
B - "S
M*

------------------

Sâvinojti — Uzina da fire fi fibra sintetice, impunătoare citadelă a chimiei industriale moderne

Producția globală industrială a fost în anul 1970 

cu 72.5 la sută mai mare decît în anul 1965

Productivitatea .. >. ' a' creswt
cu 47,7 fa wra.-

4G/?/CaLTa/?j4

SI MODERNIZĂRI
® UZINA DE FIBRE SINTETICE : noi

le Instalații „Relon II", „Raion IN" $1 

„Metana III".

• UZINA DE ȚEVI ROMAN : lamlno- 

F»l d@ 6 țoii.

® Noua HIDROCENTRALĂ DE LA VA- 

IW.

© ÎNTREPRINDEREA MECANICA RO
MAN : sporirea suprafețelor de produc
ție a^mașlnilor-unelte pentru prelucra
rea lemnului și a pieselor de schimb 

pentru tractoare.

• ÎNTREPRINDEREA MECANICA PIA
TRA NEAMȚ : o nouă turnătorie pentru 

echipament de Irigații.

® FABRICA DE CIMENT BICAZ : dez
voltarea stației de măcinare a calca
rului.

® ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRI
CATE ROMAN : o secție care produce 

tuburi de presiune și un atelier de con
fecții metalice.

© FABRICA „ZORILE NOI" : dezvol
tarea liniei blocuri și cărămizi.

© FABRICA DE CĂRĂMIZI ROMAN : 

o secție care produce cable de tera
cotă.

® FABRICA DE CELULOZĂ Șl HÎR- 
TIE: capacități sporite de celuloză și 
drojdie furajeră.

© FABRICA DE HÎRTIE Șl CARTOA
NE : o secție care fabrică, între altele, 
cartoane dure.

® FABRICA DE BERE „STEAGUL 

ROȘU" : o secție de amidon uscat și 
dezvoltarea secției de bere.

Secția de fabricația a tuburilor „PREMO" de la întreprinderea de pre
fabricate Roman

470 de milioane lei au fost 
investiți din fondurile statului 
pentru dezvoltarea agriculturii

481
la sută

ȘȘ

23

fibre și fire 
| sintetice

prefabricate 
din beton armat

îngrășăminte 
cu azot

g cărămizi și

© MECANIZARE

31
la sută

12
la sută

î^țevi de oțel
........................... -- ra«al«MMMKSS£SZ—......... . ■—

în 1970, agricultura județului dispunea de 
1267 tractoare fizice, 1139 pluguri pen

tru tractor, 389 cultivatoare mecanice, 723 

semănători mecanice, 445 combine, 165 

mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice.

® IRIGAȚII:

7223 hectare, de 6,1 ori mal mult decît 

în 19455. S-a constituit sistemul intercooperatist de 
irigații de Ia Tupilați — Gherăești — Botești — Să- 
băoani.

• ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE : f
■■■ ■■■■!■ ■■■■'■■ m 'Zp

La hectar, în 1970 : o creștere de peste 
2gl Orî ,al® de 19â!*. Suprafețele pe care s-au apli

cai îngrășăminte chimice, în aceeași perioadă, s-au 
dublat

® COMPLEXE ZOOTEHNICE:

— Cu o capacitate de 1 620 vaci de lapte și ti
neret, anual, la I.A.S. Girov ;

— pentru îngrășarea a 30 000 porci pe an la 
Roman.

® POMICULTURA Șl VITICULTURA ;

Suprafața livezilor a fost, în 1970, cu 2§s4 îa 

sută mal mare decît în 1965, iar a viilor a sporit cu 

16s3 ,a sutâ«

• PRODUCȚIA AGRICOLĂ MEDIE LA HECTAR, în

tre anii 1966-1970, comparativ cu 1965, a crescut 

cu :

65,5% 21,7% 36,1% 23,2%
la cartofi ia floarea la sfecla la porumb

■soarelui de zahăr
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• Numărul de salariați a fost în 
1970 cu 15,2 la sutâ mal mare 

decît în 1965.
• Cu 21,7 la sutâ a crescut nu* 

mărul salariaților din Industrie.
® Un indice al calificării: cu

26,1 la suta a sporit personalul 

de specialitate.

® în economia Județului lucrau în 
1970 cu 12,6 la sutâ mal mulți 

Ingineri șl tehnicieni decît în 1965.

LOCUINȚE-URBA NISM
în anii cincinalului au fost construite:

o LA ORAȘE:

5291 apartamente; 

17300 de cetățeni s-au mutat în 

locuințe noL

— un hotel modern la Piatra Neamț

• LA SATE: 7350 de caso.

© Investițiile în domeniul gos
podăriei comunale în cincinal i 
368 702 000 lei.

A crescut:

— cu 84 de kilometri lungimea 

străzilor iluminate electric
— cu 22 kilometri lungimea re

țelei de canalizare
— cu 70 numărul autobuzelor. 

® Numărul satelor electrificate a

crescut astfel t

1965 1970

Obiective iur/siice •

Obiecf/v» 
sociat-cui/oraie

Construcții de locuințe

Unititicomerciale

Corn piere 
■zootehnic»im>șeșTi

■Roznov,

or

TibuCJni

Bortă

'Ac Hidrocentrale

’'fîr^Meta/urpia ți
C0ntifuct/o de mașini 
t industria me/vrin/eior 

de construcții

chimică

gk !^<c^\,nc,usMa 
.P/emnu/ui

ÎS

Vedere panoramică din Piatra Neamf, așezare «trâveche, atît de tîndrâ și prosperă în zilele noastre

Bllll

SĂNĂT AT E
Valoarea investițiilor în cincinal:

95 420 000 lei. S-au con

struit :
— GRUPUL ȘCOLAR FORESTIER (12 

săli de clasă, cămin cu 380 locuri, 
cantină cu 600 locuri)

— ȘCOALA CU 16 SĂLI DE CLASA 
Șl SALA DE GIMNASTICĂ LA PIATRA 
NEAMȚ

— GRĂDINIȚA DE COPII cu 101 
locuri la Piatra Neamț

— INTERNATUL cu 216 locuri la 
Roman

— ȘCOALA CU 8 SĂLI DE CLASA LA 
BICAZ

— INTERNATE în comunele Ștefan 
cel Mare șl Săbaoanl.

® La începutul anului școlar 1970—

1971 s-au dat în folosință 71 de 
săli de clasă, 59 ateliere și 98 

laboratoare.

• între 1965-1970, numărul elevi
lor a crescut cu 7,2 la sută.

® în aceeași perioadă a sporit cu

4,9 la sută numărul spectatorilor 

Teatrului de Stat din Piatra Neamț.

• Sălile cinematografelor au pri

mit 18 357 000 spectatori.
© în 1970, bibliotecile din județ au 

împrumutat cititorilor aproximativ 

1,7 milioane

500000

la buget și 54117000 

investiții, in cincinal, pentru 

ocrotirea sănătății

MĂRFURIL OR

Județul Neamț este o importantă 
zonă turistică, care atrage an de an 

unități de deservire 
turistică —

turiști prin O.N.T. —

tot mai muSți vizitatori. Cîteva cifre 
sînt edificatoare:

1965 1970
. .....................* msaaamnxfii

8 27

37 593 127 938

® Cîteva din noile unități sanitare :

— POLICLINICI la Piatra Neamț și Roman

— 0 SECȚIE DE CHIRURGIE la Bicaz

— STAȚIA JUDEȚEANĂ DE SALVARE

— MODERNIZĂRI la policlinica și spitalul din 

Tîrgu-Neamț

— DISPENSARUL uman din Bozieni

— CĂMINUL SPITAL de la Păstrăveni

— CREȘELE de la Piatra Neamț și Roman

• A crescut, în acest timp, ci 885 numărul 

paturilor de spital.

• Cu 34,8 ia sută a fost mai mare, în 1970, 

numărul medicilor și cu 38,5 la sutâ cel al per

sonalului mediu sanitar, raportate la anul 1965.

• Cu 243 de noi unități s-a dezvoltat re

țeaua comercială

© în 1970 populația a cumpărat:

— mărfuri alimentare în valoare de

686 060 000 !eis ceea ce reprezintă o depă
șire de 45 la sutâ a realizărilor din 1965

— mărfuri nealimentare în valoare de

918 933 000 lei,
cu 45 ia sută mai multe decît în 1965.

Pe ansamblu! Județului, volumul total ai desface-

rii mărfurilor a crescut:

100
(

143,9

1965 1970
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JUDEȚUL VILCEA
INVESTIȚII DIN FONDURILE STATULUI:

6 MILIARDE 624 MILIOANE LEI
- de aproape 4 ori mai mari față de perioada 1061-1965 -

t-H r^;S|

Una din unitățile reprezentative ale industriei vîlcene : Combinatul chimic Rm. Vîlcea

® Investițiile în cincinal :

5280 milioane iei
® Principalele ramuri be

neficiare :
• industria chimica

2 067 milioane
9 W )iV. ■ J;,,.,. . ,

• energia electrică 

1865 milioane
® Industria ușoară

359 milioane

® industria lemnului

295 milioane
® Ritmul mediu anual de 

creștere a producției globale 

Industriale a fost de 16,6 
la sută.

@ Volumul producției glo
bale industriale este de: 
9 280 582 000 lei. Față de 
1965, s-a înregistrat în 1970 
o creștere de 90,1 la sută.

® Productivitatea muncii 
a crescut cu 54,7 la sută.

© Produse noi ale econo
miei vîlcene : sodă caustică 
electrolitică, acid clorhidric, 
butanol, policiorură de vinii, 
taipă sintetică, talpă din cau
ciuc etc.

• în 36 de țări ale glo

bului au tost exportate circa 
50 de produse locale.

OBIECTIVE NOI
• COMBINATUL CHIMIC RM. VILCEA :

— Fabrica de sodă caustică electrolitică — capacitate 
60 000 Van.

Instalația de oxoalcooli — capacitate 33 352 Van.

— Instalația de insecticide H.C.H. Lindan — capacitate 
800 t/an.

— Fabrica de P.V.C. — capacitate 36 000 t/an.

• UZINA DE SODĂ GOVORA. Secțiile de silicat de sodiu (solid 
și în soluție) — capacitate de 33 000 Van.

• CENTRALA ELECTROTERMICĂ GOVORA — producție anuală : 
530 milioane kWh energie electrică și 1 564 termocaiorii.

® FABRICA DE TALPĂ Șl ÎNCĂLȚĂMINTE DE CAUCIUC DRĂ- 
GĂȘANI.

• FABRICA DE CĂRĂMIDĂ BÂLCEȘTI.

• SECȚIA PANIFICAȚIE RM. VÎLCEA.

® FABRICA DE GHEAȚĂ Șl SIFOANE DRĂGĂȘAHI.

Hidrocentrala de pe Lotru:
cit Argeșul și Bicazul la un loc
• Iunie 1966. încep lucrările de bază pe șantierul vii

toarei hidrocentrale de pe Lotru, cea mai mare de pe rîurile 
interioare ale țării, aflată în prezent în plină construcție. Ca
pacitatea finală : 510 MW.

• Pînă la 31 decembrie 1970, Investițiile s-au cifrat la 
aproape 1 miliard 352 milioane iei.

® S-au excavat 32 604 m galerii; s-au betonat galerii pe 
o lungime de 14 275 m ; în corpul barajului s-au depus umplu
turi în volum de 571 502 mc ; au fost construiți circa 200 km 
drumuri auto ; șoseaua Brezoi-Vcineasa (40 km) a fost mo
dernizată.

CHIMIA - PRINCIPALA RAMURĂ 
INDUSTRIALĂ A JUDEȚULUI

® Volumul investițiilor în cincinal: 2 067 096 000 
lei, din care construcții-montaj 985 393 000 lei.

® Producția globală a platformei chimice Rm. Vîlcea a fost în 

1969 de 5,5 ori mai mare față de 1968, Iar în 1970 de 2,4 

ori mai mare față de 1969.

• în 1970 s-a produs cu 149,2 la sută mai multă sodă cal

cinată, cu 141 la sută mai multă sodă caustică, cu 82,1 la 

sută mai mult var — față de 1965.

• Secția H.C.H.-Lindan de la combinatul chimic este unică 

pe continent prin tehnica de fabricație a lindanului (insec-

. ticid folosit în agricultură).

Fabrica do betoane de Ia hidrocentrala de pe Latre

• Stațiunile de mecanizare a agriculturii șl 
I.A.S.-urile au fost dotate cu tractoare șfmașlni-unel- 
te în valoare de 60 de milioane lei.

• în 1970, față de 1966, agricultura Județului 
dispunea în plus de : 212 tractoare, 70 cultivatoare 
mecanice, 144 combine păioase, 79 mașini pentru 
împrăștiat îngrășăminte chimice.

® S-au efectuat amenajări pentru irigații în va
loare de 14,5 riîilioane lăi. 1' ‘

® 0 dezvoltare considerabilă au cunoscut celo 
două sectoare tradiționale :

Pomicultura

® Suprafața pomicolă : 
32 597 ha.

• în perioada 1960- 
1970 s-au plantat 18 000 
hectare.

® Județul Vîlcea deți
ne primul ioc pe țară la 
producția de prune, locui 
patru la mere și locul șase 
la pere.

® în 1970 s-au plantat 
130 ha pomicultură inten
sivă.

® In 1970, pomicultu
ra județului a fost dotată 

cu 77 tractoare pentru 
pantă și 10 tractoare 

U. 400.

Viticultura

• Suprafața viticolă: 
10 140 ha.

• în perioada 1960- 
1970 s-au plantat 4 500 
ha vie.

• în 1970 s-au înfiin
țat 10 ferme viticole. *

Palmares:

® în < cincinalul trecut. 
Institutul de cercetări hor- 
tiviticole și I.A.S. Drăgă- 
șani au participat la 81 de 
concursuri internaționale, 
obținînd 68 de medalii de 
aur și 13 medalii de ar
gint pentru vinurile pre
zentate. în total, în vitri
nele ambelor unități exis
tă 136 medalii de aur și 
40 medalii de argint



SClNTEIA - miercuri 10 martie 1971 PAGINA 5

MĂRTURII ALE UNEI VIEȚI ÎNFLORITOARE

Fiecare ai șaselea locuitor s-a mutat în casă nouă
ORAȘELE
@ Rețeaua de aprovizionare cu apă a crescut cu 
22 km.
© Canalizarea s-a extins cu 12,4 km.
© în principalele puncte de lucru ale hidrocen
tralei de pe Lotru (Voineasa, Urlu, Ciunget, Sterpu 
etc.) au fost înălțate numeroase blocuri de locuințe 
și construcții sociai-culturale (școli, complexe co
merciale, cluburi, cantine). 0 parte din construcții, 
după terminarea lucrărilor hidrocentralei, vor fi in
troduse în circuitul turistic.

