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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la consfătuirea de lucru a activului
de partid și a cadrelor de bază din 
industrie, construcții și transporturi 

din municipiul București
Stimați tovarăși,Doresc să încep cuvîntul meu prin a vă adresa dumneavoastră, participanților la adunarea activului de partid din municipiul București, și tuturor comuniștilor din Capitala patriei noastre, un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).Adunarea activului de partid din București a trecut în revistă realizările obținute de oamenii muncii din Capitală în cincinalul 1966— 1970 și a dezbătut sarcinile de plan 

pe anul 1971. Raportul prezentat în cadrul adunării și discuțiile care au avut loc au .evidențiat atît rezultatele bune obținute, cît și u- nele deficiențe care au existat în diferite domenii de activitate. Este drept, mă așteptam ca observațiile critice să fie ceva mai severe, ți- nînd seama de neajunsurile care s-au manifestat în trecut și care, din păcate, mai persistă încă în activitatea economică din Capitală ; mă așteptam, de asemenea, ca tovarășii care au luat cuvîntul în această adunare să se refere în- tr-o anumită măsură și la lipsurile din propria lor activitate. Or, am ascultat aici pe foarte mulți tovarăși cu care m-am întîlnit în ultimele luni în cursul vizitelor făcute în întreprinderile din București și cu care am examinat o serie de neajunsuri din activitatea unităților respective ; după felul însă în care acești tovarăși au vorbit astăzi în adunare s-ar putea crede că lipsurile analizate atunci au dispărut peste noapte. Ar fi foarte bine să fie așa, dar mi se pare că realitatea este alta, că tovarășii au trecut totuși prea ușor peste aceste deficiențe. Este întotdeauna ne- e—ta’î'să dezvăluim cu tărie lipsuri! din activitatea proprie, pentru1 că numai așa vom găsi soluțiile cele mai corespunzătoare pentru lichidarea lor ; sper că de a- ceastă cerință se va ține seama în activitatea practică, luîndu-se măsuri concrete pentru înlăturarea neajunsurilor care mal există, pentru continua îmbunătățire a muncii colectivelor dumneavoastră.
In cuvîntul a numeroși tovarăși au fost exprimate multe critici îndreptățite la adresa unor ministere și organe centrale de sinteză. S-au făcut, de asemenea, o serie de propuneri în vederea îmbunătățirii activității pe anul în curs și în a- nii următori. Desigur, nu a fost posibil ca miniștrii sau reprezentanții ministerelor și ai altor organe centrale să răspundă astăzi la aceste probleme, să ia poziție față de propunerile care s-au formulat aici. Consider însă_ că este necesar ca, într-o perioadă scurtă, aceste critici și propuneri să primească răspunsurile corespunzătoare. De altfel, trebuie să lichidăm cu desăvîrșire practica — semnalată și aici — de a asculta diferite observații și sugestii, chiar de a le nota, uitînd însă apoi cu totul de ele. La orice propunere formulată de unitățile economice, ministerele, celelalte organe centrale trebuie să dea răspunsurile cuvenite. Este necesar ca, în cel mai scurt timp, să se arate dacă propunerea respectivă este acceptată sau dacă ea nu este corespunzătoare. Se impune ca ministerele să facă din aceasta o problemă de principiu în activitatea lor. De altfel, probabil va fi necesar să elaborăm și o hotărîre sau o lege prin care să se stabilească mai precis a- ceastă obligație.Cît privește problemele ridicate în această adunare, trebuie ca ministerele, în termen de o lună, să răspundă întreprinderilor, fie direct, fie prin intermediul comitetului municipal, în legătură cu toate propunerile și observațiile care s-au făcut. De asemenea, comitetul municipal va trebui să informeze Secretariatul Comitetului Central al partidului asupra felu

lui în care s-a dus la îndeplinire 
această sarcină.Adunarea activului de partid din Capitală, ca de altfel toate ședințele cu activul de partid care au avut loc sau sînt în curs de desfășurare în județele țării, constituie o expresie a largului democratism al activității partidului nostru comunist. Aceste adunări se încadrează în măsurile generale de îmbunătățire a conducerii de către partid, de perfecționare a planificării și organizării economiei, a întregii activități sociale. Caracteristica principală a adunărilor activului de partid — deci și a adunării dumneavoastră — o constituie înaltul spirit de- răspundere cu care au fost abordate problemele, creșterea competenței cadrelor noastre de partid și de stat, preocuparea lor susținută pentru a asigura înfăptuirea _ în cele mai bune condiții a hotărîri- lor Congresului al X-lea.Apreciez că dezbaterile de astăzi vor exercita o puternică influență pozitivă asupra tuturor domeniilor de activitate din orașul București, că ele se vor reflecta în îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce vă revin. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Cunoașteți cum s-a realizat planul cincinal 1966—1970 ; acești ani s-au caracterizat prin dezvoltarea în ritm intens a industriei noastre socialiste, prin ridicarea la viață înfloritoare a noi zone ale țării, ca urmare a amplasării raționale a industriei pe întregul teritoriu. Am putea spune că nu există județ, oraș sau comună. în care, într-o formă sau alta, să nu se reflecte rezultatele dezvoltării economiei noastre în cincinalul trecut; aceste rezultate sînt ilus- * trate de noile unități de producție și social-culturale create, de creșterea generală a nivelului de viață al cetățenilor patriei noastre.Venitul național a sporit într-un ritm mediu anual de 7,7 la sută, depășindu-se prevederile planului pe întregul cincinal cu 13,6 miliarde lei. De asemenea, se poate aprecia că agricultura noastră socialistă a cunoscut în această perioadă o dezvoltare însemnată, rea- lizînd pe cincinal o producție cu 24 la sută mai mare decît în cincinalul precedent; aceasta constituie, fără îndoială, o creștere importantă, mai ales dacă ținem seama că am avut 3 ani la rînd condiții climatice nefavorabile, că în 1970 a trebuit să facem față unor mari calamități naturale.Datorită succeselor obținute în dezvoltarea economiei naționale s-au putut înfăptui și sarcinile privind ridicarea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. După cum știți, în cursul cincinalului trecut s-a realizat o creștere a salariului real de 20 la sută ; de asemenea, veniturile populației din salarii s-au .mărit cu peste 50 la sută, ca rezultat al ocupării în producția materială și în activitatea social-culturală a unui număr tot mai însemnat de oameni ai muncii.Toate aceste realizări demonstrează cu prisosință că Partidul Comunist Român, aplicînd neabătut linia sa politică generală, asigură ca înfăptuirile societății noastre pe tărîmul dezvoltării economiei, științei, culturii să se reflecte nemijlocit în creșterea bunăstării oamenilor muncii — țelul suprem, scopul fundamental al întregii opere de construire a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).în cadrul adunării s-a vorbit pe larg despre rezultatele pe care oamenii muncii din Capitală, sub conducerea organizațiilor de partid, le-au obținut în îndeplinirea sarcinilor cincinalului. într-adevăr, industria municipiului București a realizat la sfîrșitul cincinalului trecut 17,6 la sută din volumul întreg 

gii producții industriale a țării. Iată de ce doresc să subliniez în mod deosebit marea contribuție a oamenilor muncii din Capitala patriei noastre la înfăptuirea planului cincinal.In perioada 1966—1970, industria din București a cunoscut o puternică înnoire ; s-au construit mari uzine, dotate cu tehnica cea mai înaintată, care dau posibilitate e- conomiei noastre să abordeze cu succes domeniile cele mai moderne ale producției. Au fost, de asemenea, reutilate și modernizate numeroase întreprinderi vechi — și mulți dintre dumneavoastră cunoașteți ce a însemnat în mod practic, aceasta ; pe baza unor asemenea modernizări și reutilări, fabrici mici, de circa 500 de salariați, s-au transformat în întreprinderi puternice, de 5 000—7 000 de oameni. Astfel de modernizări și reutilări sînt numeroase atît în Capitală, cît și în întreaga noastră țară.în ultimele luni am vizitat un mare număr de întreprinderi din municipiul București, îndeosebi din ramura construcțiilor de mașini. Doresc să declar și la această adunare că am fost plăcut impresionat de activitatea pe care o desfășoară colectivele de oameni ai muncii din aceste unități, de nivelul tehnic înalt la care au ajuns întreprinderile bucureștene constructoare de mașini.Față de anul 1965, industria Capitalei a făcut progrese remarcabile. Se poate aprecia că în prezent avem o industrie care, din punct de vedere calitativ, se deosebește mult de cea de acum 5 ani ; ^dispunem de unități industriale de înaltă tehnicitate, în stare să rezolve cu succes sarcinile tot mai complexe ce le revin astăzi. De altfel, în discuțiile pe care le-am avut cu colectivele de conducere ale acestor unități au fost evidențiate marile posibilități tehnice pe care le au întreprinderile din Capitală de a realiza multe din produsele prevăzute inițial să fie asigurate prin import. Fără îndoială, ceea ce am stabilit în cadrul acelor discuții și ceea ce s-a menționat astăzi în adunare nu reprezintă nici pe departe toate posibilitățile industriei constructoare de mașini și ale celorlalte ramuri din București ; aceste posibilități sînt mult mai mari — și va trebui să facem totul pentru a le pune în valoare, pentru a folosi la întreaga capacitate potențialul industrial de care dispunem.Vorbind despre activitatea rodnică desfășurată de oamenii muncii din Capitală, aș dori să informez activul de partid că, în cadrul întrecerii dintre județe desfășurate în anul 1970, Capitala va ocupa unul din locurile fruntașe, se va situa pe locul întîi. (Aplauze puternice, prelungite). Pentru toate aceste rezultate bune obținute în realizarea cincinalului 1966— 1970, doresc să adresez, în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii din Capitala patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice). De asemenea, felicit din toată inima activul de partid, comitetul municipal, pe toți membrii de partid pentru munca pe care au desfășurat-o în organizarea și conducerea întregii activități din municipiul București. (A- plauze puternice).Evidențiind rezultatele remarcabile obținute în cei 5 ani care au trecut, nu putem să nu menționăm că ele ar fi putut fi cu mult superioare dacă nu s-ar fi manifestat o serie de neajunsuri în munca întreprinderilor și organizațiilor noastre de partid. Nu doresc să mă opresc în mod amănunțit asupra lor, am mai vorbit despre a- ceasta în ultimul timp, inclusiv la întîlnirile pe care le-am avut în Capitală. Vă sînt cunoscute aceste 