SATELE

• 7954 case au fost construite din fondurile 

populației.

COMUNE ELECTRIFICATE

1965 1970

120 296
© Rețeaua de alimentare cu apă a crescut cu 2,4 km. 
© Un nou sat a apărut pe harta județului: Bujoreni, 

satul-muzeu al arhitecturii populare vîlcene.

DESFACEOA

983 milioane lei 1 483 milioane lei

1965 1970
© Pe cap de locuitor, desfacerea de mărfuri a sporit 
de la 2 560 lei în 1965, ia 3 805 lei în 1970, ? ;

® Creșterea vînzării la mărfurile de folosință 
îndelungată :

1965 1970

— mașini aragaz
— mașini de spălat
— televizoare
— mobilă (în mii lei)
— frigidere

552
450

1 764
22 616

1 090

3 426
1 121
3 885

43 720
1 621

® La aceste capitole s-au alocat in cincinal 
23 500 000 lei.

Numărul salariaților a sporit
cu 18687

© Fondul de salarii aproape s-a dublat în ultimul 
cincinal.
© Creșterea numărului de specialiști:

1965 1970

3 129
2 984

307

4 500
3 155

446

Ingineri, tehnicieni 
cadre didactice 
medici 
© Numărul salariaților în chimie a înregistrat o 
creștere semnificativă în cursul cincinalului: de la 
1 688— în 1966 —la 4354 în 1970.

® S-au deschis 20 de școli, printre care două li
cee în comunele Măciuca și Voineasa, un liceu eco
nomic la Rm. Vîicea.

© S-a dublat numărul elevilor din școlile profe
sionale. ■

© Cadrele didactice din școlile profesionale și din 
cele de cultură generală au crescut de ia 3 084 în 
anul școlar 1965-1966, la 3 150 în 1969-1970.

© S-au construit și modernizat două case de cul
tură : la Horezu și Călimănești.

© Numărul volumelor în bibliotecile publice a 
crescut cu 4 milioane.

© în 1970, abonații la televiziune erau de peste 
patru ori mai numeroși decât în 1965.

® S-au montat două relee de televiziune în zona 
punctelor de lucru de pe șantierul hidrocentralei de 
pe Lotru.

© La 1 ianuarie 1970, numărul spectacolelor de 
cinematograf a crescut față de 1965 cu 8 000, iar al 
spectatorilor cu aproape 400 000.

© Peste 30 de milioane lei au fost alo
cate în ultimii cinci ani pentru moderniza
rea și dotarea stațiunilor de odihnă și bal- 
neo-climatice.

© Capacitatea de cazare a stațiunilor 
a crescut în 1970 - față de 1965 - cu 1 000 
de locuri. Numărul celor veniți la tratament 
și odihnă a sporit, în aceeași perioadă, cu 
circa 15 000, ajungînd în 1970 la 79 540.

l/o/'neasa+ QRacovita

® Breza

Că/zmanest/

QOcnele nari

Slăvile ®

9Balcesti

KXVXXXXXXX1

SXVXXXXXXȘ

©

QBăbem

Horezu^

Maldăre^
Băile Govora •

Bărbătești

Băile Olănești @

Mateesti ® D teșea ni

QDozestt

Draga sam •

9Cîinem

Stoilesti ©

ȘANTIERUL HIDROCENTRALEI DE PE LOTRU

INDUSTRIE CHIMICĂ

CENTRALĂ ELECTROTERMICĂ

STAȚIUNE EXPERIMENTALA V/T/COLA

STAT/E ÎNTREȚINERE AUTO

ÎNTREPRINDERE DE PANIFICAȚIE

FABRICĂ DE TALPĂ Șl ÎNCĂLȚĂMINTE DIN CAUCIUC

FABRICĂ DE CĂRĂMIDĂ

FABRICĂ DE TERACOTĂ

FABRICĂ DE GHIAȚĂ SI S/FOANE

© La Căciulata s-au dat în folosință 

două noi complexe senatoriale cu peste 

500 de locuri.

© Tot aici, în ultimii ani au fost desco
perite 4 izvoare de apă termală : sonda

EXPLOATAREA Șl PRELUCRAREA LEMNULUI

AUTOGARĂ

dslz POLICLINICI, JD/SPEĂiSARf

ȘCOLI

AȘEZĂMINTE CULTURALE

1 003, izvorul 3 Căciulata, Izvorul puț și 
Ostrov.

© S-au construit o policlinică la Drăgă- 
șani și 5 dispensare la Sălătrucel, Cîinenl, 
Racovița, Livezi și Gușoieni.

© S-au dat în folosință 6 campinguri 
șl sate de vacanță, cu o capacitate de 500 

de locuri.

Vedere panoramica a comunei Voineasa. locuințele muncitorilor de pe șantierul hidrocentralei de pe Lotru caro vor intro, ia terminarea lucrărilor, ta circuitul turiștii
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ALE COMUNEI
V. I. LENIN

Prof. Paul GRIGORIU

in acest sens, ea este nemuritoare".

„Cauza Comunei este cauza revoluției sociale, cauza eliberării 
politice și economice depline a oamenilor muncii, cauza proletaria
tului din lumea întreagă. Și,

ÎNCREDERII
NU-IPOJI RĂSPUNDE

DECIT CU ÎNCREDERE
(Urmare din pag. I)

roșu", apărut în luna ianuarie ca adresa

100 DE ANI DE LA PROCLAMAREA COMUNEI DIN PARIS

PREMISELE ISTORICE

Există In viața popoarelor evenimente epocale care, prin caracterul, semnificația și înrîurirea lor asupra epocilor următoare, depășesc cu mult granițele istoriei țării în care se produc, înscriindu-se cu litere de aur în analele istoriei universale. Un asemenea moment nemuritor este Comuna din Paris, de la a cărei proclamare »e vor împlini în curind 100 de ani.Prin lupta revoluționară a eroicului proletariat francez, în martie 1871, pentru prima dată în istorie, a fost doborîtă puterea exploatatorilor și instaurată, în locul ei, o formă de guvernămînt nouă — Comuna, întruchipare a puterii clasei muncitoare, a statului proletar. Deși a avut o existență scurtă, de numai 72 de zile, Comuna din Paris, prin înălțătorul său exemplu, prin tot ce a înfăptuit a dovedit posibilitatea reală pentru masele truditoare de a se smulge prin luptă din robia capitalistă, de a se înălța la rangul de stăpîne ale propriilor lor destine.Contemporani cu Comuna, întemeietorii socialismului științific — Marx și Engels, — și, mai apoi, Lenin au dat o mare atenție analizării acestei experiențe istorice, desprinzînd din ea concluzii de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare a proletariatului în deceniile care au urmat.Firește, pentru a înțelege ce a însemnat Comuna, adînca ei semnificație, se impune a rememora, chiar și numai succint, principalele coordonate ale vieții economice și social- politice din Franța acelei epoci, cauzele profunde care au generat-o și condițiile generale care au precedat-o — obiectiv pe care ni-1 propunem în acest prim articol dedicat glorioasei epopei a comunarzilor parizieni.Realitatea istorică arată că Comuna , din Paris n-a fost un fenomen „accidental", provocat numai de o criză externă a statului francez — teză a- creditată cu asiduitate de numeroși istorici burghezi — ci ea a fost, înainte de toate, consecința firească a puternicei crize interne ce a sfișiat, pe toată durata sa, cel de-al doilea Imperiu francez, a luptei de clasă aprige dintre burghezie și proletariat.Se știe că la mijlocul secolului al XlX-lea, Franța se număra printre cele mai înaintate țări din lume în ce privește dezvoltarea producției industriale. în 1869, de pildă, producția sa de cărbune se ridica la peste 13 milioane tone, cea de minereu de fier la peste 3 milioane tone, iar cea de oțel la circa 1 milion tone ; o mare dezvoltară luase industria "textilă, se extinsese mult rețeaua de căi ferate. în aceste condiții, firește, numărul muncitorilor a crescut și el impetuos, a avut loc o puternică concentrare a proletariatului în principalele centre ale Franței. Semnificativ în acest sens este faptul că, în 1866. numai Parisul număra 442 000 de muncitori. Alături de proletariatul de fabrică, în Franța exista o categorie socială importantă formată din meseriași și din muncitorii micilor ateliere.Pe acest teren, ideile marxismului, ale socialismului științific au fost larg difuzate, după crearea Internaționalei I-a, în rîndurile proletariatului francez.La 18 aprilie 1870, un număr de 
1 200 de delegați ai secțiunilor și a- sociațiilor muncitorești au hotărît crearea federației pariziene a Internaționalei. Organizații asemănătoare se închegau și în marile centre din provincie : Lyon, Marsilia, Rouen, Brest ș.a. După aprecierile făcute în 1870, la cel de-al treilea Congres al Internaționalei, în —mii de adeziuni.Acest grad înalt organizare explică citoare franceze, combativitatea ei remarcabilă, procesul de creștere a conștiinței sale politice care s-au manifestat din plin de-a lungul Unor mari bătălii de clasă. Instaurarea și apărarea Comunei au reprezentat treapta cea mai înaltă a întregii lupte revoluționare a proletariatului francez din a doua jumătate a veacului trecut.Rezultat firesc al evoluției proletariatului francez, Comuna din Paris s-a produs în împrejurările concrete determinate de războiul franco-pru- sac izbucnit în iulie 1870.Acest război a fost dezlănțuit de Napoleon al III-lea, în scopul realizării planurilor de dominație și expansiune ale marii burghezii și ale cercurilor militariste franceze. Dar numai după 45 de zile de la declanșarea ostilităților, Franța suferă o grea lnfrîngere ; la 2 septembrie, la

toată Franța eraude dezvoltare și forța clasei mun-

Sedan, grosul armatei franceze capitulează.înfrîngerea, urmată de înaintarea armatei prusace pe pămîntul Franței, a făcut să crească revolta maselor populare împotriva putredului regim imperial care adusese țara la un pas de dezastrul național. Sub puternica presiune a populației muncitoare a Parisului, care înconjoară și pătrunde în sala unde are loc a- dunarea Corpului legislativ, la 4 septembrie 1870 este răsturnat Imperiul și proclamată cea de a IlI-a Republică.în noile condiții, războiul purtat pînă atunci de Franța s-a 'transformat într-un război just, popular, de apărare împotriva Prusiei lui Wilhelm I și a cancelarului său, Bis- mark, care viza scopuri agresive, a- nexioniste. înaintînd pe teritoriul Franței, armatele prusace au ajuns la 19 septembrie la porțile Parisului.în fața gravei primejdii, proletariatul parizian se dovedește a fi cel mai hotărît să apere libertatea și onoarea Franței. Toți bărbații în stare să poarte arme se înrolează în Garda Națională care, numărînd peste 260 de batalioane, dintre care 200 erau predominant proletare, devine treptat o tot mai puternică forță politică a maselor revoluționare. Bizuindu-se pe tradițiile revoluționare anterioare, cartierele Parisului își constituie comitete de vigilență — care vor juca un rol politic deosebit de însemnat în evenimentele care au precedat proclamarea Comunei. La 11 septembrie ia ființă Comitetul Central al comitetelor de vigilență din cele 20 de arondismente, cu sediul in piața La Corderie — care devine inima Parisului în revoltă. Sînt întărite forturile, executate lucrări de apărare ; prin subscripție publică sînt adunate fonduri pentru procurarea de tunuri. Muncitorii parizieni sînt gata de orice sacrificiu.în fața avîntului de luptă al proletariatului înarmat, guvernul burghez instaurat la 4 septembrie a fost cuprins de spaimă. înăbușirea activității revoluționare a proletariatului îl preocupa mai mult decît organizarea apărării împotriva dușmanului aflat la porțile Parisului.Perioada 4 septembrie 1870 — 18 martie 1871, premergătoare instaurării Comunei, se caracterizează printr-o acerbă confruntare de forțe: pe de o parte burghezia reacționară — al cărei port-drapel devenise guvernul, iar pe de altă parte masele muncitoare înarmate De două ori, la și la 22 ianuarie lare au încercat vernul.Celebrul „Afiș străzile Parisului un adevărat rechizitoriu la guvernului trădător, soma guvernul să se retragă pentru a lăsa poporului Parisului sarcina să se îngrijească el singur de eliberarea sa. „Municipalitate sau Comună, oricare ar fi numele ce i s-ar da, constituie unica salvare a poporului, singurul său recurs împotriva morții... Faceți loc poporului, faceți loc Comunei !“.Această confruntare a atins punctul culminant cînd la 26 februarie 1871 Thiers semnează la Versailles, în numele guvernului, preliminariile unei păci cu Prusia, acceptînd cedarea unei părți a teritoriului național și plata unei mari „contribuții de război". Acest act al guvernului, care marca înțelegerea cu dușmanul prin sacrificarea intereselor fundamentale ale poporului francez, a stîrnit o uriașă indignare și mînie în popor.După șase luni de neîntrerupte confruntări, cele două forțe principale de clasă ajung, în ajunul zilei de 18 martie 1871, la o asemenea situație critică îneît ciocnirea decisivă devenise inevitabilă ; guvernul nu mai putea să existe fără dizolvarea Gărzii Naționale — mîna înarmată a maselor muncitoare pariziene ; iar Garda Națională constituia o forță prea puternică pentru a se lăsa dezarmată de un guvern care trădase interesele supreme ale țării. Guvernul Thiers — „guvern al Franței cu permisiunea lui Bismark" — după cum l-a caracterizat Marx, ordonă în noaptea de 17 spre 18 martie 1871 trupelor care-i mai rămăseseră credincioase să efectueze o incursiune pentru a pune mîna, prin surprindere, pe artileria Gărzii Naționale. Vigilente, masele populare muncitoare ale Parisului au împiedicat capturarea tunurilor. Populația a început să ridice baricade, iar batalioanele Gărzii Naționale ocupă prefectura de poliție, principalele ministere și alte instituții de stat.

Deasupra sediului guvernului trădător al lui Thiers, care fugise la Versailles, este înălțat, biruitor, drapelul roșu al primului stat proletar din istorie.Acestea au fost împrejurările care au dus la instaurarea Comunei. Au urmat apoi cele 72 de zile de existență ale puterii proletare care prin prefacerile și măsurile înfăptuite a prefigurat o parte din luminoasele trăsături ale noii orînduiri sociale, în care masele muncitoare sînt stăpîne pe soarta lor. A urmat epopeea eroică a apărării cuceririlor revoluționare ale Comunei de către zecile de mii de comunarzi francezi, cărora li s-au alăturat numeroși voluntari străini printre care și români — manifestare impresionantă a spiritului internaționalist al proletariatului — iar apoi „săptămîna sîngeroasă" — expresie a ferocității și urii sălbatice a burgheziei împotriva poporului muncitor care se ridicase neînfricat la luptă pentru cucerirea libertății a unei vieți mai bune.Idealurile pentru care au luptat s-au jertfit comunarzii aveau triumfe mult mai tîrziu — în 1917. Rusia, prin victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — și după cel de-al doilea război mondial în toate celelalte state care formează în zilele noastre sistemul mondial socialist, însuflețind lupta partidelor comuniste și muncitorești de pretutindeni. Prin existența și înfăptuirile sale, prin principiile revoluționare pe care le-a apărat, Comuna a rămas și va rămîne pentru totdeauna întipărită în amintirea omenirii muncitoare și progresiste drept prima încercare eroică a proletariatului de a-și zdrobi lanțurile încătușării, de a se elibera pe sine și, o dată cu el, întreaga societate de jugul asupririi și exploatării.

e Mlhat Viteazul (ambele serii — 
ecran panoramic) ; PATRIA — 10; 
16; 20, SALA PALATULUI — 18 
(seria de bilete — 3634).
o Oaia cu cinci picioare : CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30.
• Lokis : CAPITOL — 19; 21.
• Bănuit e mortul : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Trandafiri roșii pentru Ange
lica : LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15. 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16 
21, FAVORIT — 9,30; 11,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Mexic ’70 : FESTIVAL 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Ultimul samurai : CENTRAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
o Tripla verificare : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
o Fabllo magicianul : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,30 în continuare, 
e Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 18,45; 
20,30.
• Aii Baba și cel 40 de hoți — 
9; 10,30; 12,30; 14,30, Nais — 16,30; 
18,45, Paisa — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Romeo șl Julleta : EXCELSIOR
— 10; 13; 16,30; 19,30, MODERN — 
9; 12; 15; 18; 21, MELODIA - 
12; 15; 18; 21.
• Incineratorul : BUZEȘTI 
15,30; 18; 20,15.
• Cîntecele mării : DACIA 
8,45—20.30 în continuare, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• începutul : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• îngerii negri : FLACĂRA — 
15,30; 19.
• King Kong evadează: LUMI
NA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Clanul sicilienilor : FEROVIAR
— 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21, AU
RORA — 9; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15. 
  8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;

18,30,
13,45:

— 9;

9;

TOMIS
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Vagabondul : GRIVIȚA — 9;
12,30; 16; 19,30.
• Băieți
CEGI —
— 10; 12:

buni, băieți răi : BU-
16, 18,15; 20,38, VOLGA

— xu, xx, 14; 16; 18,15; 20,30,-----
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;

MIO- 
18,15;

20,30.
• Medicul de la asigurări:
REA — 15,30; 18; 20,15.
» Pe luciul gheței : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Genoveva de Brabant : FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,30,
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.

UNI-

I

t
10,00—11,30 Emisiuni-lecții pentru lucrătorii din agricultură. întreținerea și exploatarea amenajărilor pentru irigat. Prezintă ing. Sîrbu Enache.18,00 Deschiderea emisiunii. „Ex-Terra ’71“ — emisi- une-concurs de construcții tehnice pentru pionieri și școlari t Navomodelul cargoului „Galați" de 4 500 tdw — A gatorie a Emisiune Vega și veanu.18,30 Economie, cere.Tehnica adoptării carii deciziei.Transmisiune directă de la Centrul de perfecțio

de patra temă obli- concursului.de iGeorgeCristiana i Craio-
știință. oondu-și apli-

ale Parisului. 31 octombrie 1870 1871, forțele popu- să răstoarne

nare a pregătirii cadrelor — C.E.P.E.C.A.19,10 Tragerea Pronoexpres.19,20 1 001 de seri.19.30 Telejurnalul de seară.20,00 Tele-cinemateca : „Gustulmierii".Un film reprezentînd noua . școală cinematografică engleză. Realizat de cunoscutul regizor Tony Richardson, filmul a prilejuit debutul actriței Rita Tushingham.21,45 Poșta T.V. de Ion Bu- cheru.21,55 Cadran internațional.22.30 Laureați ai concursurilor muzicale internaționale (Interviziune).își dau concursul : Elena Duma, Emil Gherman, Gheorghe Crăsnaru, Eugenia Moldoveanu, violonistul Andrei Agoston, balerinul Marinei Stefănescu și Orchestra Academica a Conservatorului din București.22,50 Telejurnalul de noapte. 23,00 închiderea emisiunii.

*
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• Un italian In America : GLO
RIA - 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15
20,30.
• Cinci pentru infern : MOȘILOR
— 15; 17; 19, 21, ARTA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15.
• Ambasador al Uniunii Sovie
tice : PACEA — 16; 18; 20.
• Răzbunarea Sfîntului : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Călugărița din Monza : CRIN- 
GAȘI — 16; 18.
• Sentința : CRÎNGAȘI — 20. 
o Ora scorpionului : COSMOS 
15,30; 18; 20,15.
• In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : MUNCA — 16;
18; 20.
• De șapte ori șapte : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45, VIITORUL
— 15,45; 18; 20,15.
• Ai grijă de Suzi i DRUMUL 
SĂRII - 20.
• B. D. intră în acțiune : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert de muzică contem
porană susținut de formația „Ar» 
Nova" - Cluj — 20.
• Opera Română : Liliacul 
19,30.
o Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămîna 
patimilor — premieră — 20; (sala 
Studio) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 20.
• Teatrul de comedie: Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului 
— 20.
o Teatrul Mic : Fata care a 
o minune — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie — 
(sala Studio) : Năzdrăvanul 
dentului — 20.
e Teatrul Giuleștl : Freddy 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Ileana Slnziana
— 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii
— 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei
— 19,30.

făcut

(sala 
19,30; 
Occl-

rate, mai legate de problemele construcției socialiste. Vom izbuti ? Fără îndoială că — măcar unii dintre noi — 
vor izbuti sau vom izbuti. Ce cărți vor rămîne să viețuiască mai departe din cele scrise de noi — cei ce trăim astăzi ? Știm, însă numai în oarecare măsură. Viitorul își are a- proape întotdeauna surprizele lui.Problemele literaturii și ale artei în general sînt extrem de gingașe și a te pronunța asupra uneia sau alteia dintre ele este hazardat. Mai bine de cincizeci de ani din trista sa viață G. Bacovia s-a strecurat printre oameni ca un necunoscut. Numai un mic număr de inițiați îl prețuiau. Astăzi Plumbul lui G. Bacovia, editat într-o sută de mii de exemplare, se vinde într-o zi.Exista, între cele două războaie mondiale, un bărbat cam smolit, pe care îl întîlneai prin cafenele. A- proape toată lumea îl socotea un ratat. într-o zi omul, s-a așezat la masa de lucru și a scris Craii de Curtea Veche. Pe urmă a murit, și gloria, cînd a venit, l-a aflat în mormînt.Literatura noastră a suferit în ultimul sfert de veac pierderi foarte mari. Aruncați-vă încă o dată privirile pe numele consemnate mai sus și inima vi se va stringe de părere de rău. Dar aceste pierderi erau firești, erau de neînlăturat. Să ne pară rău după cei duși, dar în același timp să ne bucurăm de noii sosiți. Cadrele noastre de scriitori tineri sînt numeroase, mai numeroase poate decît s-ar crede, și multe din ele sînt valoroase, ba chiar foarte valoroase. Viitorul fiecăruia depinde însă nu numai de talentul, ci și de munca sa. Este bine știut că talentul, oricît ar fi de mare, nu duce prea departe dacă nu este dublat de o muncă serioasă, dirză, continuă. Trebuie să semnalez aici că avem printre tineri talente remarcabile nu numai în Capitală, ci și în provincie. O cercetare mai atentă a cenaclurilor literare din orașele mari și mici ale țării ne-ar rezerva multe și plăcute surprize. Am înscris recent și această preocu-

O producție a studiourilor engleze. Scenariul : DEREK și DONALD FORD. Regia : ALBERTO ISAKO producție a studiourilor engleze. Scenariul : DEREK și DONALD FORD. Regia : ALBERTO ISAK

pare în programul nostru de lucru de la Uniunea Scriitorilor. Am mare încredere în frontul nostru literar da astăzi și, de asemenea, am mare încredere în frontul nostru literar de miine, așa cum se prefigurează încă de pe acum. Printre noii sosiți în cîmpul literaturii României socialiste sînt multe elemente care, sper, nu ne vor înșela așteptările.în ultima vreme, secretarul general al partidului nostru comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a sporit într-un chip uimitor întîlnirile cu oamenii muncii din toate sectoarele de activitate. Harnicul și minunatul conducător al partidului comunist român și al statului nostru socialist dorește să vadă, la fața locului, cum se desfășoară îndeplinirea planului de stat, ce s-a realizat și ce nu s-a realizat, să constate personal care sînt izbînzile. în ce constau lipsurile și cum ar putea fi ele remediate. Cu alte cuvinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu vrea să vadă totul, vrea să audă totul, direct, din gura oamenilor, dialogul să nu fie formal, de circumstanță, ci un dialog sincer, adevărat — singurul, de altfel, care este în măsură să dea roade.în amplul său program de întîlniri, de consfătuiri, secretarul general al partidului a înscris și o consfătuire de lucru cu oamenii de artă și cultură. Această consfătuire, despre care s-a scris la timp în presă, a a-S vut loc în Palatul Consiliului de Stat și a durat aproape o zi întreagă. Pentru noi, scriitorii, ca de altfel și pentru ceilalți oameni de artă și cultură, consfătuirea a fost de o extremă importanță. Au vorbit președinții uniunilor de creație, au vorbit apoi numeroși scriitori, artiști plastici, muzicieni. S-a făcut o amplă analiză a izbutirilor și nu au fost acoperite cu tăceri neizbutirile. O întîlnire pe care aș cuteza s-o numesc model.Cuvintele conducătorului partidului și statului nostru ne-au mers la inimă, ne-au întărit și ne-au crescut încrederea în partid, în stat, în socialism și în noi înșine. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă a- preciere muncii noastre, realizărilor noastre și ne-a dat sfaturi utile pentru înlăturarea, din munca noastră literară, a lipsurilor care mai există sau care s-ar putea ivi. Totodată, secretarul general al partidului le-a cerut creatorilor să realizeze o artă, o literatură inspirată din viața poporului, o artă și o literatură care să slujească poporului. Ce ideal mai înalt decît acesta își poate propune scriitorul, artistul țării noastre ? Cum și-ar putea lega el mai trainic destinul de destinele țării, ale poporului dacă nu urmînd cu fidelitate acest îndemn ?Partidul Comunist Român a știut, așa cum subliniam mai înainte, să ciștige încrederea oamenilor din toate sectoarele de muncă, dragostea lor fierbinte. Și Ia aceasta a contribuit mult, mult de tot, personalitatea rară a secretarului general al partidului : nostru comunist, hărnicia sa, înțelegerea sa, vastele sale cunoștințe, înțelepciunea sa.Spuneți-mi, care conducător do stat și de partid din cîți a cunoscut istoria noastră s-a ocupat cu atîta grijă, cu atîta dragoste, de oamenii care muncesc și duc pe umerii lor țara ?Și care conducător de stat și de partid, din cîți a cunoscut istoria noastră, s-a ocupat cu atîta grijă, cu atîta dragoste și cu atîta înțelegere de literatura și de arta noastră 1încrederii, noi, scriitorii, îi răspundem cu încredere.Și cu opere pe care le gîndim și le vrem de înaltă valoare.
în ultimul timp, în cercurile universitare din țara noastră, cit și în presă își face loc cu pregnanță o idee care, după părerea mea, este deosebit de interesantă și de actuală totodată : aceea a conturării u- nor domenii prioritare în formarea specialiștilor cu pregătire superioară. Evidențierea acestora în ansamblul învățămîntului nostru superior nu se face întîmplător, ci în directă corelare cu domeniile prioritare stabilite de conducerea de partid și de stat pentru cercetarea științifică și care, la rindul lor, exprimă o solicitare directă din partea e- conomiei naționale, în vederea realizării unui ritm mereu ascendent de dezvoltare, în pas cu cerințele progresului științific și tehnic contemporan. Adaptarea fermă a școlii superioare la solicitările directe ale producției materiale și spirituale ale societății noastre socialiste — obiectiv fundamental al politicii partidului nostru în domeniul învățămîntului — vizează, în acest caz, atit modernizarea și eficiența procesului instructiv- educativ, cit și optimizarea profilului de pregătire a viitoarelor promoții de specialiști. In această perspectivă mă voi opri asupra unui domeniu modern și important de pregătire în învățăminlul politehnic, acela al MECANICII FINE, ale cărui obiective e- sențiale voi încerca să le relev în rîndurile de față.După cum se știe, în Directivele Congresului al X-lea al Partidului. Comunist Român se menționează că una dintre subramurile moderne ale • industriei constructoare de mașini este mecanica fină, care alături de alte subramuri va trebui dezvoltată susținut în viitorii ani. Pentru a se reducemare al selor de actualul zează o trei ori a producției ___ceastă subramură. prin înființarea unor noi întreprinderi și prin extinderea celor existente. Parcurgînd gama foarte largă de produse ce urmează să fie realizate în următorii cinci ani și în rezultă, mai ales pentru acei ce se ocupă de pregătirea cadrelor în învățămintul tehnic superior, necesitatea conturării mai clare a domeniului mecanicii fine, care apare în contextul producției economice deosebit de diversificat.Pe plan mondial este astăzi acceptat că aparatele — sis-

teme care înfăptuiesc relații funcționale determinate între diferitele mărimi fizice — sînt în majoritatea lor produse ale mecanicii fine. în cadrul lor, cea mai mare pondere (50—60 la sută), o are tehnica sistemelor informaționale de transmitere și prelucrare a semnalelor (de la sursa de informație, prin canalele de transmitere la sursa de recepție, înregistrare și

conturare din ce în riguroasă a domeniului, mecanica fină a cerut noi metode de studiu și cercetare, căi diferite și specifice de soluționare a problemelor constructive. în afară de aceasta, producția extrem de variată de aparatură, menționată mai sus, reclamă o temeinică aprofundare a bazelor teoretice, calculului și proiectării tipurilor diverse de aparate, după

număr care, cel puțin în prezent, din punct de vedere al beneficiarilor, nu trebuie reconsiderat. Este însă necesar să fie revăzut conținutul pregătirii acestor specialiști pe baza considerentelor arătate mai înainte și ținînd seama de gama de produse de mecanică fină preliminată în planurile noastre de dezvoltare economică pînă în anul 1980. Exami- nînd aceste cerințe, atît consi-

pînă la o anumită limită, comună pentru toată secția de mecanică fină. Această pregătire ar urma să fie realizată printr-o grupă de cursuri care studiază elementele constructive, mecanismele, mașinile- unelte, sculele și tehnologia aparatelor de mecanică fină, precum și printr-o altă grună care prezintă bazele teoretice și practice ale construcției a- paratelor, ce vor face obiec-