lipsuri — și cred că vor fi luate toate măsurile pentru ca ele să fie lichidate cu desăvîrșire.Stimați tovarăși,Sîntem la începutul noului cincinal 1971—1975, care, după cum cunoașteți, prevede dezvoltarea în continuare în ritm intens a industriei și agriculturii patriei noastre. Ne propunem ca în acești ani să ne apropiem în mod simțitor de țările dezvoltate din punct de vedere industrial ; aceasta pune în fața noastră, a tuturor, sarcini deosebit de mari., Este, clgr că ță.iă/crearea, unei puternice baze economice, . fără o industrie de înaltă tehnicitate și o agricultură avansată nu se poate vorbi de construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, de crearea condițiilor pentru făurirea societății comuniste. De aceea, trebuie să înțelegem că fiecare cincinal constituie o etapă hotărîtoare în înfăptuirea acestor țeluri finale. Am obținut realizări importante în anii construcției socialiste ; am repurtat de asemenea succese deosebit de mari în cincinalul care a trecut. Pentru viitor avem de înfăptuit un program care — așa cum spun unii tovarăși — este, într-adevăr, mobilizator, dar care cuprinde sarcini pe deplin realizabile, pe măsura forței și capacității creatoare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului nostru popor. De aceea sîntem convinși că prevederile actualului cincinal vor fi nu numai îndeplinite, dar chiar depășite. (Vii aplauze). De altfel, rezultatele din primele două luni demonstrează că avem aceste posibilități, planul de producție în industrie pe întreaga țară, inclusiv Capitala, fiind realizat în proporție de 102,9 la sută. Eu urez activului de partid și oamenilor muncii din Capitală să mențină, în continuare, pe întregul cincinal, a- .cest procent de depășire. (Aplauze puternice). Desigur, există o serie de probleme asupra cărora va trebui să insistăm în mod deosebit, pentru că nu este totul să sporim producția globală, să creăm anumite produse, ci să ne preocupăm și de felul cum creăm aceste produse, dacă ele corespund necesităților economiei noastre, dacă pot fi competitive pe piața internațională ; trebuie să vedem cu ce preț, cît ne costă producția pe care o obținem, în ce măsură asigură ea creșterea produsului net, a părții care contribuie la sporirea venitului național. Iată de ce actualul plan cincinal pune un accent deosebit pe laturile calitative ale întregii activități economice.Și în acest cincinal Capitala va continua să ocupe primul loc în ce privește ponderea în producția industrială, deși, probabil, această pondere va mai scădea, ca rezultat al faptului că și alte județe, — de fapt toate județele țării — vor cunoaște în această perioadă o dezvoltare foarte puternică. Continu- înd să ocupe primul loc în producția industrială, Capitala va avea de rezolvat sarcini deosebit de mari. Aceasta cu atît mai mult cu cît în București este concentrată industria principală din cîteva sectoare de vîrf, cum este, de exemplu, electronica ; de asemenea, producția de mașini-unelte, îndeosebi cea de înaltă tehnicitate, se va dezvolta în bună parte în Capitală. Se produc, de asemenea, în București o serie de utilaje deosebit de importante ; cunoașteți, de altfel, că s-au construit sau se construiesc în acest scop capacități moderne, unice în țară, chemate să asigure rezolvarea unor probleme de bază ale înzestrării economiei românești cu tehnică avansată și chiar
(Continuare în pag. a IH-a) 
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CONFERINȚE 
ALE UNIUNILOR 
SINDICATELOR 
PE RAMURI

PRAID:

SiNT PUSE 
In valoare noi 

RESURSE 
MINERALE

MIERCUREA CIUC (cores
pondentul „Scînteii", Lorand 
Deaki). — în zona Praidului — 
județul Harghita, se desfă
șoară ample lucrări de punere 
în valoare a rezervelor de sare, 
bogăție de seamă a subsolului 
de aici. în cadrul salinei s-a pre
văzut deschiderea unui cîmp 
de exploatare nou cu o capaci
tate de 100 000 tone sare solidă 
pe an.

Nu departe de șantierul sa
linei se ridică un adevărat oră
șel balnear, construit în ultimii 
ani în vederea folosirii apei 
termale sărate din Praid. Apa 
care țîșnește din adîncimi, avînd 
un debit de 70 vagoane pe zi, 
este transportată pe conducte 
de aducțiune la distanță de 3 km 
pentru alimentarea ștrandurilor, 
băilor calde și reci. Apa sărată 
a Praidului dă rezultate exce
lente în tratamentul bolilor 
reumatice, artrozelor, spondilo
zei, bolilor de piele etc. Marea 
afluență a pacienților (în anul 
trecut, numai în timpul sezo
nului de vîrf microstațiunea a 
avut peste 24 000 oaspeți), do
vedește valoarea terapeutică a 
izvoarelor dătătoare de sănă
tate.

Sosirea în Capitala a delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu
al Republicii Vietnamului de Sud

La invitația guvernului român, joi 
după-amiază a sosit în Capitală o 
delegație a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, condusă de ministrul afa
cerilor externe, doamna Nguyen Thi 
Binh.

La aeroportul Otopeni erau arbora
te drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe mari pancarte se afla în
scrisă, in limbile română și vietna
meză, urarea : „Salut frățesc dele
gației Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud !“.

Din delegație fac parte : Nguyen 
Duc Van, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București. 
Phom Vam Ba, director la Biroul de 
informații al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu la Paris, 
Truong Tung, expert în cadrul a- 
cestui birou.

în întîmpinarea oaspeților au ve
nit Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Tu
dor Ionescu, președintele Comitetului 
național de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez. Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor.

Erau de față șefi de misiuni diplo
matice, membrii Ambasadei Repu
blicii Vietnamului de Sud și alțl 
membri al corpului diplomatic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 0.B.1S.

la București,Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Rofnân, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit joi, 11 martie 1971, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al
Președintele Consiliului de Stat

5

a acordat un interviu postului
de radio elvețian „Suisse Romande"Joi, 11 martie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul Alex Decotte, de la postul de radio elvețian

Ambasadorul Republicii Burundi
și-a prezentat scrisorile de acreditareIn ziua de 11 martie a.c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Francois Kisukurume, care
Decorarea tovarășului 

Alexa AugustinLa Consiliul de Stat a avut loc, joi la amiază, solemnitatea decernării Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I tovarășului Alexa Augustin, procurorul general al Republicii Socialiste România, pentru merite deosebite în construirea socialismului și activitatea îndelungată în mișcarea muncitorească, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.înalta distincție a fost înmînată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș și Manea Mănescu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Teodor Vasiliu, ministrul justiției, Emilian Nuces- cu, președintele Tribunalului Suprem.Mulțumind, tovarășul Alexa Augustin a exprimat profunda recunoștință pentru înalta distincție a-
Președintele Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorglie Maurer, a primit pe ambasadorul
Republicii Orientale a Uruguayului la BucureștiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la amiază în vizită protocolară de prezentare pe Victor Mario Pomes, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Re

La sosire, pe aeroportul Otopeni

Pe aeroport erau prezențl tineri 
vietnamezi care studiază în țara 
noastră.

Se aflau, de asemenea, numeroși 
oameni ai muncii din Capitală, care 
au ținut să salute cu căldură pe solii 
eroicului popor vietnamez, să-și rea
firme deplina solidaritate cu lupta

sa dreaptă de apărare a patriei, li
bertății și ființei naționale împotriva 
agresiunii imperialiste, a dreptului 
sacru de a-și hotărî singur destinele, 
fără nici un amestec din afară, în 
conformitate cu interesele și aspira
țiile lui.

(Agerprea)

A. V. BasovU.R.S.S. la București, A. V. Basov, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

„Suisse Romande", căruia i-a a- cordat un interviu.La primire au participat Andrei Vela, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea, consilier la C.C. al P.C.R.

l-a  prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Burundi în țara noastră, 
(în pagina a 5-a cuvîntările rostite).

cordată, angajîndu-se să contribuia și mai activ, alături de lucrătorii organelor Procuraturii la respectarea legalității socialiste, spre binele tuturor celor ce muncesc în țara noastră.Felicitîndu-1 călduros pe cel decorat în numele conducerii de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Distincția acordată constituie o apreciere a partidului pentru activitatea îndelungată pe care ai depus-o în ilegalitate și în anii de după 23 August, pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid. Aș dori, totodată, să exprim urarea sinceră de multe succese în activitatea pe care o desfășor! în cadrul procuraturii, în realizarea directivelor partidului șl guvernului, multă sănătate și fericire".După solemnitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cordial cu sărbătoritul. (Agerpres)

publicii Orientale a Uruguayului la București.La primire, desfășurată tntr-o atmosferă cordială, a participat George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)
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Un exemplu luminos 
de dârzenie proletară

Miercuri au început conferințele 
uniunilor sindicatelor pe ramuri care 
analizează activitatea depusă în ul
timii cinci ani și sarcinile ce le re
vin în realizarea obiectivelor noului 
plan cincinal. Participanții discută, 
de asemenea, Tezele Consiliului 
Central al U.G.S.R. pentru congre
sul Uniunii Generale a Sindicatelor. 
Cu acest prilej sînt alese noile co
mitete ale uniunilor sindicale pe ra
muri, birourile executive, comisiile 
de cenzori și delegații la apropiatul 
congres al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România și se desem
nează candidați pentru noile organe 
ale U.G.S.R. ce vor fi alese de con
gres.

La conferințele care au avut loc 
pînă acum au participat și au luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. — la ramura indus
triei metalurgice și construcțiilor de 
mașini, și secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., tovarășii loan 
Cotoț — industria minieră și ener
giei electrice, Gheorghe Petrescu — 
comerțul de stat și cooperatist, La- 

, risa Munteanu — instituțiile admi
nistrației de stat și consiliile popu
lare, Constantin Herescu — industria 
lemnului.

Rapoartele și discuțiile au făcut 
un bilanț al activității sindicatelor 
din perioada 1966—1970, au definit 
rolul, obiectivele și sarcinile de vii
tor ale acestei organizații în înfăp
tuirea programului elaborat de cel 
de-al X-lea congres al partidului. în 
numele oamenilor muncii din sec
toarele respective, participanții la 
discuții au aprobat cu deplină satis
facție analiza profundă, multilate
rală, făcută activității sindicatelor 
de recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
și au exprimat hotărîrea de a trans
pune în fapt concluziile ce se des
prind din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ac
tivitatea sindicatelor și creșterea ro
lului lor în viața politică, economică 
și socială a țării, pentru construirea 
societății- socialiste multilateral dez
voltate. Ei au făcut numeroase pro
puneri privind modalitățile de îm
bunătățire generală a activității sin
dicatelor, în lumina tezelor și a pro
iectului de statut elaborate de Con
siliul Central al U.G.S.R.

La conferințe au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Central al 
U.G.S.R,, ai ministerelor economice 
și instituțiilor centrale, al comitete
lor județene de partid, activiști al 
organizațiilor de masă.

în noile organe de conducere a- 
lese de conferințe a sporit mult nu
mărul salariaților care lucrează 
nemijlocit in producție.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la conferințe” 
au adoptat telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care își exprimă 
adeziunea deplină la politica internă 
și internațională a partidului, hotă
rîrea lor fermă de a îndeplini în 
mod exemplar sarcinile ce le revin 
în actualul cincinal.

Conferința uniunii sindicatelor din 
Întreprinderile industriei metalur
gice și construcțiilor de mașini, des
fășurată la Brașov, a relevat contri
buția remarcabilă pe care au adus-o 
cei peste 550 000 de metalurgiști și 
constructori de mașini din țara noas
tră la înfăptuirea cu succes a pla
nului cincinal.

în lumina orientării date activității 
sindicatelor de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. s-a arătat că în munca 
uniunii s-au manifestat numeroase 
lipsuri, că ea nu a acționat cu destulă 
fermitate în relațiile cu ministerele 
și centralele industriale pentru rezol
varea unor importante probleme e- 
conomice și sociale. Comitetul uniu
nii nu s-a consultat în măsura cuve
nită cu masele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din întreprinderi. In 
componența comitetului au fost prea 
puțini oameni legați nemijlocit de 
producție.

La discuțiile care au avut loc au 
luat parte numeroși delegați și invi
tați. în centrul dezbaterilor au’ stat 
problemele organizării științifice a 
producției și a muncii, sporirea efi
cienței întregii activități economice. 
Mihai Bădulescu, președintele comi
tetului sindicatului de la Uzina „1 
Mai“-Ploiești, care s-a referit la ac
țiunile întreprinse în comun cu co
mitetul uniunii pe ramură privind 
economisirea metalului prin reduce
rea adaosului de prelucrare de pe 
urma căreia a rezultat, anul trecut, 
o economie de 180 tone metal, a ară
tat că ministerul tutelar și comitetul 
uniunii nu au extins tu suficientă 
energie această acțiune în toate în
treprinderile ramurii. Posibilitatea de 
reducere a consumului de metal, de 
cocs și alte materii prime și mate
riale, de valorificare superioară a 
rezervelor interne a fost reliefată și 
de Nicolae Filip, maistru la Uzinele 
„Victoria“-Călan, Ion Oprcscu, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la Uzina „Independența“-Sibiu și al
ții. Alți vorbitori, printre care Ale
xandru Stoica, prim-topitor la oțelă- 
ria Combinatului siderurgic Galați, 
Aurel Bădescu, oțelar la Combinatul 
siderurgic Reșița, Dumitru Iile, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
ia Uzinele de autoturisme Pitești au 
cerut, în cuvîntul lor, ca uniunea 
sindicatelor să acorde o mare atenție 
calității produselor.