Priorități
9

în pregătirea 
inginerească

considerabil volumul importului produ- mecanică fină, în cincinal se preconi- creștere de peste din a-
perspectivă,

prelucrare a datelor). Or, fluxul de semnal, deci și mijloacele tehnice prin care a- cesta se realizează, se caracterizează prin calitatea și precizia transmisiei, spre deosebire de tehnica fluxului de e- nergie caracterizată — după cum se știe — în principal prin randament. Alături de a- paratele pentru prelucrat semnale, în al doilea rînd se situează produsele mecanicii fine folosite pentru a asigura comanda, controlul, reglajul și, prin urmare, în mai mare măsură, precizia funcțională și de lucru a instalațiilor pentru transmiterea fluxului energie sau a fluxului masă. Mecanica fină, în samblul său, mai trebuie sigur examinată și ca lume" " ;dar caracterizată prin sensibilitate, fidelitate și friabili— tate. Aparatele cu comandă și acționare mecanică, aparatele optice, precum și părțile mecanice ale aparatelor cu comandă și acționare electromagnetică sau electronică, care întrunesc aceste calități, a- parțin, bineînțeles, mecanicii fine. Despărțindu-se treptat de „mecanica grea" prin-

de de an- de-„o a dimensiunilor mici,

Prof. dr. ing. Traian DEMIAN
Institutul politehnic din București

o metodologie proprie fiecăreia dintre ele.Cele relatate pînă aici încearcă să demonstreze importanța pregătirii inginerilor pentru un domeniu în care
liul Facultății de mecanică, cît și Senatul Institutului politehnic au elaborat și propus Ministerului învățămîntului un plan de învățămînt care, păstrind caracterul unei pre-

puncte de vedere

pe prim plan se^ situează con- gătlrl de mecanică generală, să permită, prin cursurile de specialitate, o cuprindere cît mai largă a domeniului, o a- daptare rapidă a viitorului inginer la nevoile producției, posibilitatea colaborării celelalte categorii de liști.Consider că planul vățămînt trebuie să 
o pregătire da

cepția, puterea de creație, inventivitatea și unde materia primă ridică, cel puțin din punct de vedere cantitativ, probleme mult mai mici. în țara noastră, la Institutul politehnic din București, funcționează din anul 1963 o secție care pregătește ingineri pentru mecanică fină intr-un
Iui cu 

specia-de în- asigure 
jpecialitate,

tul unei specializări mal a- dînci — și din care fac parte cursurile de teoria informației și programare, proiectarea mijloacelor de măsurare, bazele automatizării și teoria reglării, bazele opticii tehnice. Totodată, în propunerile colectivului nostru didactic s-au preconizat două grupe de discipline la alegere (dar care o dată alese devin obligatorii), din care fac parte : calculatoarele mecanice și electrice, echipamentul periferic pentru toate „generațiile" de calculatoare electronice ; aparatura mecanică, hidropneumatică și partea mecanică a aparaturii electrice pentru comandă, control și automatizare ; aparatura pentru tehnica măsurătorilor de toate tipurile ș.a.O delimitare riguroasă între cele două grupe de cursuri la alegere este greu de făcut și, în plus, poate că lista cursurilor de specializare n-ar trebui fixată cu cea mai mare strictețe pentru o perioadă prea lungă. Dacă nevoile industriei noastre o vor cere, unele din aceste cursuri vor fi operativ înlocuite cu altele, desigur într-un volum de ore determinat De pildă, even-

tual într-un viitor nu prea îndepărtat, se va cere de la mecanica fină, o tehnică cu particularități deosebite pentru a- plicațiile laserului, microundelor sau plasmei, care-și va găsi locul de studiu în astfel de discipline Ia alegere. O a- semenea organizare a instruirii studenților — stabilă în ce privește pregătirea generală, inginerească și mai elastică in ce privește specializarea — urmată de o adincire a specializării prin rezolvarea în și pentru întreprinderi a temelor lucrării de diplomă — va permite o integrare mai rapidă a viitorului inginer în producție, în cercetarea științifică, in activitatea practică in general.In procesul de formare a viitorului inginer de mecanică fină, o componentă hotăritoare pentru dezvoltarea gîndirii sale tehnice este asigurarea pregătirii practice, care să-i permită să stăpînească tehnica modernă și să perfecționeze această tehnică. Pentru această specialitate, activitatea concretă în laboratorul fiecărei discipline constituie factorul esențial. Prin intermediul lucrului în laborator, studentul învață să minuiască a- paratele, să aprecieze și să folosească valorile măsurătorilor, să-și justifice sensul perfecționărilor constructive de care să facă mai tîrziu uz în munca productivă. Pentru aceasta, desigur, este necesară, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la plenara C.C. al P.C.R. din februarie 1971, dotarea bazei de laboratoare și ateliere din întreg învățămintul tehnic superior. Pentru secția de mecanică fină, alături de strădaniile cadrelor didactice de a folosi cît mai larg mijloacele de autodotare, institutul nostru are nevoie de ajutorul direct al Ministerului învățămîntului pentru dotarea cu unele aparate mai deosebite ce nu pot fi procurata decît din fonduri centrale.Dezvoltarea producției de a- paratură de mecanică fină pentru dotarea economiei noastre va atrage după sine valorificarea superioară a materiilor prime, prin investiția unei munci de o înaltă calificare și va duce la creșterea considerabilă a valorii produselor realizate cu o astfel de aparatură. De aceea, consider că problemele legate de pregătirea inginerilor chemați să sporească capacitatea de concepție în acest domeniu se cer soluționate cît mai ne- 
lntirziat.

/
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Saltul 
irepetabil

WW1

Totul s-a petrecut în cîteva clipe. Pe șoseaua ce leagă Za- lăul de Jibou, mașina cu numărul 1—SJ—194 se afla în plină viteză. Alături de șoferul Petru Dîrjon, de la direcția județeană P.T.T.R., mai erau șapte pasageri. Pe drum, /un obstacol. în afară de... atenția de o fracțiune de secundă a conducătorului auto, in urma căreia acesta a , pierdut controlul volanului și, printr-un salt spectaculos, mașina s-a întors exact cu roțile în sus ! Epilogul : cei șapte pasageri, sa- lariați și ei la aceeași unitate, au zburat prin prelata din spate a IMS-ului, scăpînd vii și complet nevătămați ! Și aceasta, în ciuda faptului că unii dintre ei • aveau țigările aprinse, iar în interiorul mașinii pătrunsese benzina, de la rezervorul de carburanți care fusese spart’ în timpul accidentului. Cum s-a produs un asemenea miracol nimeni nu o poate spune. După cum tot nimeni nu se va îndoi, credem, nici un moment că, a d'lua oară,1 același salt nu s-ar putea încheia cu totul și cu totul altfel.

încă nici ne-

Patalamaua

în cadrul manifestărilor consacrate aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român, la Ateneul tineretului din Reșița a fost inaugurată o săptămînă a „Reșiței revoluționare".Cu acest prilej, numeroși, tineri siderurgiști și constructori de mașini, tehnicieni, ingineri, cadre didactice și elevi au participat la o întîlnire cu tovarășul Trandafir Co- cîrlă, prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. După ce a evocat momente din trecutul de luptă revoluționară al comuniștilor și uteciștilor din „Cetatea de foc", vorbitorul a înfățișat amplul tablou industrial și urbanistic al Reșiței contemporane, angajată plenar în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. S-a relevat, . printre altele, că oamenii muncii din Reșița — români, germani, maghiari și de alte naționalități — umăr la umăr, au făurit noi giganți de oțel și fontă, mari uzine constructoare de mașini, cartiere de locuințe, școli, magazine, șosele, parcuri. Astăzi, Reșița industrială realizează de 3 ori mai mult metal decît realiza industria siderurgică a României in anul 1938. Din uzinele Reșiței au ieșit primele hidro și turboagregate de mare putere fabricate în țară și tot aici s-rau construit primele motoare Diesel românești pentru locomotive. La „Mo- roasa", „Lunca Pomostului" și în „Lunca Bîrzavei", unde s-au înălțat moderne cartiere, peste 15 000 de re- șițeni s-au mutat în locuințe noi.Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la perspectivele noului cincinal, perioadă în care pe harta economică și urbanistică a orașului se vor adăuga noi capacități industriale, ansamble de locuințe, un frumos hotel turistic, școli, magazine, zone de agrement și alte lucrări edilitare.

Comitetul municipal de partid Petroșani a organizat, la Casa de cultură a sindicatelor, un simpozion cu tema „File din istoria și lupta partidului", la care au luat parte studenții Universității serale de marxism-leninism. propagandiști, activiști de partid, de stat și ai U.T.C., cadre didactice, oameni ai muncii.Cu acest prilej, prof. Gheorghe Ioniță și prof. univ. dr. Aron Popa au făcut ample expuneri despre dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii în anii construcției socialiste. în cuvîntul lor, pensionarii Iosif Cotoț și Wilian Szuder, vechi militanți ai mișcării muncitorești din Valea Jiului, au evocat condițiile grele de muncă și de viață din trecut, lupta minerilor din Valea Jiului împotriva exploatării și asupririi, subliniihd totodată importantele transformări înnoitoare care au schimbat din temelii înfățișarea așezărilor miniere din această parte a țării.
★La Uzina de aluminiu, Uzina de prelucrare a aluminiului și întreprinderea de industrie locală din Slatina au avut loc simpozioane, pe tema „File din mișcarea muncitorească și activitatea comuniștilor din județul Olt, în perioada 1921—1944“, în cadrul cărora au fost evocate momente emoționante ale luptei desfășurate de comuniștii de pe aceste meleaguri în anii ilegalității.Casa de cultură. din localitate a găzduit o masă rotundă pe tema dezvoltării orașului în actualul cincinal. Cu acest prilej, Radu Barbu, prim- secretar al Comitetului orășenesc Slatina al P.C.R., Ion Scarlat și Marin Stanca, secretari ai comitetului, și Vasile Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului popular, au răspuns la întrebările participanților privind dinamica dezvoltării economico-sociale a Slatinei în următorii ani.

A. D. I. R. I. organizează la București 

Colocviu internațional consacrat 
securității și cooperării în Europa

viața internațională

ALEGERILE DIN INDIA IN FAZA FINALĂ

Rezultatele pozitive cu care s-au încheiat colocviile științifice internaționale. de la București, din 1969 și 1970, consacrate securității și cooperării pe continentul nostru, precum și interesul viu manifestat de unii participanți de a se continua seria acestor întilniri au determinat conducerea Asociației de drept internațional și relații internaționale din România să organizeze, în acest an, între 15 și 17 iunie, un al treilea colocviu, cu tema : „Conferința pentru securitate și cooperare în Europa : etape, proceduri, conținut".Reuniunea din acest an de la București — ca și cele precedente — exprimă năzuința oamenilor de știință români de a contribui la explorarea

căilor de îmbunătățire a ciimatuluj politic european. La ea vor participa personalități științifice, specialiști ai unor importante instituții din țările europene, din S.U.A. și Canada -care desfășoară cercetări în domeniul relațiilor internaționale. Sînt, de asemenea. invitate organizații internaționale care, avînd printre obiectivele lor înlesnirea cooperării europene. și-au trimis reprezentanți și la primele două colocvii.întîlnirea din iunie, inițiată și.găzduită de A.D.I.R.I., va oferi astfel un nou prilej de confruntare rodnică a unor opinii și cercetări variate. un cadru de discuție prielnic promovării înțelegerii internaționale.(Agerpres)

DELHI 9 (Agerpres). — Alegerile generale, organizate cu un an înainte de termen. în vederea desemnării deputaților în Camera Populară a Indiei, au intrat în faza finală. în perioada 1—8 martie s-au prezentat în. fața urnelor alegătorii din 16 state. Potrivit datelor difuzate la Delhi, au fost aleși pînă în prezent 467 din cei 518 deputați ai Camerei Populare. La 9 și 10 martie se prezintă la centrele de votare cei peste 120 milioane de alegători din statele Kerala și Bengalul de vest. Observa

torii politici apreciază că scrutinul din aceste două state va prilejui o dispută aprigă între candidații forțelor progresiste, care susțin programul de reforme politice și social-e- conomice al guvernului premierului Indira Gandhi, și partidele da dreapta.Comisia centrală electorală din India a comunicat că operațiunile de votare se vor încheia miercuri seara, iar rezultatele definitive ale alegerilor din întreaga țară vor fi data publicității la 11 martie a.c.
norvegia Consultări in vederea

formării unui nou guvern

Revizor contabil principal la 
abatorul din Arad, Ion Guleș, 
din strada Cuza Vodă nr. 21, se 
gîndea ca peste puțină vreme 
să ceară conducerii întreprin
derii un concediu pentru un e- 
veniment cu adevărat de zile 
mari în viața sa : întâlnirea cu 
foștii săi colegi de la Facultatea 
de științe juridice din Cluj, de 
'a a cărei absolvire se împli
neau trei decenii. N-a mai a- 
pucat însă să-și aștearnă a- 
ceastă doleanță pe hîrtie. Pen
tru că, între timp, i s-a cerut 
să prezinte spre verificare di
ploma de... bacalaureat, 
dumnealui — ghinion ! — 
putut-o găsi absolut nicăieri. De 
fapt, n-o putea găsi, intrucît în 
realitate el avea numai... 7 clase 
elementare, iar diploma de ab
solvire a ■ Facultății de științe 
juridice o obținuse, contra cost, 
intr-un bufet din Cluj. De în
dată ce și-a procurat-o pe a- 
ceastă cale, diploma i-a adus 
mărirea. După trei decenii de 
mărire a venit însă și decăde
rea, Adusă de aceeași diplomă.

iar 
n-a

RăfuialaIntr-o dimineața, Florea Gîr- coveanu și Florea Urzicană; din comuna, Tia Mare (Olt), au găsit — în curțile gospodăriilor lor — patru și, respectiv, două oi tăiate. Cine și de ce să le fi făcut de petrecanie 1 Cercetările efectuate cu mijloace tehnice criminalistice au dus la identificarea rapidă a făptașilor : Florea Minculeasa și Dumitru Urzicană. Cîteva pahare trase la măsea în seara precedentă le a- duseseră aminte de o mai veche dispută cu cei doi și, negăsind o altă modalitate de a o reaprinde, au hotărît ca, pe altarul răzbunării, să sacrifice respectivele oi. Ostilitățile au luat repede un cu totul alt curs decît cel dorit de ei. Pentru că, de îndată ce au fost descoperiți, cei doi au fost arestați și acum așteaptă deznodămîntul prevăzut de lege.
Șah mat!