Unii dintre vorbitori au amintit 
contribuția inovatorilor la creșterea 
eficienței economice, criticînd, totoda
tă, manifestările de formalism exis
tente în procedura de ' acceptare și 
aplicare a propunerilor de inovații.

Cu aceeași responsabilitate s-au 
discutat și problemele cu caracter so
cial, condițiile în care salariații din 
întreprinderi realizează sarcinile de 
producție. Tovarășa Rodica Pîrvu, 
sudor la Uzinele „Vagonul“-Arad, 
loan Ciută, maistru la Uzina meta
lurgică Bacău și alții au subliniat că, 
deși s-au cheltuit importante fonduri 
bănești pentru protecția muncii, re
zultatele nu sînt pe măsura efortu
rilor făcute în această direcție. Par
ticipanta la discuții au recomandat 
comitetelor sindicatelor, comitetului 
uniunii să efectueze un permanent 
control obștesc asupra respectării le
gislației de protecție a muncii, să a- 
corde o atenție deosebită problemelor 
legate de condițiile de muncă și de 
viață ale femeilor și tinerilor.

Președinte al uniunii sindicatelor 
pe ramură a fost ales ing. Nicolae 
Moraru ; vicepreședinți — Ion Iștoc, 
Ion Aibulescu, maistru laminator la 
Uzina „Republica“-București, Fran-
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clsc Fogarași, tehnician principal la 
„Unirea“-Cluj, Mihaela Popescu, șef 
serviciu constructor-șef la Uzina 
„Electronica“-București ; secretar — 
Nicolae Vasu.

La lucrările conferinței sindicate
lor din întreprinderile industriei mi
niere și energiei electrice, desfășu
rate la Petroșani, s-a subliniat că 
în bilanțul rodnic al realizărilor ob
ținute de întregul nostru popor în 
cincinalul recent încheiat se înscriu 
și rezultatele muncii pline de abne
gație ale minerilor și energeticieni- 
lor.

Darea de seamă a relevat faptul 
că Ia succesele obținute în aceste ra
muri o contribuție de seamă au 
adus-o sindicatele, care au desfășu
rat o activitate intensă în scopul în
deplinirii și depășirii sarcinilor de 
plan, asigurarea unor condiții tot 
mai bune de muncă. în această di
recție au fost organizate cu bune re
zultate consfătuiri la Brad și Baia 
Mare pe tema creșterii vitezelor de 
înaintare la lucrările miniere și re
ducerea consumurilor specifice Ia 
lemnul de mină ; la Cluj — pe tema 
economisirii de combustibil și ma
teriale ; analize privind utilizarea 
timpului de lucru în unitățile ra
murii din județele Hunedoara și 
Gorj, reducerea numărului de bri
găzi sub plan, valorificarea propu
nerilor de inovații, reactivarea mij
loacelor fixe nefolosite, extinderea 
și generalizarea metodelor și iniția
tivelor înaintate în muncă și altele, 
în același timp, au fost menționate 
unele lipsuri în munca comitetului 
uniunii, a unor sindicate care nu 
și-au îndeplinit pe deplin sarcinile 
ce le-au revenit.

în dezbateri s-a scos în evidență 
atenția pe care trebuie să o acorde 
sindicatele organizării producției și 
muncii, in scopul valorificării cit mai 
depline a rezervelor interne și creș
terii eficienței economice. Dezbate
rile s-au caracterizat printr-un înalt 
spirit de răspundere și dorința una
nimă de a găsi soluții cît mai bune 
pentru activitatea viitoare a sindi
catelor din această ramură. Aspec
tele vitale privind îndeplinirea sar
cinilor de producție în acest an și 
pe întregul cincinal au preocupat în 
mare măsură pe toți participanții. 
Unii vorbitori, printre care Petru 
Constantin, șef de brigadă la mina 
Lupeni, Ilie Mitu, președintele co
mitetului sindicatului de la șantie
rul Centra’ei termoelectrice Rogo- 
jelu-Gorj au insistat asupra elabo
rării unor programe concrete în 
scopul calificării muncitorilor, spe
cializării și reciclării salariaților în 
funcție de cerințele concrete ale 
Producției în fiecare întreprindere, 

n intervențiile lor, unii participant 
la dezbateri au arătat că unele sin
dicate și comitete de direcție, nu a- 
cordă importanța cuvenită probleme
lor privind condițiile de muncă și viață • 
ale salariaților. Ion Bota, președintele 
comitetului sindicatului marelui șan
tier de pe Lotru a arătat o serie 
de greutăți în ce privește asigurarea 
unor condiții cît mai bune de muncă 
și de viață : deficiențe în aprovizio
narea cu unele mărfuri a magazine
lor, lipsa de combustibil etc.

Alți participanți la dezbateri au 
cerut comitetului uniunii sindicate
lor să ’dovedească mai multă comba
tivitate în prevenirea accidentelor 
de muncă și îmbolnăvirilor profesio
nale. Vorbitorii au arătat că e ne
cesar să se organizeze mai temeinic 
controlul muncitoresc-obștesc asupra 
modului în care comitetele de di
recție, consiliile de administrație și 
colegiile ministerelor își îndeplinesc 
obligațiile ce le revin în acest dome
niu și în folosirea fondurilor acordate 
de stat pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Numeroși partici
panți la dezbateri au subliniat grija 
pe care partidul și statul o poartă 
îmbunătățirii condițiilor de muncă 
și viață, oglindită și în recenta mă
sură privind reducerea programului 
de lucru la șase ore pe zi în uni
tățile miniere cu condiții deosebite 
de muncă.

Președinte al uniunii a fost ales 
Petre Furdui ; vicepreședinți — Lu
dovic Repaș, miner la Exploata
rea minieră Lonea, loan Pîrvu, elec
trician I.D.E.-București, Corneliu 
Scurtu ; secretar — Corvin Smărăn- 
descu.

Participanții la conferința uniunii 
sindicatelor din comerțul de stat și 
cooperația de consum au relevat im
portantele schimbări cantitative și 
calitative pe care le-a cunoscut în 
ultimii ani comerțul nostru socia
list. Ca urmare a creșterii venituri
lor populației, a sporirii și diversi
ficării producției bunurilor de con
sum, volumul desfacerilor de măr
furi cu amănuntul prin comerțul de 
stat și cooperatist a crescut în 1970, 
comparativ cu 1965, cu 49 la sută.

Numeroși vorbitori din județele 
Botoșani, Cluj, Constanța, Craiova, 
Galați, Satu-Mare și din municipiul 
București au scos în evidență expe
riența bună în deservirea populației 
prin înființarea de noi unități, di
versificarea rețelei de desfacere, 
creșterea exigenței și a rolului echi
pelor de control obștesc. în același 
timp au fost analizate și criticate 
neajunsurile care mai dăinuie în 
acest sector, cauzele care le-au ge
nerat, au fost prezentate unele mă
suri luate pentru înlăturarea lor. 
Astfel, la propunerea echipelor de 
control obștesc ale sindicatelor din 
Arad, Bacău, București, Cluj, Craio
va, Timiș, Suceava și Iași s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea calită
ții produselor lactate și a unor pre
parate de carne, pentru respectarea 
ritmicității livrărilor de către furni
zori, repartizarea mai judicioasă a 
rețelei de desfacere, aprovizionarea 
unităților din noile cartiere și cen
tre muncitorești, păstrarea în bune 
condiții a produselor.

Apreciind activitatea pozitivă, 
vorbitorii au arătat că în munca 
sindicatelor din acest sector s-au 
manifestat și serioase lipsuri : meto
de de lucru depășite, formalism, 
pasivitate. în centrul preocupării 
sindicatelor, au subliniat vorbitorii, 
trebuie să stea problemele aprovi
zionării și deservirii populației, buna 
gospodărire a fondului de mărfuri 
și a resurselor de care dispun în
treprinderile și organizațiile comer
ciale. S-a relevat că mai sînt destule 
unități unde nivelul deservirii atrage 
numeroase și justificate nemulțumiri 
din partea populației.

Aspectul cel mai negativ îl consti
tuie cazurile de atentat la avutul 
obștesc și de înșelare a ■ cumpărăto
rilor de către unele elemente cu 
vădită tendință de căpătuială. Pe a- 
ceastă linie se impune, ca o necesi
tate imperioasă, intensificarea mun

cii politico-educative în rîndul tutu
ror categoriilor de salariați.

în timpul dezbaterilor au fost 
luate în discuție probleme privind 
calificarea și perfecționarea pregăti
rii profesionale a cadrelor, îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale lucrătorilor din comerț. în 
cadrul acestor preocupări, o atenție 
deosebită trebuie acordată probleme
lor profesionale și sociale specifice 
femeilor, care, în comerț, reprezintă 
aproape jumătate din totalul mem
brilor de sindicat, promovării lor în 
munci de răspundere, avîndu-se în 
vedere aptitudinile și capacitatea lor 
profesională.

Președintă a uniunii a fost aleasă 
Ana Mureșanu ; vicepreședinți — 
Ștefan Olteanu, Elisabeta Szep, mer
ceolog la I.C.R.A.-Tg. Mureș, Marin 
Pencea, șef de serviciu Ia 
I.J.E.C.O.O.P.-Ilfov ; secretar — Vir
gil Dumitrescu.

Darea de seamă, prezentată la 
conferința uniunii sindicatelor din 
instituțiile administrative de stat și 
consiliile populare, a reliefat pe larg 
realizările oamenilor muncii din a- 
ceastă ramură, contribuția lor la în
făptuirea importantelor obiective 
prevăzute în perioada 1966—1970.

Analizînd activitatea sindicatelor 
din această ramură în spiritul con
cluziilor reieșite din documentele 
recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
darea de seamă a apreciat că în 
munca comitetului uniunii s-au 
manifestat numeroase lipsuri. Nu 
s-ya acționat operativ și cu destulă 
răspundere pentru înlăturarea unor 
deficiențe în aprovizionarea tehnico- 
materială a sectoarelor din industria 
locală, întreținerea și repararea fon
dului locativ, asigurarea la timp și 
în condiții optime a transportului 
urban în comun etc.

Prezentind principalele sarcini ce 
stau în fața uniunii, în concordanță 
cu rolul și atribuțiile sporite ale 
sindicatelor în societatea noastră, 
s-a subliniat necesitatea atragerii și 
participării tuturor membrilor de 
sindicat la organizarea și conducerea 
producției, la înfăptuirea planurilor, 
la întărirea responsabilității în mun
că în toate sectoarele de activitate.

Numeroși vorbitori au analizat cu 
exigență activitatea uniunii, a orga
nului său conducător, făcînd, tot
odată, numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea activității viitoare. 
Mai mulți vorbitori s-au referit, în 
cuvîntul lor, la insuficienta preocu
pare a comitetului uniunii față de 
problemele sociale ale lucrătorilor 
din ramură, în special față de con
dițiile de muncă și de viață ale fe
meilor și tineretului care lucrează 
în număr mare în întreprinderile 
industriei locale și în instituțiile de 
stat, ,

Participanții la conferință au sub- 
> liniat în spirit critic jși autocritic 
faptul că unele comitete ale sindica
telor au desfășurat o insuficientă 
activitate educativă în rîndul sala
riaților, n-au folosit în suficientă 
măsură și operativ mijloacele de 
influențare colectivă împotriva ace
lora care au o atitudine necorespun
zătoare față de muncă și avutul ob
ștesc, nu-și îndeplinesc cu conștiin
ciozitate obligațiile de serviciu.

Referindu-se la sarcinile sporite 
ce revin sindicatelor din aceste do
menii, participanții la discuții au 
subliniat importanța menținerii unei 
legături permanente și operative 
între conducerea uniunii și sindicatele 
de ramură. în vederea îmbunătățirii 
activității grupelor sindicale s-a pro
pus ca toate problemele ce privesc 
munca și viața salariaților — pregă
tirea profesională a angaja'ților, 
cheltuirea fondurilor destinate pro
tecției muncii, cît și altor campar- 
timente sociale, angajarea salariați
lor și desfacerea contractelor de 
muncă, promovarea în funcții a unor 
lucrători etc. — să se facă și cu a- 
cordul comitetului sindicatului.