Am pornit într-o după-amia- 
ză recentă spre secția de metal 
a întreprinderii „Crasna" din 
Cărei. Am deschis poarta și, cum 

• punicul se afla cuprins'de dul
cile mreje ale zeului Bahus, 

biroul 
Vasile

cile mreje ale zeului 
ne-am îndreptat spre 
secției. Aici, maistrul 
Marincaș și controlorul tehnic 
de calitate Anton Schefler erau 
angajați intr-o crîncenă dispută 
șahistă. N-am reușit să aflăm 
ce probleme au rezolvat pe ta
bla cu pătrățele. In schimb, am 
remarcat că, în timp ce dum
nealor se făceau mat unul pe 
altul, o serie de lucrători din 
secție erau lipsă de la locurile 
lor de muncă, cei mai mulți 
dintre ei fiind plecați la plim
bare prin oraș. Din cite se pare, 
in această secție, asemenea sec
vențe nu sint intimplătoare. 
Partidele de șah și plimbările 
se repetă, răsfrîngîndu-se nega
tiv asupra realizării sarcinilor 
de plan. Cine dă „mat" acestui 
„șah etern" ?

Cu și iară

pe un a-

Elena Bordea din Bacău a fost internată în stare gravă la spital. Nu mai avea aproape nici o șansă de a scăpa. Medicii au reușit totuși să o salveze. Ce se întîmplase ? Cu puțin timp înainte, ea urmase un „tratament" recomandat de Maria Știrbu din Calea Moldovei 111, care pretindea că vindecă oricine de orice boală cu leac preparat după una șiceeași rețetă : mercur și rachiu de tescovină „descîntat" ! Și, în ciuda rezultatelor mai primejdioase decît cel relatat, M. Ș. nu ducea deloc lipsă de clienți. Acum cîteva zile rețeta sa cu descîntec a ieșit cu cîntec : în timp ce încerca să vîndă unei alte paciente (Anica Bălan) leacul preparat după aceeași formulă, a fost surprinsă de organele de miliție. în curînd va a- părea în fața instanței pentru a-i prescrie tratamentul ce cuvine. i se
de :Rubricâ redactatâ

Dumitru TÎRCOB 
Gheorghs POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Cronica zilei
Marți dimineața a plecat în Franța delegația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, condusă de Emil Luca, adjunct al ministrului, care va participa la deschiderea Salonului internațional de mașini agricole de La Paris.

★Ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, dr. Hâns Voss, a oferit marți, in saloanele ambasa

dei, un cocteil, cu prilejul turneului corului „Madrigal" în R. D. Germană.Au participat reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Uniunii Compozitorilor, oameni de cultură și artă.în timpul cocteilului, corul a interpretat cîteva piese din repertoriul său.(Agerpres)
• SPORT > SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

BOX FOZi@r în cîteva rînduri

Mult așteptatul meci de box pentru titlul mondial la categoria grea desfășurat în cunoscuta arenă „Madison Square Garden" din New York, între pugiliștii americani de culoare Joe Frazier și Cassius Clay, s-a încheiat cu victoria la puncte a lui Frazier, care își păstrează astfel titlul cucerit în anul 1968.Datorită curajului și rezistenței dovedite de-a lungul celor 15 reprize, bogate în lovituri, dure și răsturnări de situație, care au ținut mereu vie atenția celor 20 000 de spectatori prezenți în sală și a milioanelor de telespectatori, Frazier a pus capăt mitului invincibilității lui Cassius Clay. A fost confirmată astfel opinia unor foste glorii ale ringului, ca Jack Dempsey și Joe Louis, care pronosticau succesul boxerului din Philadelphia. Totuși, după atitudinea publicului la anunțarea verdictului, prima infrîngere a lui Cassius Clay a fost primită ca o decizie îndoielnică, aceasta evidențiind ardoarea cu care au luptat cei doi pugiliști. Deși terminase epuizat repriza a 11-a, iar in cea de-a 15-a a fost trimis la podea (și numărat pînă la 8), în ochii multora Cassius Clay lăsase impresia de a fi acumulat un avantaj suficient pentru a obține decizia în favoarea sa.Avizul arbitrilor și punctajul a- cordat de ei a fost următorul : arbitrul de ring, Artur Mercante, a acordat 8 runduri în favoarea lui Frazier, 6 pentru Clay și unul egal. Cei doi judecători : A. Ardale și B. Recht au dat 9 reprize pentru Frazier și 6 lui Clay, respectiv 11 Frazier și 4 Clay.

FOTBAL. — Echipa de fotbal Dinamo Moscova, care se află în tur-
cale. Fotbaliștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 10—1.• La Tunis s-a disputat meciul internațional de fotbal din cadrul preliminariilor turneului olimpic între echipele Tunisiei și Republicii Arabe Unițe. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—0 (2—0).

HOCHEI PE GHEAȚA. — Campionatele mondiale de hochei pe gheață (grupa B), care se desfășoară în Elveția, au continuat cu partidele din etapa a 3-a. în meciul derbi, echipele Elveției și Poloniei au terminat la egalitate : 4—4 (2—0, 1—3,1— 1). Alte rezultate : R. D. Germană—Iugoslavia 5—3 (2—1, 1—1, 2—1); Norvegia—Italia 7—2 (2—1, 3—1,2— 0) ; Japonia—Austria 6—2 (2—0, 2-0, 2—2).în clasament conduce Polonia cu 5 puhete (17 goluri înscrise, 10 primite), urmată de Elveția — 5 puncte (11-7).ATLETISM. — Federația maghiară de atletism a definitivat lotul care va participa la campionatele europene de sală programate în zilele de 13 și 14 martie la Sofia. La startul întrecerilor masculine vor fi prezenți : Mecser (3 000 m), Major, Ke- lemen (săritura în înălțime), Gagyi (săritura cu prăjina), Kalocsai (săritura în lungime), Cziffra (triplusalt). Din lotul feminin fac parte printre altele G. Balogh (60 m), Kulcsar (800 m), Komka (săritura în înălțime) și K. Balogh (60 m garduri).

MaiorMaior. în cadrul simpozionului, lectorul Ion Trăistaru, de la Universitatea din Craiova, și asistenta universitară Elisabeta Șoșa au evocat figura luminoasă a strălucitului reprezentant al școlii ardelene, relevînd, totodată, H prodigioasa sa activitate pe tărîm cultural. (Agerpres)

Simpozion in memoria iui Petruîn aula Centrului din Craiova al Academiei de Științe Sociale și Politice s-a desfășurat, marți după-amia- ză, un simpozion, organizat de filiala din localitate a Societății de științe filologice și Casa județeană a corpului didactic, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de Ia moartea lui Petru
Festivități închinate 

de la naștereaCLUJ (Corespondentul „Scînteii", Al. Mureșan). — Cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la nașterea lui Gaăl Gâbor au avut loc la Cluj manifestări organizate de către asociația scriitorilor, comitetul județean pentru cultură și artă și consiliul județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară. în prezența reprezentanților organelor locale de partid și de stat, a unui grup numeros de oameni de cultură și artă, a fost dezvelită o placă comemorativă pe casa din bulevardul Lenin, nr. 20, unde și-a avut sediul — între cele două războaie mondiale — revista „Korunk", condusă de Gaăl Gâbor.După-amiază, în sala de conferințe a bibliotecii centrale universitare a avut loc o ședință festivă, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de cultură și artă, studenți. Acad. Constantin Daicoviciu, profe-

împlinirii a 80 de ani 
lui Gaăl Gâborsor universitar, Gali Ernâ, redactor șef al revistei „Korunk", profesorul universitar Victor Checesteșiu și conferențiarul Toth Săndor au vorbit despre opera, activitatea politică și socială a lui Gaăl Gâbor, despre lupta sa consecventă pentru înfăptuirea idealurilor comuniste, pentru progresul științei, literaturii și artei, pentru cauza democrației, libertății naționale și sociale a poporului, pentru egalitatea și înfrățirea oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități, a tuturor celor ce muncesc. S-a subliniat, de asemenea, marea actualitate și prețuirea de care se bucură moștenirea sa publicistică și literară, preocuparea pentru valorificarea largă a acesteia, în contextul înfloririi pe care literatura maghiară — ca și literatura celorlalte naționalități conlocuitoare — o cunoaște în cadrul culturii socialiste din patria noastră.

OSLO 9 (Agerpres). — Consultările oficiale inițiate luni de Kjell Bonde- vik, însărcinat să formeze un nou guvern de coaliție în Norvegia, se anunță a fi deosebit de dificile. în prima zi, premierul desemnat, reprezentant al Partidului oreștin-popular, a conferit cu lideri ai partidelor conservator, liberal și de centru. Una dintre sarcinile sale principale este aceea de a redistribui portofoliile ministeriale. în trecutul guvern, conservatorii dețineau șase portofolii, iar celelalte partide ale coaliției cite trei. Una din dificultățile apărute constă în faptul că, de data aceasta, partidul de centru încearcă să-și condiționeze parti

ciparea la noul guvern de obținerea unui număr mai mare de portofolii.Pe de altă parte, Kjell Bondevik trebuie să apropie punctele de vedere divergente ale acestor partide în ce privește problema aderării Norvegiei la Piața comună, știut fiind că tocmai atitudinile diferite față de relațiile țării cu C.E.E. au constituit motivul demisiei cabinetului Borten. Rămîne de văzut cu ce „preț" vor putea fi depășite rezervele manifestate de unele partide, mai ales de partidul de centru, față de aderarea la acest organism, pentru a se proceda la refacerea coaliției guvernamentale.
DUBLĂ CATASTROFĂ NAVALĂ IN ATLANTICLONDRA. — în apele Atlanticului s-a consumat luni o dublă dramă. Tancul petrolier „Cornet", cu un deplasament de 22 750 tone, aparținind companiei „British Petroleum", care se întorcea din Golful Persic cu o încărcătură de țiței, a fost nevoit, datorită unei avarii la sala mașinilor, intervenită la circa 50 mile nord-vest

de Capul Finisterre (Spania), să lanseze semnale S.O.S. Recep- ționînd semnalele, o altă navă britanică, „Ocean Bridge", care se îndrepta spre Sierra Leone, a schimbat ruta pentru a veni în ajutorul navei avariate. Dar, în momentul apropierii de „Cornet", la bordul lui „Ocean Bridge" s-a produs o

puternică explozie, urmată de un incendiu. Echipajul, format din circa 50 de oameni, a fost nevoit să abandoneze nava, fiind cules de... „Cornet". Marinarii celor două nave, în rîndul cărora se află acum și numeroși răniți, au fost ulterior salvați de alte nave care au sosit la locul catastrofei.

1CIIHI ENERGIEI ÎMPOTRIVA ÎNZAPEZIRil
In ultimele zile, în Moldova a nins abundent, multe șosele ^naționale 

și drumuri ■JUcleț&i^du fost' îhzăpeiife; ar^tațî^f6r,oSTdii‘ă--^-dpr6vi- 
zionarea unor localități — îngreunate. Peste tot însă s-a intervenit 
prompt, s-a dat un adevărat asalt împotriva iernii, lată ce ne TRANSMIT TELEFONIC CORESPONDENȚII ZIARULUI :BOTOȘANI — Timp de patru zile și patru nopți a nins fără întrerupere în întregul județ. Stratul de zăpadă a ajuns, în multe locuri, la un metru și jumătate. Circulația pe drumurile naționale, județene și comunale a fost la început destul de anevoioasă, iar pe unele trasee întreruptă. După cum ne informează tovarășul Florin Nimigean. de la comandamentul județean pentru prevenirea înzăpeziri- lor. s-au luat măsuri operative pentru a se asigura o bună circulație pe arterele județului. Pînă ieri, șoselele naționale, cu excepția a trei porțiuni (Darabani-Rădăuți-Prut ; Tru- șești-Ștefănești ; Săveni-Manoleasa) au fost redate circulației.SUCEAVA — Pînă marți, pe circa 300 km de drumuri naționale, și locale. cu ajutorul mijloacelor mecanice, au fost dislocate circa 12 milioane mc de zăpadă. în toate orașele

și localitățile rurale ale județului, g mii de cetățeni, cu ajutorul a diferite | utilaje, au participat, timp de trei fj zile, la acțiunea de deszăpezire, ceea H ce a asigurat o desfășurare normală K a producției și o aprovizionare normală a populației cu produse alimentare, apă și căldură.BACAU — Toate utilajele de care dispune Direcția județeană de drumuri și poduri — autoforeze, buldozere. tractoare etc. — au lucrat zi și noapte fără întrerupere. Acțiunile de deszăpezire au vizat în primul rînd șoselele naționale și principalele dru- . muri județene. Inginerul Mihai Ar- mașu. vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, ne-a informat că au fost luate toate măsurile pentru deschiderea rapidă a circulației spre fermele zootehnice. sursele de apă și spre centrele de aprovizionare a populației. B

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 martie a.c. In țară : Vremea va 
avea un aspect schimbător, cu cerul 
alternînd între înnorări șl înseninări 
de scurtă durată. Vor cădea precipita

ții locale, mal ales sub formă de ploaie 
în jumătatea de sud a țării și sub for
mă de ninsoare în rest. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura în crește
re ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 8 grade și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte în depresiunile din 
estul Transilvaniei, iar maximele între 
3 și 13 grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi slabe, mai ales la în
ceputul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere.
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„Oazele evaziunii
fiscale11

Liechtensteln, 
europeană cu o 
numai 20 000 de

mica monarhie 
populație de 
locuitori, dar

siderală o „ideală oază a fiseti- 
lui“, are un rival tot mai serios 
în Elveția. Deși impozitele sînt 
aci mai ridicate decît în Liech
tenstein, totuși ele reprezintă 
doar jumătate sau un sfert (în 
funcție de diferitele cantoane) 
din sumele percepute pe venit 
in principalele țări occidentale. 
După cum arată săptămînalul 
vest-german „Spiegel", de 
ceasta situație profită în 
cial firmele din R.F.G.
uluitor, scrie săptămînalul, cit 
de mulți milionari vest-germani 
au... îndrăgit țara învecinată, cu 
deosebire cantonul Ticino, re
numit pentru impozitele sale 
scăzute. In cinci ani de zile 
(1959—1964) 90 de milionari
vest-germani s-au mutat în El
veția, iar în ultimii doi ani alți 
50, pentru anul în curs prezi- 
cîndu-se exodul a incă 300. Fe
nomenul a luat proporții alar
mante. Potrivit celor mai mo
deste calcule, peste 10 miliarde 
de mărci sustrase din bugetul 
R.F.G. au fost transferate, după 
expresia aceleiași publicații, în . 
„pușculița elvețiană".

Există cele mai variate trucuri 
pentru sustragerea de la pla
ta impozitelor și care îmbracă 
masca legalității. Una din ulti
mele „inovații" constă în vîn- 
zarea la prețuri derizdrii și deci 
practic neimpozabile a produse
lor fabricate în R.F.G. către 
propriile firme, reale sau ficti
ve, din Elveția. Adevărata tran-

a-

zacție se operează prin re- 
vinderea acestor produse pe 
piața mondială, unde profiturile 
dobîndese proporții reale, impo- 
zitele-'rămînîndidnfime. -Desigur, 
marfa nici nu trece pe la firmele, 
din Elveția, care joacă doar rolul 
de intermediar, de „cutie poșta
lă". Din asemenea tranzacții. El
veția țara care deține recordul 
mondial în privința banilor de
pozitați în. băncile sale, n-are 
decît de cîștigat. O singură parte 
este în pierdere : statul vest- 
german. Numai anul acesta, 
după date estimative ale exper- 
ților vest-germani, aproximativ 
2,5 miliarde mărci vor lua dru
mul „oazelor evaziunii fiscale" 
și, în același timp, 22 milioane 
de salariați vor suporta mai de
parte greul impozitelor.

Comportarea „dezertorilor" de 
la impozite, consideră ministrul 
vest-german al finanțelor, Mbl- 
ler, „aduce țării prejudicii ire
parabile". După afirmațiile pre
sei vest-germane, încă n-au fost 
luate nici un fel de măsuri e- 
fective pentru a pune stavilă 
fugii capitalurilor. Pentru 
identifica pe milionarii 
zioniști ar fi necesară o 
treagă armată de inspectori fi
nanciari, de care, în prezent, 
ministerul vest-german al fi
nanțelor nu dispune. Așa că, 
rezumă situația „Der Spiegel", 
nesancționarea evazioniștilor și 
privilegiile de care se bucură în 
„oazele" amintite nu fac decît 
să legifereze inechitatea existen
tă la plata'impozitelor, să adin- 
cească discrepanțele în viața 
socială a țării.

Gabriela BONDOC
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COBORIȚI CHELTUIELILE DE PRODUCȚIE!
(Urmare din pag. I)cuptoare a determinat ca, anul trecut, la Fabrica de geamuri din Scă- ieni, consumul de combustibil convențional pentru fabricarea geamului tras să fie depășit cu 1 221 tone.Defecțiuni de funcționare, strangulări tehnologice, omisiuni din faza de proiectare sînt cauze care se invocă de ani și ani de zile de o serie de întreprinderi industriale. Se fac planuri de măsuri, se raportează aplicarea lor, dar instalațiile tot nu produc în condițiile economice prevăzute. Sînt cunoscute o serie de cazuri cind statul a investit multe milioane de lei, s-au construit utilaje moderne, altele s-au importat, dar cind a sosit momentul ca aceste noi capacități să producă, să se recupereze fondurile cheltuite... au apărut defecțiunile de funcționare, producția a fost mai mică, iar consumurile mai mari. Unde este răspunderea titularilor de investiții, a beneficiarilor, proiectanților și constructorilor pentru reușita exploatării normale, economice a noilor obiective și capacități ?Aceeași întrebare se pune și în situațiile în care normele de consum de materii prime și materiale sînt mult întrecute în practică datorită schimbărilor intervenite în structura producției planificate. Localizîndu-ne exemplele tot numai într-un singur trimestru din anul trecut, în industria ușoară, din cauza amintită mai înainte s-au consumat peste plan 30 tone fire de mătase artificială pentru țesături și importante cantități de piele și talpă din piele pentru încălțăminte ; din aceeași cauză, la rafinăriile de la Brazi și Pitești, con

sumul normat de combustibili convenționali a fost depășit cu peste 10 000 tone, iar la Combinatul siderurgic de la Hunedoara s-au consumat în plus aproape 1 200 tone lingouri din oțel aliat. Pe ce bază s-au stabil it normele de consum ? Nu se cunoștea structura producției ? Se cunoștea, aceasta, la rîndul ei, fiind planificată în funcție de contractele economice încheiate. Cert este că fiecare din cauzele mai sus amintite care duc la consumuri mari de materii prime și materiale reprezintă, în același timp, rezerve virtuale prin care consumurile respective pot fi diminuate. Totul este ca aceste cauze — care au, în final, o influență negativă asupra costurilor — să fie complet și rapid înlăturate.în scopul reducerii costurilor de producție, o amplă activitate trebuie desfășurată și pentru scăderea cheltuielilor cu amortizările ce revin pe unitatea de produs. în acest domeniu, de o importanță deosebită sînt indicațiile date de conducerea de partid și de stat privind utilizarea intensivă a mijloacelor tehnice prin generalizarea schimbului II și introducerea schimbului III în industrie, ca și prin fructificarea altor posibilități de sporire a volumului producției industriale raportată la 1 000 lei fonduri fixe. O dată valorificate în practică, fiecare din rezervele virtuale ce există în oricare întreprindere industrială pentru utilizarea mai bună a mașinilor și instalațiilor va permite reducerea ponderii cheltuielilor cu amortizările ce revin pe un produs și, implicit, va determina diminuarea costurilor unitare. Este clar pentru oricine că în situații de

genul aceleia consemnată anul trecut la uzina „Unio" din Satu-Mare, cind 35 la sută din amortizările incluse în prețul de cost al producției au fost plătite pentru mașini și utilaje mai mult nefolosite în procesul de producție, numai de cheltuieli mici de fabricație pe unitatea de produs nu poate fi vorba.Desigur că rezerve potențiale de reducere a costurilor materiale de producție pot fi depistate și puse în valoare și in domeniul transporturilor uzinale. în cel al reparațiilor — cu precădere, al reparațiilor capitale — și, în general, în toate sectoarele de activitate ale oricărei întreprinderi industriale. îndatorirea de căpătîi a specialiștilor, a comitetelor de direcție, tocmai aceasta este : de a găsi și de a valorifica fiecare posibilitate de reducere a cheltuielilor de fabricație. Cu cit se va acționa mai energic, mai perseverent, cu atît nivelul costurilor de producție va fi mai redus, cu atît beneficiile vor fi mai mari. în final, deci, va crește eficiența activității de producție — cu toate implicațiile sale favorabile ce se răsfrîng asupra vieții fiecăruia din membrii societății. E limpede ca lumina zilei că, cu cit vom consuma mai puțin metal, mai puține alte materii prime și materiale, cu cit vom utiliza mai puțină energie, cu atît vom mări avuția țării, venitul național, iar pe a- ceastă bază se vor crea noi resurse pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Reducerea cheltuielilor materiale • este deci strîns legată de asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei, pentru creșterea bunăstării generale a poporului nostru.

Cum îmbrăcăm copiii?
(Urmare din pag. I)riei prime de către comerț. Astfel, peste 350 000 de rochițe se vor confecționa din țesături importate. în mare, cantitățile necesare pieței au fost asigurate. Există însă un inconvenient : țesăturile din import nu beneficiază de înlesnirile operate pentru articolele destinate confecționării imbrăcăminții pentru copii, ceea ce determină o urcare a prețului acestor mărfuri curente, în medie, cu 10—15 lei per bucată, aspect peste care nu se poate trece cu ușurință. în această situație nu poate fi ocolită întrebarea : industria noastră textilă, în plină dezvoltare, nu poate să furnizeze cantitățile de țesături necesare confecțiilor pentru copii ? După cum sîntem informați, producția de țesături de bumbac și tip bumbac — care ne interesează, în cazul de față — a atins, în 1970, cifra de 450 milioane mp. Cit ar fi necesarul pentru producția rochițelor de vară și a pantalonilor de plușcord sau din alte țesături de bumbac și tip bumbac ? Cam 1,3 milioane mp. Ce reprezintă această cantitate pentru capacitatea industriei textile ? După un calcul aproximativ, cam a 346-a parte din producția anuală sau, altfel spus, rodul a ceva mai puțin de o zi de activitate a acestui sector. La atîta doar se ridică efortul pe care respectivele întreprinderi trebuiau să-l facă ! în fața acestor cifre, orice explicație este de prisos. Este limpede că, fără prea mari mobilizări de forțe, s-ar fi putut pune la dispoziția fabricilor de confecții țesăturile necesare.In afară de aceste neajunsuri, pre

lungirea discuțiilor contractuale peste limitele normale va determina o reacție în lanț, care se va sfîrși cu apariția pe piață, cu întîrziere, chiar a unora dintre mărfurile pentru care s-au încheiat contracte. Cantități însemnate de confecții din stofă au fost „împinse" din trimestrul II, cind se cer în magazine, în III, astfel că, în plină vară, comerțul va primi costume, sacovri și pantaloni din stofă pentru băieți (în schimb pantaloni subțiri nu vor fi), rochițe de stofă pentru fete mai multe decît este nevoie. Intrînd în depozite și în magazine, după trecerea perioadei de virf a vînzărilor de sezon, ele riscă să aștepte in stoc, pe socoteala comerțului, sosirea sezonului următor.Numeroase fapte demonstrează totuși că problemele pe care le pune producția articolelor pentru copii nu sînt de nerezolvat. Sînt combinate care, deși nu beneficiază de condiții speciale de aprovizionare, fabrică sute de mii de confecții pentru copii. Combinatul de confecții Craiova, de pildă, se profilează tot mai decis pe asemenea produse. Ridicarea nivelului activității sectorului de creație, o grijă sporită pentru calitate au făcut din acest combinat unul dintre furnizorii de bază ai comerțului. Care este „secretul" ? Cum au izbutit cei de la Craiova să învingă greutățile ? Iată ce ne spune tovarășul Ion Nițu, directorul comercial al combinatului: „Sincer vorbind, a produce îmbrăcăminte pentru copii nu este deloc ușor. Micile confecții nu sînt cu nimic mai puțin pretențioase decît cele mari. Dar ne-am străduit să găsim, de fiecare dată, soluții potrivite, să evităm compromisurile, care, de cele mai multe ori, duc la degradarea mode

lului inițial. Am realizat o legături strînsă cu sectoarele de creație ale fabricilor de țesături, pentru a obține materia primă adecvată îmbrăcămin- ții pentru copii. în procurarea accesoriilor, care provoacă atîta bătaie de cap și constituie obiectul a 60 la sută din deplasările noastre, am primit un sprijin substanțial din partea Comitetului județean de partid Dolj ; la sugestia sa, cooperația meșteșugărească din județ și-a profilat cîteva secții pe producția accesoriilor necesare nouă : cooperația de consum, industria locală ne-au făcut și ele pro-, misiuni în acest sens".Colaborarea strinsă între fabricila de confecții și cele textile, depistarea și folosirea resurselor de aprovizionare existente pe plan local — acestea sînt, se pare, pîrghiile principale care se cer intens activate, în interesul satisfacerii cerințelor pieței. Autonomia de care se bucură combinatele industriei ușoare în activitatea lor este folosită, în unele cazuri, pentru a se eschiva solicitărilor mai puțin comode, în loc ca, așa cum s-a prevăzut cind li s-au acordat competențe sporite, ele să fie puse în slujba adaptării rapide la cerințele pieței, a satisfacerii preferințelor acesteia prin stabilirea de relații directe cu furnizorii, rezolvarea pe plan local a unor probleme de aprovizionare etc. După părerea noastră, este necesar ca Ministerul Industriei Ușoare să acționeze energic în relațiile cu combinatele din subordmea sa, tocmai în direcția orientării lor spre cerințele reale ale cetățenilor, ale publicului cumpărător și spre realizarea unei mai bune coordonări între sectoarele de producție care colaborează la aprovizionarea populației.