Ca președinte al comitetului uni
unii a fost reales ing. Constantin Tu
dor ; vicepreședinți : Georgeta Cher- 
ciu, muncitoare la întreprinderea 
„Nufărul“-București, Iosif Csoma. 
lăcătuș la întreprinderea de indus
trie locală „Băimăreana" — Baia 
Mare, și Pompilia Mușat, inginer 
principal la întreprinderea de trans
port București; secretar — Gheorghe 
Poenaru.

Conferința uniunii sindicatelor din 
ramura industriei lemnului a dezbă
tut activitatea desfășurată de comi
tetul uniunii în perioada scursă de 
la ultimele alegeri, evidențiind con
tribuția pe care au adus-o oamenii 
muncii din acest sector de produc
ție la realizarea planului cincinal re
cent încheiat, la înfăptuirea înainte 
de termen a obiectivelor economice 
și sociale ce au revenit acestei ra
muri industriale. Subliniindu-se con
tribuția sindicatelor la succesele din 
această ramură, care, prin metode 
specifice, au întreprins multiple ac
țiuni de sprijinire și antrenare a co
lectivelor la îndeplinirea și depăși
rea planului, a fost, totodată, anali
zată cu exigență activitatea comite
tului uniunii și a organizațiilor sin
dicale din acest sector, scoțîndu-se 
în evidență neajunsurile și lipsurile 
din munca acestorainsuficienta 
consultare cu masele, lipsa de ope
rativitate în rezolvarea unor proble
me ridicate de colectivele de sala
riați, sprijin insuficient în îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
trai.

Numeroși vorbitori s-au referit la 
necesitatea îmbunătățirii procesului 
de organizare-și desfășurare a învă- 
țămîntului tehnic și profesional, a 
cursurilor de scurtă durată și uce
nicia la locul de muncă, a perfecțio
nării și specializării cadrelor, cores
punzător cerințelor actuale și de 
perspectivă ale producției.

Larg dezbătute au fost și proble
mele cu caracter social, vorbitorii 
apreciind că și în acest domeniu or
ganizațiile sindicale pot și trebuie să 
aducă o contribuție sporită. Este ne
cesar să fie luate măsuri mai efi
ciente pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale salariaților, 
îndeosebi de cazare și hrană ale 
muncitorilor din exploatări și șan
tierele de construcții forestiere.

în funcția de președinte al comi
tetului uniunii a fost ales Arpad Or
ban, care a deținut pînă acum func
ția de președinte al Consiliului jude
țean al sindicatelor Covasna ; ca 
vicepreședinți : Rodica Buraga, ingi
ner proiectant la Institutul de cer
cetări și proiectări hîrtie și celuloză 
din București, și tehnicianul loan 
Enescu, președintele comitetului sin
dicatului de la U.E.I.L.-Curtea de 
Argeș, iar secretar — ing. Nicolae 
Legun.

Vedere din Sighișoara Foto : Gh. Vințilă
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Cunoscuta uzină chimică 
„Azur", din Timișoara, fabrică 
și livrează pentru fondul pieței 
interne și pentru export peste 
600 de sortimente, cu o largă u- 
tilizare în diferite ramuri ale e- 
conomiei naționale și în consu
mul casnic. L-am rugat pe direc
torul uzinei, inginerul Neculai 
Ionescu, să ne prezinte principa
lele produse realizate la această 
întreprindere.

— Noi fabricăm din an în an 
cantități tot mai mari de lacuri, 
vopsele, săpunuri, detergenți, 
săruri, pămînturi colorate (folo
site în construcții, la zugrăveli), 
iar gama de emailuri este în 
continuă diversificare. Ne preo
cupăm totodată de producția de 
lacuri incolore, necesare în in
dustria de mobilă.

Revenind la emailuri, acestea 
constituie un sortiment bogat și 
important al uzinei. Sînt fabri
cate emailuri perclorvinilice; 
pentru protecția unor utilaje și 
vagoane în mediu coroziv, e- 
mailuri pe bază de rășini alhi
dice, cu uscare la aer, emailuri 
colorate (alb, roșu, portocaliu, 
galben, verde, albastru, gri și 
negru), pe bază de nitrocelulo
ză, pentru industria constructoa
re de mașini-unelte. și care au
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în ultimii ani au fost plantate 
suprafețe mari cu pomi. La ora 
actuală dispunem de 426 000 hec
tare livezi, din care 277 660 hec
tare aparțin întreprinderilor agri
cole de stat și cooperativelor agri
cole. Mai mult de jumătate din 
livezile unităților agricole sînt plan
tații tinere, înființate în ultimii 10— 
12 ani. Cu un patrimoniu pomicol atît 
de bogat și cu baza tehnico-materia- 
lă care există am putea avea cantități 
mult mai mari de fructe și de cali
tate superioară. Numai că randamen
tul livezilor este scăzut, iar fructele 
care se obțin sînt mici, cu urme ale 
atacului unor dăunători. Evident,
toate acestea se datoresc neajun
surilor care există în întreține
rea livezilor. Nu ne propunem
să analizăm, în rîndurile de față, 
cauzele care determină această
situație. Prin introducerea și în
acest sector a unor forme supe
rioare de organizare și valorificare 
a producției s-a creat posibilitatea 
înlăturării unor asemenea neajunsuri 
și obținerii unor recolte mari de 
fructe și de bună calitate. Amintim 
că la indicația conducerii partidului, 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Apelor a 
elaborat un program privind dezvol
tarea în perspectivă a pomiculturii.

Pe lingă existența unui program de 
dezvoltare a pomiculturii, precum și 
a cadrului organizatoric adecvat — 
organizarea de ferme și centre pen
tru producția și valorificarea fructe
lor — este necesar să se precizeze ce 
specii și soiuri să se cultive pentru 
ca acestea să satisfacă cerințele con
sumului intern, ale exportului și in
dustriei de conserve. Această proble
mă a constituit subiectul sesiunii de 
comunicări științifice a Institutului 
de cercetări pentru pomicultură de la 
Mărăcineni-Pitești. în referatele pre
zentate, întocmite pe baza unor am
ple analize pe teren și a studierii în
sușirilor fiecărei specii și soi, cercetă
torii au specificat sortimentul de 
pomi și arbuști fructiferi indicat pen
tru fiecare zonă. Este un fapt me
ritoriu că s-a analizat în cadrul se
siunii științifice — adevărată consfă
tuire — cu participarea specialiștilor 
din producție a unei probleme atît 
de importante.

Pomicultura nu se poate dezvolta la 
întîmplare. Trebuie să existe un anu
mit raport între speciile care se cul
tivă, să se extindă numai soiurile 
valoroase. Un loc important în cadrul 
pomiculturii îl reprezintă mărul și 
părul. Pentru aprovizionarea popu
lației sînt necesare cantități mult mai 
mari din aceste fructe, iar calitatea 
lor să fie substanțial îmbunătățită. In 
ce privește cantitatea, experiența 
multor unități agricole arată că se 
pot obține recolte de 25—30 000 kg 
mere la hectar. De asemenea, și ca
litatea fructelor poate fi îmbunătățită 
substanțial. în holul clădirii unde a 
avut loc sesiunea a fost organizată 
o mică expoziție de fructe. Calitatea 
lor era ireproșabilă : mari, frumos 
colorate, degajau o aromă plăcută, 
într-un cuvînt, parcă atunci au fost 
culese din pom. Asemenea fructe aș
teaptă consumatorii. Piața, magazi
nele de specialitate trebuie să devi
nă ele însele o expoziție de fructe. 
Fără a face promisiuni deșarte, se 
poate spune că, în viitorul nu prea 
îndepărtat, vom beneficia de aseme
nea fructe : se extind plantațiile in
tensive, care, prin aplicarea tehnolo
giilor moderne, permit obținerea unor 
producții mari și de bună calitate. 

calitatea de a se usca repede și 
de a rezista în timp. Mai putem 
aminti emailurile nitro-combi- 
nate, cu rășini alhidice și pig
menți.

Fără îndoială, detergenții sînt 
cele mai bine cunoscute produse 
ale uzinei chimice „Azur". Cu
tiile de „Perlan alb", „Perlan 
albastru", „Perlan-15“, „Far", 
„Trial" sînt nelipsite din locu
ințele noastre. Acestora, chi- 
miștii de la uzina timișoreană 
le-au adăugat, în ultima vreme, 
noi sortimente cu mare eficien
ță în uzul casnic. Este vorba de 
„Deval" — detergent universal, 
și „Deval-lux", ambele pentru 
spălarea oricăror confecții din 
lină, bumbac, fibre sintetice și 
mătăsuri, precum și de „De- 
val-v“, cu un plăcut miros de 
lămîiță, produs recomandat pen
tru curățirea veselei și tacîmu- 
rilor. Detergenții de tip „Deval" 
sînt fabricați în instalații tehno
logice puse anul trecut în func
țiune. în general se poate arăta 
că detergenții livrați de uzina 
„Azur“-Timișoara au un bogat 
conținut de alcooli grași sulfa
tați, săruri (printre care și înăl- 
bitori optici), ceea ce conferă 
rufelor spălate o tentă de alb 
Imaculat.
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Din referatul prezentat de tov. Gh. 
Moruju a reieșit că, pentru viitor, 
paralel cu restrîngerea numărului de 
soiuri, care face cu putință să obți
nem partizi mari de fructe și de cali
tate superioară, se vor introduce soiu
rile solicitate de consumatori și pe 
piața internațională. Se evidențiază 
soiul Delicios auriu cu tipurile sale 
care dă recolte mari, iar fructele sînt 
aspectuoase, de calibru uniform, se 
comportă bine la transport și păs
trare în spații frigorifice. S-au purtat 
multe discuții în legătură cu soiul 
Ionathan — mărul atît de apreciat de 
consumatori. Tov. A. Gherghi, cerce
tător la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru construcții hortivi- 
ticole, sublinia unele defecțiuni pe- 
care le prezintă la păstrare acest soi. 
Iată de ce, pentru moment, el va fi 
extins în proporție mai mică. Dar 
ultimul cuvînt nu a fost spus. S-a re-
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STRUCTURII LIVEZILOR
Șl CALITĂȚII FRUCTELOR

comandat să fie continuate cercetările 
pentru a se stabili o agrotehnică a- 
decvată care să permită obținerea, șl 
la acest soi, a unor fructe capabile 
să reziste, în bune condiții, la păs
trare.

Pe lîngă măr, specialiștii sînt de 
părere că trebuie extinse unele sor
timente care sînt solicitate în stare 
proaspătă sau prelucrate : caise, pier
sici, prune pentru uscat, vișine, coa
căze negre, căpșuni, smeură, nuci și 
altele. Din referatele prezentate de 
cercetători a rezultat că speciile și 
soiurile propuse a fi înmulțite în anii 
care vin vor asigura consumul de 
fructe proaspete în tot sezonul esti
val. S-a criticat faptul că, deși se 
prevăzuse, încă în studiul de micro- 
raionare' a pomiculturii, extinderea 
vișinului, astfel ca să se ajungă la o 
suprafață de 31 000 hectare, această 
sarcină nu a fost îndeplinită, ceea ce 
a făcut ca, în timpul verii, vișinile 
să fie căutate „cu luminarea". Intru- 
cît aceste fructe sînt solicitate foarte 
mult atît pentru consumul intern, cît 
și la export, s-a subliniat necesitatea 
înmulțirii rapide a acestei specii, iar 
amelioratorii să creeze soiuri noi cu 
fructe mari. Mult mai multe eforturi 
trebuie întreprinse în direcția extin
derii caisului, coacăzului negru, nu- 
cuiui, alunului și migdalului. Deși s-a 
discutat mult despre fiecare din a- 
ceste specii nu vom insista asupra 
lor. Interesant este că, pe baza ob
servațiilor făcute, s-au făcut corec
turi programului privind orienta
rea dezvoltării pomiculturii în pe
rioada 1971—1975 și în perspectiva 
anului 1980. Se prevede ca din 
cele peste 40 000 hectare cu pomi care 
se vor planta în actualul cinci
nal, să se realizeze astfel : 5 500 
ha măr, 3 000 ha păr, 6 000 ha prun, 
4 000 ha cais, 4 800 ha piersic, 3 000 
ha cireș, 5 000 ha vișin, 4 800 ha nuci, 
aluni și migdali, 4 000 ha arbuști fruc
tiferi ș. a. Se remarcă în mod deose-

a fost și ceferistul Dumitru 
de la nașterea căruia s-au îm- 
la 3 martie a. c. șapte de-

C 
comuna Giorocul 

Dolj, în familia
născut în 
din județul

sufletul Iul sentl-

Istoria de cincizeci de ani a parti
dului nostru comunist, istoria unui 
eroic drum al abnegației și dăruirii 
întru împlinirea aspirațiilor maselor 
muncitoare de dreptate, libertate și 
progres social, este, în același timp, 
istoria formării și maturizării, în 
focul bătăliilor de clasă, a numeroase 
cadre revoluționare care, neprecupe
țind nici un efort, nici o jertfă, și-au 
închinat viața cauzei partidului, po
porului muncitor. Un asemenea mi
litant - ■ ■ ■ - • ■ • —
Popa, 
plinit 
cenii.