viața internațională

CUVlNTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE IN COMITETUL 

DE DEZARMARE DE LA GENEVA

GENEVA 9 — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, transmite : 
Ședința a 499-a a Comitetului de dezarmare, desfășurată marți 
dimineața, a fost prezidată de șeful delegației române, ambasado
rul Ion Datcu.In prima parte a lucrărilor, Alva Mirdal (Suedia) a prezentat o expunere privitoare la prohibirea armelor chimice și biologice. Reprezentantul S.U.A., James F. Leonard, care a luat apoi cuvîntul. s-a referit la controlul armelor biologice.Delegatul R.S.F. Iugoslavia, Milo- rad Bojinoviei, a evocat neliniștea crescîndă în lume ca urmare a progreselor nesatisfăcătoare în ce privește soluționarea problemei ■ dezarmării. El s-a referit, în continuare, la programul dezarmării recomandat de Adunarea Generală a O.N.U Comitetului de la Geneva și la acțiunile de elaborare a studiului privitor la consecințele cursei înarmărilor, inițiat la Națiunile Unite de România. „Trebuie observat că pregătirea raportului asupra consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor cunoaște un început bun", a apreciat el. în opinia delegației iugoslave, a arătat vorbitorul, prioritățile dezarmării cuprind prohibirea totală a armelor chimice și biologice, interzicerea completă a experiențelor cu arme nucleare și îndeplinirea obligației înscrise în Tratatul de neproliferare. Detaliind acest ultim aspect, el a subliniat că este vorba, în principal, de întărirea securității internaționale, îndeosebi a țărilor nenucleare, de renunțarea de către statele nucleare la folosirea acestor arme, la amenințarea cu folosirea lor, de încetarea cursei înarmărilor nucleare și de asistența de care țările neposesoare de arme nucleare trebuie să beneficieze în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare.în continuare a luat cuvîntul șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu. reprezentantul permanent al României pe lingă Oficiul European al Națiunilor Unite.A da un eurș nou, dinainic șî eficient negocierilor de dezarmare, b- rientîndu-le pe făgașul unor măsuri practice, a subliniat delegatul român, este o cerință impusă de evoluția îngrijorătoare a cursei înarmărilor și de faptul că, în ciuda strădaniilor depuse în cei zece ani de existență a Comitetului, nu s-a ajuns încă la realizarea acestor măsuri autentice de dezarmare cerute energic de toate popoarele lumii.După ce a arătat că în urma tratativelor de dezarmare din ultimii ani au fost finalizate cîteva acorduri cu caracter preventiv-restrictiv, Ion Datcu a relevat că, prin natura și întinderea lor, tratativele încheiate nu au afectat practic spirala înarmărilor, producția și stocurile de armament. Nu poate să nu provoace îngrijorare constatarea că adevăratele probleme ale dezarmării — dezarmarea generală și, în primul rînd, dezarmarea nucleară — au rămas, de fapt. în stadiul în care se găseau cu un deceniu în urmă, la înființarea Comitetului de dezarmare.Vorbitorul a citat apoi cuvintele președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubiliară a O.N.U. : „Organizația Națiunilor Unite, conducătorii tuturor statelor, toți oamenii politici poartă o grea răspundere în fața popoarelor, a viitorului civilizației umane, pentru eliberarea lumii de povara înarmărilor și de coșmarul război atomic. Trebuie să nem cu hotărîre NU cursei mărilor, NU armelor nucleare!părerea noastră, Comitetul de dezarmare de Ia Geneva trebuie să primească însărcinarea de a acționa efectiv, cu reală răspundere pentru realizarea scopului în virtutea căruia a fost creat. Considerăm necesar ca la lucrările acestui comitet să participe toate statele interesate. Este, în sfîrșit, timpul să se treacă de la vorbe la fapte, de la discuții la măsuri concrete în direcția dezarmării".în continuare, reprezentantul român s-a referit la agenda tratativelor din cadrul Comitetului, subliniind prioritatea ansamblului problemelor dezarmării : măsuri relative la încetarea cursei înarmărilor atomice și la dezarmarea nucleară ; măsuri din domeniul nenuclear ; măsuri colaterale ; dezarmarea generală și totală. El a relevat necesitatea trecerii la negocierea unor acorduri care să conducă Ia obținerea unor progrese reale în direcția înlăturării primejdiei atomice și pe calea dezarmării generale. Spre această finalitate sint îndreptate propunerile avansate la 5 martie 1970, de guvernul român, privind realizarea neîntîrziată a unor măsuri efective de încetare a cursei înarmărilor și de dezarmare.

Delegația română consideră că o măsură concretă, care ar putea fi examinată neîntîrziat în Comitet, este aceea referitoare la înghețarea și reducerea bugetelor militare ale tuturor statelor. înfăptuirea acestei măsuri ar crea condiții mai prielnice pentru încheierea unor acorduri de mai mare amploare privind limitarea producției și stocurilor de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă; reducerea efectivelor militare, dezarmarea convențională, înlesnind progresul pe calea dezarmării generale. Ion Datcu a arătat că, în același cadru de preocupări, pe ordinea de zi a ultimei sesiuni a Adunării Generale a fost înscris punctul intitulat „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume".în continuarea intervenției sale, delegatul țării noastre a subliniat că România socialistă se pronunță cu toată fermitatea pentru realizarea dezarmării generale, pentru angajarea unor negocieri laborioase în vederea elaborării unui proiect de tratat de dezarmare generală și totală, sub un control internațional strict și eficace.A sosit timpul, a spus el, ca prioritatea măsurilor de dezarmare nucleară — general admisă și consacrată în documente Ia care am subscris cu toții — să fie transpusă în fapte, să se treacă la încheierea unor acorduri efective de interzicere și eliminare a armelor nucleare. După cum am avut prilejul să mai arătăm, după părerea noastră nu există rațiuni valabile pentru tergiversarea mor măsuri în acest domeniu important, cu atît mai mult cu cit prin tratatul de neproliferare, art. VI, statele părți, și în primul rînd puterile nucleare, s-au angajat să continue cu bună credință negocierile în vederea înfăptuirii unor măsuri de încetare a cursei înarmărilor, la o dată apropiată, și de dezarmare nucleară, precum și asupra unui tratat de dezarmare generală. Republica Socialistă România consideră că se impune cu tărie angajarea unor tratative serioase pentru înfăptuirea unor astfel de măsuri cum sînt : interzicerea folosirii armelor nucleare ; crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, însoțite de garanții de securitate adecvate ; încetarea experiențelor subterane cu arme nucleare ; încetarea producției de arme nucleare, inclusiv sistarea producției de materiale fisionabile destinate scopurilor militare și transferarea asemenea materiale pașnice, folosirea în a energiei nucleare statele ; reducerea lichidarea totală alaac- efi-

Vizita la Hanoi ACTIVITATE DIPLOMATICĂ 1N LEGĂTURĂ

unuispu- înar- După

o contribuție certă la frînarea acestui proces ar reprezenta-o încheierea unui tratat de prohibire ;a experiențelor subterane cu arme nucleare. Ne preocupă faptul că, în ciuda repetatelor apeluri ale Adunării Generale, cu toate cererile și propunerile făcute în Comitetul nostru, progresul către elaborarea unui tratat în acest domeniu întîr- zie.în continuarea expunerii sale, Ion Datcu a arătat că, în calitate de coautoare, alături de alte state socialiste, la proiectul de convenție cu privire la interzicerea perfecționării, fabricării și stocării armelor chimice și bacteriologice (biologice) și distrugerea lor, țara noastră consideră că acest document oferă o bază temeinică in vederea negocierii unui instrument juridic care să răspundă intereselor de pace și securitate ale tuturor statelor.Reprezentantul român a atras apoi atenția asupra faptului că tratativele de dezarmare nu pot omite luarea în considerare a dezvoltărilor importante survenite în domeniul armamentelor convenționale. Frînarea producției de armament clasic, reducerea arsenalelor existente și a forțelor armate apar, de perspectivă ca domenii de negocieri.Vorbitorul a relevat, in atenția specială care ar trebui să se acorde, pe de altă parte, adoptării unor măsuri parțiale, generatoare de încredere, a căror realizare ar promova în mod eficace destinderea, ar contribui nemijlocit la îmbunătățirea climatului politic internațional și s-ar repercuta pozitiv asupra evoluției tratativelor de dezarmare. România se pronunță cu consecvență pentru interzicerea creării de noi baze militare și a amplasării de noi arme nucleare pe teritoriul altor state, lichidarea bazelor militare de pe teritoriile străine, retragerea trupelor străine în granițele lor naționale, desființarea simultană a blocurilor militare, renunțarea la efectuarea de manevre militare pe teritoriul altor state, abținerea’ de la orice demonstrații de forță și orice alte acte de natură să producă tensiune și să stimuleze înarmările.Referindu-se la metodele de lucru ale Comitetului de dezarmare, ambasadorul român a spus că delegația țării noastre împărtășește întru totul opiniile exprimate de alte delegații potrivit cărora este necesar ca la stabilirea programului practic de lucru al Comitetului de dezarmare și, în general, la rezolvarea problemelor care privesc activitatea sa, să participe în mod efectiv toți membrii acestui organism. astfel incit soluțiile convenite să reprezinte emanația întregului Comitet.In încheierea intervenției sale, delegatul român a arătat că o acțiune majoră, destinată să canalizeze eforturile și contribuția tuturor statelor lumii în direcția dezarmării ar reprezenta-o convocarea unei conferințe mondiale de dezarmare. Organizarea conferinței, cu asigurarea condițiilor pentru participarea tuturor statelor, apare de actualitate în acest deceniu al dezarmării, fiind chemată să marcheze un moment important în cadrul eforturilor pentru obținerea unor rezultate practice în domeniile de interes vital ale dezarmării, păcii și securității.

aceea, in 
însemnatecontinuare,

la de in in-

stocurilor de pentru utilizări scopuri pașnice de către toate progresivă șistocurilor de arme nucleare și a mijloacelor de transportare a lor țintă.Referindu-se la preocupările tuale pentru găsirea unor pîrghiiciente de întărire a legalității internaționale, de excludere a forței din raporturile dintre națiuni și, în primul rînd, a expresiei ei celei mai brutale — forța armelor — ambasadorul Ion Datcu a subliniat actualitatea propunerii guvernului român privind asumarea, printr-un instrument cu forță obligatorie și vocație universală, a unor angajamente ferme de nerecurgere la forță sau amenințarea cu folosirea ei, neamestec, sub nici o formă și nici o împrejurare, în treburile terne ale altor state.Reprezentantul român a declarat că o măsură de considerabilă importanță și actualitate este crearea unor zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, garantate în mod corespunzător de puterile După ce a arătat că nia acționează neabătut instaurarea unui climat de înțelegere statele din în care este a relevat că zentat propuneri care își păstrează actualitatea rea Balcanilor liberă de arme cu convingerea intereselor tuturor țărilor din giune și ar reprezenta. în același timp, o contribuție de seamă la statornicirea securității pe continentul european.Referindu-se la procesul de dezvoltare și acumulare a armelor atomice, delegatul român a arătat că

acționeazăunuiȘi regiunea situată, țara noastră a pre-

nucleare.Româ- pentru sănătos,cooperare între geografică vorbitorul
privind transforma- într-o zonă a păcii, nucleare. Acționăm că aceasta ar servi re-

Reuniune cvadripartită
in Berlinul occidentalBERLINUL OCCIDENTAL 9 (Agerpres). — Marți, în Berlinul occidental, a avut loc o nouă reuniune a ambasadorilor celor patru mari puteri. La încheierea reuniunii a fost dat publicității un comunicat care, după cum relevă agenția T.A.S.S., subliniază că

„ambasadorii au continuat, într-o atmosferă de lucru, discutarea problemelor care fac obiectul convorbirilor. Ei au stabilit să se întîlnească din nou la 25 martie. întîlnirea va fi precedată de noi consultări la nivelul experților".

a delegației de partid CU SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT

și guvernamentale
a R.P ChinezeHANOI 9 (Agerpres).— Agențiile China Nouă și V.N.A. informează că, la invitația Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a guvernului R.D. Vietnam, între 5 și 8 martie, o delegație de partid și guvernamentală a R.P. Chineze, condusă de Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat, a făcut o vizită de prietenie la Hanoi. Din delegație au făcut parte Ien Cien-in, membru al Biroului Politic al C.C., vicepreședinte al Comisiei militare a C.C., Ciu Hui- tzo, membru al Biroului Politic al C.C., adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, Ken Biao, șeful secției relații externe a C.C., și alte persoane oficiale.La Hanoi, oaspeții chinezi au avut convorbiri cu o delegație de partid și guvernamentală a R.D. Vietnam, din care au făcut parte Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului, președintele Consiliului de Miniștri, generalul Vo Nguyen Giap, membru al Biroului Politic al C.C., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al apărării naționale, Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe, Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și alte persoane oficiale. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, în spiritul prieteniei frățești și al solidarității militante. Cele <’ părți au realizat o unanimitate păreri în problemele discutate.Comitetul Central al Partidului lor ce muncesc din Vietnam și vernul R. D. Vietnam au oferit o cepție în cinstea delegației chineze, în toastul rostit cu acest prilej, Fam Van Dong a salutat călduros delegația. Relevînd succesele obținute de întregul popor vietnamez în lupta împotriva agresiunii americane, vorbitorul a declarat că, umăr la umăr- cu popoarele din Laos și Cambodgia, el va lupta pentru înfrîngecea totală a agresorilor imperialiști și a acoli- ților lor, pentru eliberarea întregii

două i dece- gu- re-

Patriotic Laotian
aXIENG KUANG 9 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Patriotic Laoțian a dat publicității o declarație în care condamnă intensificarea intervenției militare ameri- cano-saigoneze in Laos și escaladarea de către S.U.A. a războiului în întreaga Indochina, a anunțat postul de radio Pathet Lao. Declarația subliniază că forțele agresoare întâmpină o rezistență puternică din partea forțelor armate și a populației Laosului. Pînă în prezent, precizează declarația, forțele Pathet Lao au scos din luptă peste 6 000 militari din rîndul trupelor inamice, au distrus sute de blindate și de avioane ale acestora.Comitetul Central al Frontului Patriotic Laoțian adresează popoarelor vecine, precum și guvernelor și țărilor iubitoare de pace din întreaga lume, apelul de a sprijini cauza justă a poporului laoțian.

agențiile de presă

Un acord de reglementări 
pe bază de cliringîntre Banca de Comerț a R. P. D. Coreene și Banca Română de Comerț Exterior a fost semnat la Phenian. Acordul a fost semnat de Kim Ung Chol, vicepreședinte al Băncii de Comerț a R. P. D. Coreene, și Nicolae Anghel, vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior.

„0 săptămînă de acțiune 
pentru securitatea europea- 
Iț(j" va fi inițiată la începutul lunii aprilie de organizația vest-germană „Campania pentru democrație și dezarmare", s-a anunțat la Bonn.

Sirimavo Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, care deține în același timp și portofoliul Ministerului de Externe, și Otto Win- zer, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, aflat în vizită la Colombo, au avut convorbiri, informează agenția A.D.N. Schimbul de păreri a relevat, între altele, concordanța punctelor de vedere într-un mare număr de probleme internaționale.
Comisia O.N.U. pentru 

drepturile omului a ad°ptet 0 rezoluție prin care condamnă din nou apartheidul și rămășițele colonialismului în Africa. Aprobînd raportul grupului de experți, care a fost constituit pentru studierea acestei probleme, comisia a hotărît ca acest organism să-și continue misiunea, „în special în legătură cu manifestările grave de colonialism și discriminare rasială, constatate în Namibia, Rhodesia, Angola, Mozambic și Guineea portugheză".

La invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al Gre
ciei, George Marin, director în Ministerul Afacerilor Externe al României, a făcut o vizită la Atena. El a fost primit de C. Xanthopoulos Palamas, subsecretar de stat la Ministerul de Externe, și a avut convorbiri cu ambasadorul C. Tranos în probleme bilaterale.

La 9 martie, Laurențiu Fulga, 
vicepreședinte al Uniunii Scrii
torilor din Republica Socialistă 
România, și Hermann Kant, 
vicepreședinte al Uniunii Scrii
torilor din R. D. Germană, au 
semnat, la Clubul oamenilor de 
cultură din Berlin, planul de 
colaborare pentru anul 1971 in
tre uniunile scriitorilor din cele 
două țări.

0 conferință a organiza
ției P. C. German din Bremen » desemnat candidații P. C. German în alegeri și a aprobat programul electoral. în program se subliniază că Partidul Comunist German se prezintă în alegeri ca un partid care-și propune să apere în mod activ și consecvent interesele oamenilor muncii din R. F. a Germaniei.

Sesiunea de primăvară a 
Parlamentului european,or_ ganism cu caracter consultativ al Pieței comune, a început la Strasbourg. Prima zi a lucrărilor a fost consacrată unor probleme de ordin tehnic.

Indochine. în continuare, premierul a arătat că în prezent China a devenit o puternică țară socialistă, cu o industrie modernă, o agricultură dezvoltată și o știință și tehnologie a- vansate, ilustrate de progresul obținut în domeniile armelor nucleare și cuceririi spațiului cosmic. Prestigiul și poziția internațională a Chinei cresc continuu. Exprimînd sincere mulțumiri pentru sprijinul și ajutorul puternic și hotărît acordat de R. P. Chineză luptei poporului vietnamez, vorbitorul a subliniat că poporul vietnamez a primit întotdeauna un mare ajutor și s-a bucurat de o mare simpatie și sprijin din partea țărilor socialiste frățești și a popoarelor din întreaga lume, a oamenilor progresiști din Unite, pentru care exprimă și adîncă gratitudine.Transmițînd un salut din poporului chinez, premierul Ciu En- lai a arătat, în cuvîntul său, că cele trei țări din Indochina sînt vecine a- propiate ale Chinei. Extinderea deliberată de către imperialiștii americani a războiului lor de agresiune din Indochina constituie o amenințare gravă pentru China. Guvernul și poporul chinez sînt conștiente de caracterul demonic și nesăbuit al imperialismului american și au făcut pregătiri complete. Guvernul S.U.A. trebuie să-și asume răspunderea pentru consecințele grave care decurg din extinderea necontenită a războiului de agresiune din Indochina.Poporul chinez — a spus vorbitorul — a considerat întotdeauna lupta poporului vietnamez ca propria sa luptă și conformîndu-se învățăturii marelui său conducător, președintele Mao Tzedun, stă ferm alături de poporul vietnamez și de celelalte popoare din Indochina și face tot posibilul pentru a vă ajuta în războiul vostru de rezistență împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională. Victoria va reveni cu siguranță poporului vietnamez și celorlalte popoare eroice din Indochina.Cu prilejul vizitei delegației de partid și guvernamentale chineze, în capitala R. D. Vietnam a avut loc un miting, la care au luat cuvîntul Le Duan, Fam Van Dong și Ciu En-lai.La încheierea vizitei a fost semnată o declarație comună care urmează să fie dată publicității.

inclusiv Statele sincerăpartea

CU R. P. CHINEZA

CAIRO 9 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, a conferit la Cairo cu Yasser Arafat, președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei. în cadrul întrevederii, au fost discutate probleme referitoare la situația din Orientul Apropiat, după expirarea termenului de încetare a focului.Rene Pleven, ministrul justiției al Franței, care se află într-o vizită în Republica Arabă Unită, a fost primit de președintele Anwar Sadat. El a conferit, de asemenea, cu ministrul egiptean al afacerilor externe, Mahmud Riad, procedînd la un schimb de păreri asupra crizei din Orientul Apropiat și unor aspecte ale relațiilor bilaterale.WASHINGTON. — Președintele Richard Nixon l-a primit luni pe Zalman Shazar, președintele Israelului, cu care a examinat situația din Orientul Apropiat. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a declarat că Administrația S.U.A. este „moderat optimistă" în ce privește menținerea de facto a încetării focului și continuarea negocierilor angajate sub auspiciile mediatorului O.N.U., Gunnar Jarring.ROMA. — Ministrul de externe italian, Aldo Moro, s-a înapoiat la Roma după o vizită de cinci zile la
Ministrul comerțului 
exterior al României 
a sosit la BudapestaBUDAPESTA 9 — Corespondentul Agerpres Alexandru Pintea transmite : Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al României, a sosit la Budapesta. Pe aeroportul Fe- rihegyi au fost de față dr. Biro Jozsef, ministrul comerțului exterior al R.P. Ungare, alte persoane oficiale ungare, precum și Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.

Vizita în Anglia 
a ministrului român 

al învățâmintuluiLONDRA 9 — Corespondentul A- gerpres, N. Plopeanu, transmite : Ministrul învățămintului al Republicii Socialiste România, Mircea Malița, care face o vizită oficială în Anglia, a avut întrevederi și convorbiri la Departamentul pentru educație și știință, Ia Consiliul britanic, la Centrul Marea Britanie — Europa de răsărit, precum și la o serie de instituții de învățămînt superior și institute de cercetări științifice din Londra, Birmingham, Coventry și Oxford. Cu prilejul unui dineu la Camera Lorzilor, oferit de guvernul britanic, ministrul Mircea Malița a făcut o expunere despre tendințe în învățămîntul superior din România. Marți după-amiază, ministrul român a participat la o ședință a Camerei Comunelor. Seara, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, Vasile Pungan, a oferit o recepție.

Tel Aviv. în timpul șederii sale în Israel, Moro și-a exprimat sprijinul total pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictului din Orientul Apropiat.BEIRUT 9 (Agerpres).— David Rockefeller, președintele băncii a- mericane „Chase Manhattan", care se află într-un turneu prin mai multe țări din regiunea Orientului Apropiat, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă că va transmite conducătorilor israelieni, cu ocazia viitoarei sale vizite la Tel Aviv, punctele de vedere ale liderilor arabi pe care i-a întâlnit. El a apreciat că „au fost înregistrate progrese pe calea păcii" și a calificat răspunsul israelian la propunerile mediatorului O.N.U., Gunnar Jarring, drept „decepționant".
REUNIUNEA GUVERNULUI 

IORDANIANAMMAN. — Guvernul iordanian, reunit luni seara sub președinția premierului Wasfi Tall, a examinat situația politică „în lumina deciziei R.A.U. de a nu prelungi acordul de încetare a focului, ca urmare a persistenței Israelului de a nu accepta o soluționare pașnică bazată pe ^ retragerea tuturor trupelor israelrene din teritoriile arabe ocupate". La sfirșitul reuniunii, ministrul informațiilor a declarat presei că „guvernul iordanian a reafirmat poziția sa în favoarea unei reglementări pașnice, bazată pe rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967".
încheierea vizitei 

in R. P. Ungara a 
redactorului sef al » 
ziarului „Scînteia"Marți seara a părăsit Budapesta, îndreptîndu-se spre țară, Alexandru . Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia", care, la invitația ziarului „Nepsza- badsăg", a făcut o vizită în Ungaria. La plecare, în gara Nyugati, a fost de față Istvan Sarlos, membru al C.C. al P.M.S.U., redactor-șef al ziarului „Năpszabadsâg".în cursul șederii sale în Ungaria, tovarășul Alexandru Ionescu a vizitat întreprinderi industriale și gospodării agricole, a avut întrevederi și convorbiri la C.C. al P.M.S.U., la conducerea ziarului „N^pszabadsăg", la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ia Uniunea ziariștilor ungari, la editura de presă „Hirlap", Sfatul popular al orașului Budapesta și alt® instituții și întreprinderi.Cu ocazia vizitei în Ungaria a tovarășului Alexandru Ionescu, marți la prînz, Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, a oferit o masă, la care au luat parte Istvan Sarlos, membru al C.C. al P.M.S.U., redactor-șef al ziarului „Nepszabad- săg", alte cadre de conducere ale ziarului și din Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Ungare.

VIENA 9 — Corespondentul Ager- pres, P. Stăncescu, transmite : Ziarul „Volksstimme" publică sub semnătura lui Erwin Scharf, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria, un editorial consacrat hotă- rîrii Parlamentului austriac de a a- proba începerea convorbirilor cu R. P. Chineză în vederea stabilirii de relații diplomatice. „Noi, comuniștii — se spune în articol — salutăm faptul că guvernul s-a hotărît, în cazul Chinei, să țină seama de realități". în context. Erwin Scharf a adăugat că guvernul austriac ar trebui să fie consecvent și să ia în considerare stabilirea de relații diplomatice și cu alte țări din extremul Orient, precum și din Europa.

transmit
în Columbia s-a desfășu

rat o grevă generală, zată de Uniunea muncitorilor colum- bieni în semn de protest față de costul ridicat al vieții și politica social- economică a guvernului. La grevă au participat circa 900 000 de muncitori din principalele centre industriale ale țării.
Ziarul londonez „Daily 

Sketch" își va înceta apa
riția la mijlocul lunii mai, din cauza creșterii continue a cheltuielilor de producție. Această hotărîre a fost anunțată de grupul tutelar „Harms- worth Publications". S-a precizat că pierderile înregistrate de „Daily Sketch" în ultimul an financiar se ridică la 250 000 lire steriine. Dispariția ziarului „Daily Sketch" va fi însoțită de concedierea unui număr de 1 700 de ziariști și tipografi.

Au fost eliberați cei patru 
militari americani răPHî Joia trecută la Ankara, a anunțat ambasada americană din Turcia.

A încetat din viață Harold 
Lloyd, marele actor al filmului mut. Alături de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel și Hardy, Lloyd a fost una din celebritățile perioadei de aur a Hollywood-ului.

La Alger au încePut tratativele pentru definirea relațiilor de cooperare în cadrul societăților mixte alge- riano—franceze, în urma măsurilor de naționalizare hotărîte de guvernul al- gerian.

(Urmare din pag. I)acestui sistem se elaborează, cu ajutorul metodelor științifice moderne și al mașinilor electronice de calcul, planurile de perspectivă ale dezvoltării în întreg sectorul, se calculează planurile anuale optime ale întreprinderilor, se prelucrează informațiile operative referitoare la activitatea întreprinderilor, se stabilesc necesitățile în domeniul aprovizionării tehnico-materiale și se soluționează un șir de alte probleme legate de conducerea sectorului.Pe lîngă crearea acestui sistem la scara întregii ramuri, am introdus sisteme automate de comandă într-o serie de uzine constructoare de aparatură, ceea ce ne-a îngăduit să acumulăm experiență în vederea unei și mai largi desfășurări a automatizării operațiilor de comandă în întreprinderile ministerului în cincinalul care a început.
— Care sînt cele mai noi rea

lizări ale științei și industriei 
sovietice în domeniul mijloacelor 
de automatizare, al sistemelor 
automate de comandă ?— înainte de orice, se cuvine să subliniem că procesul de introducere a unor sisteme automate în anumite ramuri și întreprinderi în decursul anilor 1966—1970 ne-a dat posibilitatea să consolidăm suficient terenul spre a obține o rapidă creștere a ritmului în crearea de sisteme automate pentru noul cincinal. în vederea a- tingerii acestui țel, au început lucrări de tipizare a soluțiilor de proiecte pentru sistemele automatizate de comandă. Se elaborează intens programele matematice-tip pentru unele categorii de sisteme. S-au verificat, bunăoară, metodele de optimizare a rezolvării unor probleme în cadrul acestor sisteme. Au fost definite coordonatele tehnice și se elaborează, pe temeiul lor, mașini electronice de calcul din generația a treia, precum și instalații moderne periferice pentru acumularea, transmiterea și prelucrarea informațiilor.

— Care e stadiul actual de in
troducere a sistemelor automati
zate in alte ramuri ale industriei, 
precum și în unele domenii ne
industriale ?— în ramurile de bază ale economiei sovietice s-au elaborat în anii 1966—1970 — în vederea acumulării unei cît mai fertile experiențe — sisteme automatizate de comandă pentru cele mai tipice întreprinderi industriale și unități neindustriale. Pot numi cîteva dintre acelea la care sistemele de comandă au fost create cu sprijinul organizațiilor ministerului nostru : uzina de tractoare și fabrica

de ceasuri din Minsk, uzina „Frezer" din Moscova, uzina „Tocielektropri- bor" din Kiev, Direcția de aprovizionare tehnico-materială din Leningrad, aeroportul Vnukovo. în unele întreprinderi s-au desfășurat lucrări importante de introducere a dirijării automate a proceselor tehnologice , astfel, au fost complet automatica. £ producția de amoniac la Combiriatui chimic Novomoskovski, producția de acid sulfuric la Combinatul chimic din Voskresensk, procesul tehnologic al noii turbine instalate la termocentrala nr. 21 a întreprinderii „Mosenergo" etc.
— Ce sarcini stau in fața mi

nisterului dv. in noul plan cinci
nal, in lumina obiectivelor sta
bilite de proiectul de directive ?— Reiese limpede din proiect că, pentru următorii cinci ani, se prevede o dezvoltare prioritară a producției de aparate și mijloace de automatizare. Noi ne propunem ca în acest răstimp să dublăm volumul producției ramurii noastre.Totodată, vom spori de cîteva ori volumul lucrărilor de creare a unor sisteme automate de comandă pentru alte ministere și instituții.

— Pornind de la aceste exi
gențe, ce se întreprinde pentru 
pregătirea personalului de con
ducere in vederea noilor sala 
atribuții ?— Nu încape îndoială că pătrunderea tehnicii de calcul în domeniul conducerii economiei, schimbarea caracterului activității omului în întreg angrenajul conducerii activității economice impun și reciclarea corespunzătoare a personalului cu funcție da comandă. Este necesar ca oamenii care au o legătură nemijlocită cu sistemele automatizate de dirijare să sesizeze deplin posibilitățile acestora, să știe să lucreze cu ele. De aceea, în Uniunea Sovietică se acordă o a- tenție foarte mare însușirii noilor metode de lucru de către personalul de conducere. Nu de mult a fost inaugurat Institutul de conducere a economiei, în cadrul căruia specialiști cu funcții de răspundere din ministere și departamente vor studia problemele creării și aplicării sistemelor automatizate de comandă, ale conducerii economiei și administrației de stat în noile condiții. în cadrul ministerului nostru s-au organizat cursuri tehnice prin care specialiști cu munci de conducere au fost deprinși să folosească cu maximum de eficiență noile metode. în formele speciale de învățămînt organizate pe întreaga ramură, pregătim în același scop cadre din conducerea uzinelor. După cum vedeți, e vorba de o activitate intensă, de largă perspectivă.
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