S-a 
Mare, 
numeroasă a unui 
fierar. Sub ochii 
săi de copil ră
bufnește, din clo
cotul nemulțumi
rilor țărănești, 
marea încleștare 
socială din 1907, 
care avea să ca
pete în- Oltenia o 
amploare și in
tensitate deose
bite. Răscoala, 
miile de țărani u- 
ciși, satele dis
truse vor sădi în 
mentul revoltei neostoite împotriva 
nedreptăților sociale.

După terminarea cursului primar 
este nevoit să ia drumul orașului, în 
căutare de lucru. Pretutindeni unde 
a putut să se angajeze — Ia un atelier 
de rotărie din Craiova, la rafinăria 
„Aurora" din Băicoi etc. — tînărul 
Dumitru Popa a cunoscut din plin 
exploatarea, lipsurile, abuzurile au
torităților.

în anul 1929 vine în Capitală. Reu
șește să se angajeze la Atelierele 
C.F.R. „Grivița", unde lucrează în 
secția de cazangerie. Era perioada 
în care criza economică începuse să 
facă ravagii, politica claselor domi
nante de aruncare a greutăților cri
zei pe spinarea maselor muncitoare 
determinînd o tot mai gravă înrău
tățire a condițiilor de trai ale aces
tora. Sub conducerea partidului co
munist, ceferiștii, ca și alte detașa
mente ale clasei muncitoare, desfă
șurau tot mai ample acțiuni de luptă 
pentru satisfacerea revendicărilor lor 
economice și politice, pentru dreptul 
la o viață liberă, omenească. Țara 
întreagă era în fierbere. în ianuarie 
1931, cînd guvernul național-țărănist 
a trecut la aplicarea primei „curbe 
de sacrificiu", în toate centrele cefe
riste s-a ridicat un puternic val de 
proteste și acțiuni de luptă. 
La 29 ianuarie 1931, la che
marea partidului comunist, mai mul
te mii de muncitori și funcționari 
ceferiști au demonstrat în București, 
pe Calea Griviței, cerînd sporirea 
salariilor, încetarea concedierilor și 
reprimirea celor concediați, micșo
rarea impozitelor, libertate de intru

70 de ani de la nașterea 
eroului ceferist 
Popa Dumitru

bit extinderea mare a sîmburoaselor 
— cais, piersic, prun, cireș, vișin si 
a arbuștilor fructiferi — ceea ce este 
în concordanță cu cerințele econo
miei țării, a aprovizionării populației 
cu fructe.

Sortimentul de fructe trebuie să 
corespundă și cerințelor industriali
zării. Conducerea partidului a indicat 
ca industria alimentară să-și diver
sifice sortimentul de mărfuri, îndeo
sebi la conserve, ceea ce presupune 
și diversificarea materiei prime, res
pectiv a fructelor. Referindu-se la 
deshidratare, prof. I. F. Radu arăta 
că fructele deshidratate reprezintă o 
marfă foarte căutată. în țara noas
tră se deshidratează prune, caise, 
mere, pere și uneori vișine și cireșe. 
Dar pentru ca aceste produse să co
respundă din punct de vedere calita
tiv se cere ca materia primă să 
îndeplinească anumite cerințe. Por

nind de la aceste considerente s-a 
subliniat necesitatea introducerii în 
cultură și creării unor soiuri care să 
satisfacă cerințele tehnologice respec
tive. Era de așteptat ca și sectorul de 
conserve să-și arate pretențiile. Or, 
referatul Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria alimenta
ră s-a mărginit să prezinte metodolo
gia de lucru în ce privește congelarea 
fructelor fără nici o considerație 
asupra condițiilor pe care trebuie să 
le îndeplinească materia primă. Era 
cel mai nimerit prilej pentru a arăta 
ce însușiri trebuie să îndeplinească 
sortimentul specializat pentru gem, 
compot, dulceață etc., deoarece fie
care din aceste produse necesită 
fructe cu anumite însușiri fizico-chi- 
mice și tehnologice.

Sortimentul pomicol a fost definiti
vat. Prin aceasta se urmărește redu
cerea numărului de soiuri din livezi, 
ceea ce va permite obținerea unor 
partizi mai mari de fructe, cerință 
importantă pentru păstrarea lor în 
depozite, livrarea la export și indus
trializare. Totodată, se va urmări 
crearea unor soiuri noi, cu însușiri 
calitative superioare celor aflate în 
producție. La Institutul de cercetări 
pentru pomicultură, după cum arăta 
tov. V. Cociu, a fost efectuat un mare 
volum de lucrări pentru crearea de 
noi soiuri autohtone, cu capacitate 
de adaptare la mediu mai bună decît 
a celor străine. Este nevoie însă ca, 
în continuare, cercetătorii să sprijine 
unitățile agricole pentru concretiza
rea pe zone naturale a celor mai po
trivite specii și soiuri de pomi și ar
buști fructiferi. „Specialiștii din 
producție — spunea ing. Emil Teo- 
dorescu, directorul general al Direc
ției agricole a județului Argeș — 
așteaptă de Ia cercetători mai 
multe precizări asupra sortimentului 
pomicol pe zone. Noi, cei din produc
ție „plutim", pentru că cei din cerceta
re ne lasă să „plutim". Ne-ar interesa

nire și organizare ș.a. Demonstranții 
au fost întîmpinați cu focuri de armă, 
fiind asasinați doi muncitori, iar mai 
mulți răniți. în primele rînduri ale 
manifestanților se afla și Dumitru 
Popa. Apreciat pentru curajul și 
abnegația sa revoluționară a fost pri
mit curînd în rîndurile partidului 
comunist.

în tot timpul acțiunilor muncito
rești din anii crizei, Dumitru Popa, 
alături de ceilalți membri ai celulei 
de partid de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița", a desfășurat o neobosită ac
tivitate politică și organizatorică. Ca 
delegat al muncitorilor de la „Grivi
ța" a participat la conferințele re
gionale ale muncitorimii ceferiste de 

la Galați și Bra
șov din septem
brie 1932, care au 
constituit tribune 
de amplă dezba
tere a probleme
lor fundamentale 
ale muncitorilor 
ceferiști, de jalo
nare a viitoarelor 
lor acțiuni de 
luptă.

Numele lui Du
mitru Popa și al 
altor eroi ai cla- 

din țara noastrăsei muncitoare
va rămîne pentru totdeauna le
gat de aprigele bătălii de clasă 
desfășurate la Atelierele „Grivi
ța" în ianuarie-februarie 1933, în care 
muncitorimea ceferistă a dat atîtea 
jertfe, punct culminant al luptelor 
muncitorești din perioada crizei. Ri
dicați toți ca unul pentru eliberarea 
conducătorilor lor arestați în noapb \ 
de 14 spre 15 februarie, pentru în! 
furarea stării de asediu, recucerii 
drepturilor acceptate de guvern la 2 
februarie 1933 și ulterior călcate în 
picioare, cei 7 000 de muncitori de la 
„Grivița", în front unic, au transfor
mat atelierele într-o adevărată for
tăreață proletară.

Dumitru Popa s-a aflat și de astă 
dată la postul încredințat de partid, 
același pe care-1 ocupase și la greva 
din 2 februarie : responsabil al gărzii 
de autoapărare de la poarta numărul 
1 a Atelierelor.

Clasele dominante, cuprinse de pa
nică și furie, sprijinite de forțele re
presive, au înăbușit cu cruzime gre
va. Rafalele de mitralieră au stră
puns atunci și pieptul tînărului cc 
munist Dumitru Popa. Sîngele mun
citorilor care a înroșit în dimineața 
zilei de 16 februarie 1933 caldarîmul 
„Griviței" a pecetluit ca un stigmat 
acuzator una dintre cele mai mon
struoase crime ale burgheziei.

Viața și jertfa supremă a lui Du
mitru Popa, ca și a multor altor fii 
credincioși ai Partidului Comunist 
Român, rămîn peste decenii ca o 
luminoasă pildă de slujire neprecu
pețită a intereselor supreme ale cla
sei muncitoare, ale poporului român.

Silviu ACHIM

ca în referatele lor cercetătorii să pre
zinte nu atît numărul de flori și con
ținutul în substanță uscată din fructe, 
cît mai ales o serie de măsuri care 
să permită sporirea producției, care 
să preîntîmpine pieirea unor soiuri 
de pomi". Și alți participanți la dis
cuții au exprimat opinii asemănătoa
re. De aceea, s-a prevăzut ca Insti
tutul de cercetări pentru pomicul
tură Mărăcineni să aprofundeze, 
în continuare, lucrările de cercetare 
în legătură cu studierea sortimentu
lui, să asigure aplicarea lui pe zone.

Tot atît de important este înmul
țirea în pepiniere a sortimentului de 
pomi stabilit. întrucît producerea ma
terialului săditor se face numai în 
pepinierele stațiunilor experimentale 
și ale întreprinderilor agricole de stat, 
sub îndrumarea și supravegherea Mi
nisterului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, exis
tă posibilitatea ca acest program ș-"- 
se realizeze întocmai. Aceleași cond 
ții au existat și pînă acum, dar pro
ducerea materialului săditor s-a făcut 
fără să se țină seama de cerințele 
dezvoltării pomiculturii. „De ani de 
zile mă căznesc să extind vișinul — 
spunea ing. I. Stroiescu, de la coopera
tiva agricolă Boteni, județul Argeș. Nu 
am reușit. Aș putea planta cel puțin 
100 de hectare, dar de unde să iau 
materialul săditor ?“ Trebuie mai 
multă operativitate în rezolvarea a- 
cestei probleme. „Pepinierele să res
pecte, în primul rînd, sortimentul 
nu ca pînă acum — spunea Petre Po
pescu, inginer agronom la întreprin
derea de producere și valorificare a 
legumelor și fructelor Argeș. Deși au 
cunoscut cerințele economiei pentru 
anumite fructe, totuși n-au produs 
materialul săditor care să asigure 
înmulțirea sortimentelor respective. 
Cauți un vișin și nu găsești să dai 
oricît". Pepinierele sînt obligate să 
respecte sortimentul pomicol propus 
a fi realizat, să nu li se admită în
locuirea unei specii cu alta, a unui 
soi cu altul. în această privință se 
impun un control și o îndrumare 
permanentă din partea organelor a- 
gricole, începînd din această primă
vară, cînd se asigură și se plantează 
portaltoii.

Sîntem la începutul primăverii. O 
dată cu topirea zăpezii vor începe 
din plin lucrările în livezi. în aceas
tă perioadă va trebui să se planteze 
o mare suprafață cu pomi și arbuști 
fructiferi. Desigur, materialul săditor 
a fost produs de către pepiniere în
tr-un anumit sortiment și o mare par
te a ajuns în unitățile de producție. 
Trebuie avut însă în vedere ca la 
plantare, în fiecare zonă, să se ex
tindă cele mai potrivite soiuri, așa 
cum s-a stabilit în sesiunea de 
la Pitești. De asemenea, încă de a- 
cum, din primăvară, trebuie luate 
măsuri în vederea îmbunătățirii ac
tivității pepinierelor ca acestea să-și 
asigure baza materială necesară în
mulțirii acelor specii și soluri de 
pomi și arbuști care se cer cel mal 
mult.

Programul dezvoltării pomiculturii, 
elaborat la indicația conducerii de 
partid și de stat, detaliat cu studiul 
privind sortimentele care urmează să 
se cultive, va contribui la sporirea 
cantitativă și calitativă a producției 
pomicole. Trebuie depuse, în conti
nuare, eforturi ca fructele pe care Ie 
vedem doar în expoziție să le găsim 
la piață, în magazinele de speciali
tate, să ajungă pe masa fiecărui con
sumator.

Ion HERJEG
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(Urmare din pag. I) să creeze posibilități pentru a spori exportul de astfel de utilaje. De aceea, oamenilor muncii din. București, organizațiilor de partid, comitetului municipal le revin, în acest cincinal, sarcini deosebit de mari.în primul rînd, este necesar să se acorde o atenție deosebită folosirii în întregime a capacităților de producție existente, a utilajelor și mașinilor. Aș da în această privință cîteva exemple semnificative pentru modul în care este folosit fondul de timp al mașinilor-unelte din întreprinderile bucureștene. Sînt, desigur, uzine care au rezultate relativ bune: astfel, la Fabrica de mașini-unelte și agregate fondul de timp este folosit în proporție de 66,6 la sută, deși nici, a- cest procent nu reprezintă limita maximă care se poate realiza. Dar, 
t'. ' în București, sînt întreprinderi / "e utilizează într-un procent rte mic fondul de timp al ma- ^șllor : întreprinderea „Acumulatorul" utilizează doar 43,5 la sută din fondul de timp al mașinilor, întreprinderea de piese radio și semiconductor! — 52,4 la sută, Uzina de mașini grele — 46,3 la sută, deși această întreprindere are o anumită scuză, fiind la începutul activității sale. Nu este însă cu nimic justificat ca întreprinderi mai vechi, cum este uzina „Timpuri Noi“, să asigure o folosire în proporție de 54,3 la sută ; chiar și uzinele „23 August" realizează numai 60,9 la sută. Mă refer, xyi'âceastă privință, numai la secțiile de bază, nu și la cele auxiliare, unde acest indice coboară pînă la 27 la sută. Unele mașini de înaltă tehnicitate, cum sînt mașinile de frezat prin copiere, sînt folosite doar în proporție de 28,9 la sută.în cursul discuțiilor pe care le-am avut cu conducerile întreprinderilor din București am ajuns la concluzia că avem încă spații folosite nerațional. Printr-o bună organizare a muncii și o. așezare judicioasă a mașinilor putem obține o producție substanțial sporită cu capacitățile existente. Prin folosirea întregii capacități a mașinilor din dotare putem i să creștem cu 15—SȘjl'ăa sută ppo'dtiȘ- ■■ ția, fără nici o investiție suplimentară; în Capitală sînt 'întreprinderi care pot să facă și mai mult în această direcție, să obțină cu aceleași capacități, cu mașinile da care dispun astăzi, o producție dublă. De aceea, insist în mod deosebit asupra necesității de a lua măsurile ce se impun pentru folosirea tuturor capacităților, pentru generalizarea schimbului II și trecerea la introducerea schimbului III de lucru.Este necesar să acordăm în continuare întreaga atenție organizării științifice a producției și a muncii, de care depinde într-o măsură hotărîtoare folosirea rațională a capacităților existente astăzi în economia țării. în legătură cu aceasta, doresc să menționez că— deși în primii ani am obținut o serie de rezultate bune datorită faptului că problema organizării științifice a stat mai mult în atenția colectivelor de întreprinderi — în prezent preocupările în această direcție au slăbit. Nu se poate spune că am rezolvat problema prin faptul că am construit o secție sau fr, uzină care, din punct de vedere alț organizării muncii, poate fi luată drept model ; dimpotrivă, organizarea unor secții sau a unor uzine model trebuie să determine organizațiile de partid din București, comitetele de sectoare, comitetul municipal, ministerele să acționeze cu fermitate pentru ca, în cel mai scurt timp, toate întreprinderile noastre să ajungă la nivelul acestora. Este necesar să a- cordăm mai multă atenție problemei creșterii productivității muncii. Trebuie să recunoaștem că, față de țările dezvoltate din punct de vedere industrial, noi realizăm o productivitate de cîteva ori mai mică. Chiar la unele uzine organizate pe baza licențelor și tehnologiilor străine, realizăm o productivitate sub prevederile din licențe. De altfel, în cadrul acestei adunări s-a arătat ce se poate realiza în domeniul productivității dacă se creează premisele necesare. Exemplul care s-a dat aici privind creșterea productivității muncii în unele secții de țesătorie nu este unicul; sînt multe cazuri cînd grupuri de muncitori realizează astăzi o productivitate de două-trei ori mai mare decît nivelul mediu. Se pare însă că nu peste tot există o suficientă înțelegere a importanței creșterii productivității muncii și folosirii raționale a forței de muncă calificate. Este adevărat, în țara noastră avem un disponibil de forță de muncă ; dar în ce privește forța de muncă calificată simțim peste tot o lipsă acută. De aceea, trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru a asigura creșterea productivității muncii — pe baza introducerii mecanizării și automatizării, a conducerii și organizării moderne a producției, a creării condițiilor materiale necesare. Desigur, cheltuielile pentru modernizarea utilajelor trebuie să se reflecte în creșterea productivității, a venitului întreprinderilor ; dar, totodată, să creăm condiții ca— concomitent cu creșterea productivității muncii — să sporească ji veniturile oamenilor muncii. Iată

NICOLAE CEAUȘESCU
de ce apreciez că experiența despre care s-a vorbit aici este deosebit de edificatoare ; pe baza cointeresării materiale și a luării de măsuri pentru organizarea rațională a muncii, pentru modernizarea producției, putem să obținem o dublare și în unele locuri chiar o triplare a productivității muncii.S-a vorbit aici de problema calității producției. Discutăm despre ea permanent, am luat multe măsuri, avem și rezultate bune în a- ceastă direcție. Numeroase produse ale întreprinderilor noastre fac astăzi față cu succes oricărei concurențe pe piața internațională. Dar, în acest domeniu avem încă lipsuri, sînt multe de făcut. Acționăm încă cu timiditate în domeniul perfecționării și înnoirii utilajelor, al aplicării procedeelor moderne. Chiar și în ce privește introducerea în producție a licențelor ne mișcăm destul de încet. Am importat asemenea licențe și le-am ținut nefolosite cite 6—7 ani, în loc să le introducem imediat în producție. Or, este clar că cei care ne-au vrndut licențele au introdus între timp în producție altele perfecționate, deci, ceea ce ne-au vîndut nouă atunci este acum perimat. De altfel, noi am mai discutat această problemă ; știți bine că, de regulă, cel care vinde o licență are pregătită alta pe care vrea s-o introducă în fabricație. Iată de ce este necesar să acordăm o atenție deosebită ridicării generale a calității producției, a nivelului tehnic, a para metrilor tehnici ai produselor — pentru că de aceasta depind dezvoltarea economiei noastre, asigurarea competitivității produselor românești pe piața internațională.în expunerea prezentată de tovarășul Dumitru Popa, precum și în cuvîntul mai multor tovarăși, s-au făcut referiri la preocuparea unor colective de întreprinderi pentru producerea de utilaje și mașini cu mijloace proprii, pentru autodota- re, precum și pentru perfecționarea mașinilor și utilajelor existente. Sarcinile pe care și le propun în această privință unele întreprinderi mi se pai' însă mici ; de altfel, m-am referit concret la uzinele „Grivița Roșie"; dar am discutat asemenea probleme și cu conducerile altor întreprinderi din ..Ca-, pitală și' din provincie' pe care' le-am vizitat în ultimele luni. Se apelează cu ușurință la importul unor mașini și utilaje pe care le putem produce în țară. Sînt chiar cazuri cînd se procură din străinătate aceleași utilaje care se realizează într-o uzină sau alta din țara noastră. Trebuie să înțelegem că producerea utilajelor și mașinilor- unelte necesare înzestrării economiei românești reprezintă o problemă centrală a activității noastre.Se impune să folosim cît mai larg în această privință capacitatea de creație științifică, spiritul novator al inginerilor și tehnicienilor, al oamenilor muncii din țara noastră. Nu este pentru nimeni un secret — dar vreau să] mai menționez și cu acest prilej —/ că în multe domenii, de vîrf specialiștii din România au adus contribuții care i-au situat pe primele locuri ; se cunoaște, de pildă, că primul avion cu reacție a fost rea»- lizarea unui român.Țara noastră dispune astăzi de un mare număr de specialiști și muncitori iscusiți. Avem oameni talentați, inventivi, dornici să facă totul pentru a contribui la dezvoltarea economiei românești, la progresul științei în general. Trebuie însă să folosim mai bine această uriașă forță creatoare a poporului nostru.în această ordine de idei aș dori să mă refer pe scurt și la problema cercetării științifice, a aplicării rezultatelor ei în producție. Am organizat și dezvoltat în cincinalul trecut multe institute de cercetare, în construcția de mașini, de exemplu, de la 3 institute am ajuns la 17 ; aceeași situație există și în alte sectoare de activitate. Am creat în întreprinderile noastre sectoare puternice de concepție, care au rezolvat multe sarcini importante. Consider însă că este necesar să acordăm mai multă atenție organizării activității de cercetare, concentrării eforturilor în direcțiile principale, evitînd risipirea forțelor pe o tematică excesiv de largă. Ministerele trebuie să se preocupe de utilizarea mai bună a potențialului științific, de aplicarea rapidă în producție a realizărilor activității de cercetare ; în această privință, și Consiliul Național al Cercetării Științifice are un cuvînt greu de spus — și sperăm că el îsi va face mai mult simțită prezența decît pînă acum. Trebuie să ne fie clar că îndeplinirea sarcinilor puse de Congresul al X-lea privind ridicarea nivelului general al activității economico-sociale nu se poate asigura fără a așeza la baza întregii noastre munci cele mai înalte cuceriri ale științei și culturii universale, fără a dezvolta larg cercetarea științifică. Avem toate condițiile pentru aceasta — și consider că Bucureștiul, unde sînt concentrate principalele institute și forțe de cercetare, poate să facă mult mai mult pe această linie. Mă refer, firește, la Comitetul municipal București,, la întreprinderile din Capitală, care trebuie să folosească mai mult avantajele ce le au prin faptul că își desfășoară activitatea într-o localitate unde sînt reunite asemenea forțe importante ale științei noastre naționale.

O problemă asupra căreia aș dori să atrag încă o dată atenția este aceea a pregătirii muncitorilor calificați, a formării cadrelor necesare activității noastre economice și sociale. Desigur, avem o serie de rezultate bune în această privință ; a crescut, este adevărat, numărul de muncitori proveniți din școlile profesionale, dar există încă în întreprinderile noastre mulți muncitori cu o slabă calificare. Consider că trebuie să trecem la aplicarea cu toată fermitatea a hotărîrilor Comitetului Central al partidului, a legilor țării în această privință ; să facem ca fiecare colectiv de întreprindere să înțeleagă că nu va putea să rezolve problemele ce îi revin în acest cincinal și în viitor fără a se preocupa zilnic de pregătirea cadrelor necesare de muncitori calificați, de maiștri. Totodată, în conformitate cu hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central și. cu legea care urmează să fie adoptată în curînd de Marea Adunare Națională, va trebui să trecem la organizarea activității de reciclare a cadrelor, de împrospătare a cunoștințelor tuturor oamenilor muncii din țara noastră — de la muncitor pînă la director, director general și ministru. Toți trebuie să studiem, să învățăm, să ne însușim atît problemele de specialitate, cît și cele economice și de conducere, care sînt hotărîtoare pentru desfășurarea activității la nivelul exigențelor de astăzi. Avem și în această privință toate condițiile. Organizația municipiului. București, întreprinderile din Capitală vor trebui să acționeze în așa fel încît să constituie un a- devărat exemplu pentru celelalte organizații și întreprinderi din țară.S-a vorbit în cadrul acestei adunări de problema aprovizionării tehnico-materiale. S-a arătat că în această privință există încă multe deficiențe. Am mai vorbit despre problema aceasta și cu alte prilejuri. Se pare că, pînă la urmă, soluționarea ei este legată de o mai bună planificare și organizare a activității de aprovizionare teh- nico-materială, deoarece, pe total, nu numai că am realizat producția planificată, dar în 1970 au rămas și stocuri supranormative de sule de milioane de lei. Aceasta arată că, într-adevăr, există materii prime. și materiale, dar că ele sînt prost repartizate și dirijate, că a- cestea nu ajung la vreme și în condiții optime la unitățile care au nevoie de ele. De ce trebuia să ne întîlnim acum, în martie, ca să discutăm, în adunarea activului de partid, că unele întreprinderi din București nu-și realizează contractele și obligațiile pe care le au de a livra altor unități — tot din București — o serie de materiale? Nu se impunea oare ca miniștrii, directorii centralelor să se pună încă din toamnă de acord și să știe precis de unde vor lua materiile prime și materialele, cu cine vor trebui să încheie, în conformitate cu. legea, contractele respective ? Desigur, nu ne închipuim că toate vor merge automat, că nu se mai pot întîmpla defecțiuni într-o întreprindere sau alta ; dar pentru aceasta avem o serie de stocuri care ne permit să regularizăm producția, să evităm stagnările ce le-ar putea provoca o întîrziere de cîteva ore sau de o zi-două în a- provizionarea cu unele materiale. Dar să constatăm că, deși ne a- flăm în martie, încă nu s-a a- juns la încheierea contractelor pentru livrarea diferitelor produse necesare producției pe acest an — aceasta este de neadmis 1 Consider că trebuie să punem capăt cu hotărîre acestei atitudini birocratice, să luăm toate măsurile încît, în cel mai scurt timp, să clarificăm pe deplin problemele aprovizionării tehnico-materiale ; fiecare întreprindere să știe precis de unde și cînd trebuie să primească materialele, produsele, subansam- blele, tot ce îi este necesar pentru 
a asigura o producție ritmică !Cred că va trebui să ne propunem ca, acolo unde sînt rămîneri în urmă, să apelăm la colectivele de oameni ai muncii să facă un efort o perioadă de timp — o lună- două, dacă este nevoie — pentru a crea, pe baza sporirii producției, decalajul necesar de aprovizionare și a asigura astfel, în continuare, desfășurarea ritmică a fabricației. De pe acum se impune să luăm măsuri pentru a realiza contractele și a lămuri bine toate problemele privind aprovizionarea tehnico- materială pentru anul 1972 ; acolo unde există condiții se pot încheia contracte pe termen lung, pînă în 1975. Avem planul cincinal, știm producțiile de bază pe care trebuie să le realizăm și deci putem trece la încheierea de contracte de lungă durată, care să ne dea siguranță ' și să pună ordine în ce privește aprovizionarea tehnico-materială, deci și în desfășurarea normală a procesului de producție.Nu doresc să mă opresc prea mult asupra problemelor de export și import, mai cu seamă că de curînd am avut o consfătuire în legătură cu activitatea din acest domeniu. Țin numai să atrag atenția că municipiul București are sarcini deosebit de mari ; față de prevederile planului pe acest an, va trebui să asigure în plus peste 100 milioane de lei valută, iar pe întregul cincinal să dea suplimentar circa un miliard de lei valută. In acest sens, pentru a veni în spriji

nul colectivelor din Capitală, ne-am gîndit ca această sarcină să se realizeze atît pe calea sporirii exportului, cît și prin diminuarea importurilor, deci să obținem din cele două procese un sold activ de circa un miliard lei valută pe cincinal. Față de ponderea Capitalei în producția industrială, de potențialul și resursele mari pe care le are, acest lucru se poate asigura. Producția pe cincinal a Capitalei va trece de 300 miliarde de lei și, deci, a realiza un plus de producție de 6 miliarde sau a reduce o parte a importurilor este pe deplin posibil. Și eu sînt convins că aceasta se va realiza ! (Vii aplauze).Este necesar să acordăm o atenție mai mare problemelor eficienței activității economice, începind cu reducerea cheltuielilor materiale de producție, a consumurilor. Nu vreau să dau aici cifre pentru a arăta cîte întreprinderi au depășit normele de consum pe 1970, cîte sute și sute de tone de metal, de combustibil și alte materiale s-au consumat în plus. Avem în acest domeniu rezerve foarte mari — și este necesar ca toate colectivele de oameni ai muncii să se preocupe în mai mare măsură de aceste probleme, de eficiența economică. Realizînd producții sporite cu cheltuieli cît mai mici, vom contribui în mod substanțial Ia creșterea venitului național și, deci, la sporirea posibilităților de a asigura dezvoltarea susținută a economiei și ridicarea bunăstării oamenilor muncii.Aveți de realizat un volum mare de investiții. Deși ne-am propus să nu mai construim multe întreprinderi în București, ci să mergem mai mult pe dezvoltări, totuși — întrucît aceste dezvoltări sînt de nivelul celor despre care am vorbit mai înainte — în Capitală se vor investi zeci de. miliarde de lei. în activitatea de investiții s-au obținut multe lucruri bune, dar — așa cum ați auzit aici și cum cunoașteți fiecare — s-au comis și greșeli. Eu salut angajamentele luate aici de către proiectanții din construcția de mașini — cred că și ceilalți gîndesc la fel — și de către constructori, de a nu mai repeta greșelile din trecut. în orice caz, a face clădirj. mai -înalte cu2—3 riietri decît este necesar pentru pi'dcesul de producție, a realiza construcții supradimensionate, care dau impresia unor veritabile adăposturi antiatomice, este cu totul neeconomic, reprezintă o mara risipă.Problema costului prefabricatelor este legată în mare măsură și de faptul că înseși aceste prefabricate sînt supradimensionate. O reducere a dimensiunilor lor din toate punctele de vedere va conduce nemijlocit la o micșorare a prețurilor. Este necesar ca atît proiectanții, cit și Ministerul Materialelor de Construcții să acționeze cu mai multă fermitate pentru a realiza în practică măsuri concrete care să ducă la micșorarea acestor costuri exagerate in construcții. De asemenea, trebuie să luăm măsuri pentru a produce noi materiale. Cred că în această privință se impune ca și Ministerul Industriei Chimice să fie mai activ ; împreună cu Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, el trebuie să contribuie la producerea materialelor de care avem nevoie.O altă problemă importantă este aceea a scurtării duratei de construcție și de punere în funcțiune a capacităților de producție, de realizare a parametrilor proiectați. Cunoașteți că avem încă neajunsuri serioase în această privință, că durata unor lucrări de construcții este încă mare. Avem multe exemple care arată că, acolo unde s-a acționat bine, s-au putut realiza într-un an și jumătate construcții pentru care se avea în vedere o durată de trei ani. Chiar în București avem construcții care s-au realizat în mai puțin de un an. Este deci necesar ca directorii de întreprinderi și centrale, ministerele să ia toate măsurile pentru a scurta durata construcțiilor. într-un anumit sens, constructorul este — poate — mai puțin interesat în reducerea duratei lucrărilor, dar beneficiarul este cel care face comanda construcției, cel care plătește și, ca atare, el trebuie să se lupte pentru a o realiza în cel mai scurt timp și a putea obține pe această bază producții și venituri suplimentare. Avem și aici rezerve mari — și, dacă vom ține seama de ele, vom putea ca în cursul actualului cincinal să realizăm lucruri deosebit de însemnate pe calea construirii și a dării la timp în funcțiune a capacităților productive.Apreciez că în Capitală există toate condițiile pentru a asigura ridicarea la un nivel superior a întregii activități economice. Dispunem de o clasă muncitoare cu o bogată experiență, de tehnicieni și ingineri bine pregătiți, de o organizație puternică, experimentată, cu un număr mare de membri de partid. De aceea avem încredere că se vor înfăptui cu succes hotă- rîrile Congresului al X-lea care revin organizației din București ! (Aplauze prelungite).Stimați tovarăși,Planul cincinal prevede, o dată cu îmbunătățirea activității generale economice și creșterea venitu

lui național, sporirea veniturilor oamenilor muncii cu 20 la sută pînă în 1975. Se are în vedere ca din cele peste 500 000 de apartamente ce se vor construi în țară, circa 120 000 să fie construite în Capitală, față de peste 80 000 cîte s-au realizat în cincinalul care a trecut. Se prevede, de asemenea, construcția unui număr însemnat de locuri în creșe și cămine de copii. De exemplu, față de 27 000 de locuri în creșe cît există astăzi pe țară, ne propunem să ajungem la 80 000— 100 000 în 1975, ceea ce înseamnă o creștere de circa trei ori ; o dezvoltare similară se va realiza și în ce privește căminele de copii. Este necesar să facem acest efort, deoarece într-o măsură tot mai însemnată intră în procesul de producție femeile și, deci, trebuie să creăm condiții pentru o îngrijire corespunzătoare a copiilor. De asemenea, se va mări spațiul de spitalizare. vor fi realizate și alte construcții social-culturale.Toate acestea vor face să crească în mod simțitor nivelul de trai al oamenilor muncii din România. Este necesar ca organizațiile noastre de partid, organizațiile sindicale și de tineret, conducerile întreprinderilor să acorde mai multă atenție soluționării problemelor sociale, să urmărească permanent îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale oamenilor muncii. Noi cheltuim, de exemplu, peste 1,6 miliarde lei anual pentru activitatea de protecție și securitate a muncii, dar nu aș putea spune că rezultatele sînt pe măsura acestor eforturi. Este necesar ca Ministerul Muncii, care conduce Departamentul protecției și securității muncii, Ministerul Sănătății, care are, de asemenea, atribuții destul de largi în această privință, și sindicatele, pentru care problema securității trebuie să constituie o sarcină principală și permanentă, să acorde mai multă atenție și să urmărească cum se realizează prevederile în acest domeniu.Este știut — și doresc să subliniez încă o dată — că tot ceea ce facem, tot ceea ce vom realiza în viitor este consacrat omului, bunăstării, fericirii lui — și de aceea : întreaga noastră activitate trebuie , să asigure înfăptuirea consecventă în viață a acestei linii generale a partidului. (Vii aplauze).împlinirea marilor sarcini ce revin colectivelor de oameni ai muncii din București impune totodată o preocupare susținută pentru îmbunătățirea conducerii unităților economico-sociale. Am luat un șir de măsuri în această privință care se arată a fi foarte u- tile. Atît comitetele de direcție și consiliile de administrație, cît și a- dunările generale ale salariaților dau de acum rezultate bune în activitatea lor. Ele asigură realmente conducerea colectivă a unităților economice, devenind forme concrete de participare organizată a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor rpuncii din patria noastră la conducerea întregii activități de construcție a societății socialiste. De altfel, trebuie să menționăm și aici că tocmai aceasta constituie una din laturile importante ale dezvoltării socialiste a patriei noastre — și anume participarea tot mai largă a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului. Pe această cale se realizează în fapt democrația socialistă, care este infinit superioară oricărei forme de democrație burgheză, pentru că a- sigură ca poporul să ia parte nemijlocit la conducerea societății. Acest lucru nu-1 poate asigura nici cea mai democratică țară capitalistă din lume ! (Vii aplauze).Este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru întărirea și creșterea rolului organismelor colective de conducere, pentru a atrage larg clasa muncitoare, oamenii muncii la conducerea vieții economico-sociale. Să facem să crească rolul organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate! Pentru aceasta este necesar ca organizațiile de partid, comitetele de sectoare, comitetul municipal să a- ducă anumite îmbunătățiri în felul de a conduce și de a rezolv^ problemele, în. lumina recentelor ho- tărîri ale plenarei Comitetului Central al partidului nostru.In încheiere, aș dori să subliniez încă o dată că înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce ne stau în față, a planului pe 1971 prezintă o importanță hotărîtoare, întrucît a- cest plan pune o bază trainică pentru înfăptuirea cu succes a întregului cincinal actual.Am deplina convingere că oamenii muncii din Capitală, în frunte cu comuniștii, nu vor precupeți nici un efort pentru a realiza în cele mai bune condiții sarcinile ce le revin, pentru a-și aduce contribuția la transpunerea în viață a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, la creșterea bunăstării și fericirii întregului popor. (Aplauze puternice, prelungite). Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Capitala patriei noastre, noi și noi succese în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplauze furtunoase, ovații. Se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu — P.C.R.").

Curajul afirmării

modernizarea ști-

va recu- 
greu timpul

Acad.
Peterfi ȘTEFAN 

prorector al Universi
tății „Babeș-Bolyai"

noului in știință
La lucrările Con

gresului al X-lea, la 
Conferința națională a 
cadrelor didactice, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu subli
nia în mod deosebit 
faptul că în concepția 
marxist-leninistă a 
partidului nostru, mo
dernizarea învățămîn- 
tului și cercetării ști
ințifice nu înseamnă 
să cunoaștem pur si 
simplu ce se face pe 
parcursul dezvoltării 
științei, ci să selecțio
năm — eliminînd în 
primul rind acele date 
și chiar noțiuni care 
nu mai sînt actuale, 
care nu mai cores
pund nivelului actual 
de cunoștințe, direc
țiilor noastre de cer
cetare. Datele trebuie 
selecționate în așa 
fel încît să reți
nem numai pe a- 
celea care duc e- 
fectiv la progre
sul cercetării ști
ințifice. în acest 
sens am putea a- 
răta că Ia noi 
știința a fost pri- 

în general 
aspectul ei 

clasic. Nu de pu
ține ori s-a în- 
tîmplat însă ca 
ceea ce au creat 
unii fondatori ai 
unor ramuri ale 
științei sau unele 
probleme chiar 
foarte importante 
să fie ulterior in
firmate de noi desco
periri. Nimeni nu mai 
încearcă azi ca în cer
cetare să cimenteze ce 
este nou cu ce este 
vechi, ci se lasă pur 
și simplu de o parte 
ce este perimat și se 
pornește

Pentru 
înțeles, 
exemplu 
tatea mea. Ca 
log, m-a pasionat pro
blema fotosintezei, care 
este un fenomen, un 
proces fiziologic unic 
pentru plante și în 
general pentru întrea
ga lume 
sursa de 
organică a 
noastre. Fără 
menul fotosintezei via
ța pe planeta noastră 
nu ar putea fi con
cepută. Dar acest fe
nomen îndelung stu
diat și interpretarea 
lui au înregistrat 3 
etape importante de 
cunoaștere, în funcție 
de metodele de inves
tigație.

In prima etapă (în 
secolul trecut), inter
pretarea era empirică, 
deoarece știința nu 
dispunea de mijloace 
și de o metodologie 
experimentală pentru 
a investiga aspectele 
reale ale acestui pro
ces ; din cauza acestor 
limite se ajungea doar 
la ipoteze. Ipotezele 
sint bune pînă începe 
procesul de cercetare, 
ele premerg cercetării. 
A doua perioadă o 
putem desemna ca 
mecanicistă, deoarece 
interpreta fenomenele 
biologice ca simple fe
nomene fizico-chi- 
mice.

In secolul nostru, 
cînd a apărut tendința 
pregnantă de a se a- 
plica metode de in
vestigație moderne și

în cercetările de bio
logie și fiziologie, in
clusiv în domeniul fo- 
tosintezei, s-a răspîn- 
dit și generalizat ex
plicația furnizată de 
concepția școlii ger
mane a lui Willstăt- 
ter, care oferea o in
terpretare rațională a 
proceselor fizico-chi- 
mice ale fotosintezei. 
Concepția lui Willstăt- 
ter a fost dominantă 
pină acum două dece
nii, cînd a început să 
fie aplicată în cerce-

nu am fi avut 
de a părăsi 

și de a lupta

PCR
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pe piste noi. 
a fi mai bine 
voi da un 
din_ speciali- 

fizio-

vie, fiind 
substanță 

planetei 
feno-

PRODUSELE UZINEI DE UTILAJ 
PETROLIER DIN TÎRGOVIȘTE

SE EXPORTĂ IN 17 ȚĂRI
Produsele cu marca „Upet", 

realizate la Uzina de uti
laj petrolier din Tîrgoviște, 
sînt exportate anul acesta în 17 
țări. De asemenea, un foarte 
mare volum de produse este 
destinat pentru nevoile interne 
ale diferitelor ramuri ale econo
miei naționale. In nomenclatorul 
bogat al uzinei tîrgoviștene sint 
cuprinse peste 400 de sortimen
te, din care desprindem : o gamă 
bogată de instalații pentru fo
rări și prospecțiuni geologice, 
piese de schimb pentru utilajul 
petrolier, diferite armături in
dustriale din oțel, un număr 
mare și variat de racorduri spe
ciale. mijloace de ridicat și 
transportat, agregate de irigat 
prin aspersiune și altele.

Anul acesta, prin darea în 
funcțiune a noi capacități de 
producție, mărirea productivi
tății muncii, realizarea unui con
sum mai redus de materii pri
me și materiale, precum și prin 
asimilarea în fabricație a unor 
tipodimensiuni noi și moderni
zarea altora se prevede obține
rea unui important spor de pro
ducție față de anul trecut. 
Aceasta va crea posibilitatea ca 
în 1971 la export să se livreze 
33 la sută — în raport cu 25 la 
sută, cît revenea exportului
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SUL

de 
ințelor, prin introdu
cerea matematicii — 
începînd de la proce
sele economiei, ale 
producerii de bunuri 
materiale și pînă la 
cele mai înalte foruri 
științifice. Documen
tele de partid subli
niază și atrag aten
ția asupra unor do
menii noi de cerce
tare, cum ar fi bio
fizica, biochimia. ge
netica, și a altor științe 
de graniță, care se ex
tind între o disciplină 
și alta, influentîn- 
du-se reciproc.

Trebuie să ținem 
pas cu noul. Cine nu 
respectă această lege 
a dialecticii 
pera cu 
pierdut. La întîlnirea 

cu 
din orașul 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subli
nia necesitatea 
schimburilor de 
păreri în fizică, în 
biologie, în mate
matică, amintind 
de efectele nega
tive ale vremuri
lor cînd anumite 
ramuri ale știin
ței, cibernetica, 
de pildă, sau anu
mite concepții 
biologice, erau 
considerate aprio
ric ca reacționa
re. Și, într-ade
văr, faptul că în 
genetică am avut 

de zile o concepție 
făcut să

intelectualii
Cluj,

ani 
statică ne-a 
pierdem un timp pre
țios. Genetica este cea 
mai modernă știință 
biologică. Ea nu se 
bazează pe speculații, 
ci dezvăluie și de
monstrează experi
mental mecanismele 
cele mai intime ale 
materiei vii. Acum 
căutăm să recuperăm 
decalajul, prin moder
nizarea disciplinelor 
de predare, introdu- 
cînd noile cuceriri ale 
biologiei moleculare, 
efectuînd cercetări 
moderne In acest do
meniu. Tăria de a ști 
și recunoaște unde 
s-a produs o greșeală, 
de a rupe hotărît cu 
ea, de a păși degajat 
pe o cale nouă este o 
mare calitate și parti-

tarea științifică me
toda izotopilor radio
activi. Această metodă 
modernă de investiga
ție a răsturnat tot ce 
se știa pină în acel 
moment despre foto- 
sinteză, concluziile
anterioare devenind 
de domeniul istoricu
lui. Au mai rămas 
valabile cîteva aspec
te, dar fondul proble
mei s-a schimbat ra
dical.

Dacă 
curajul 
vechiul 
cu greutățile inerente 
noului (documentare, 
aparatură, metodă de 
lucru etc) firește că 
nu am fi reușit să ți
nem pasul cu cerce
tarea pe plan mon
dial, să creăm pre
mise de.>viitor pentru . .
aplicarea în practică dul ne-a ajutat și e- 
a soluțiilor privind 
rezolvarea unor sin
teze pe cale artifi
cială.

A te debarasa 
prompt de ce este 
vechi pentru a porni 
pe o cale nouă, a 
gîndi în mod dialec
tic, constructiv — am 
învățat cu deosebire 
de la partid în acești 
ani ai construcției so
cialismului. Exemplul 
oferit de însăși acti
vitatea partidului, în
sușirea concepției sale 
marxist-leniniste ne-au 
ajutat atît în inter
pretarea problemelor 
teoretice, cît și în le
garea lor de practica 
construirii socialismu
lui. Ne-am convins că 
nici un domeniu nu 
se poate lipsi de in
terpretarea de pe po
ziții materialist-dia- 
lectice a rezultatelor 
și fenomenelor anali
zate.

De altfel trebuie 
remarcat că partidul 
inițiază o serie de ac
țiuni concrete legate

ducat în cultivarea ei.
Partidul a organizat 

și facilitat crearea 
unei generații care, 
reușind să extragă 
concluzii noi din ana
liza fenomenelor, să 
fie apoi în măsură să 
le aplice în cercetare 
și apoi în practică. A- 
eeasta se leagă de un 
alt îndemn al parti
dului, ce se bucură de 
o unanimă aprobare : 
legarea tot mai strîn- 
să a cercetării știin
țifice de problemele 
producției materiale 
și culturale.

Aceste scopuri nu 
pot fi atinse dacă 
cercetătorii s-ar situa 
pe poziții 
care nu pot 
decît la 
Strîngerea 
dintre 
realitățile 
face necesară depista
rea permanentă a 
noului, forța motrice 
ce duce mereu înainte 
știința.

învechite, 
conduce 

stagnare, 
legăturii 

cercetare și 
producției

în anul trecut din volumul pro
ducției realizate.

Pentru a ilustra și mai pe 
larg preocuparea temeinică a 
colectivului de muncitori, tehni
cieni și ingineri de aici în ve
derea îmbunătățirii activității 
uzinei în actualul cincinal, vom 
mai apela la cîteva cifre semni
ficative. Astfel, în sectorul de 
concepție, căruia în acest an îl 
revine sarcina de a materializa 
un efort comparabil cu volumul 
de muncă din întregul cincinal 
precedent, sînt antrenate o trei
me din cadrele tehnice ale uzi
nei. Tot anul acesta, cheltuielile 
la 1 000 de lei producție vor fi 
mai mici cu 40 de lei, ceea ce se 
va solda cu o economie de peste 
30 milioane lei față de cheltuie
lile de producție ale anului tre
cut. Concomitent va cunoaște o 
creștere tot mai accentuată pro
ductivitatea muncii. Printre al
tele, se prevede ca încă în 1973 
acest indicator important să fie 
cu 20 la sută mai mare față de 
nivelul anului 1970.

Activitatea desfășurată de co
lectivul uzinei tîrgoviștene de 
la începutul anului și pînă a- 
cum dă garanție că noile sar
cini de producție din primul 
trimestru a.c. vor fi realizate și 
depășite.
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CALIFICAREA
PERM A NEN TA

A CERCETĂTORULUI
ȘTIINȚIFIC

Popularitatea binemeri
tată a autorului, egal ispi
tit încă din tinerețe de mu
zele poeziei și romanului, 
ale picturii și sculpturii, 
primirea de care s-au bu
curat atît expozițiile cit și 
volumele sale de proză 
constituie — din perspec
tiva ciclului „Drum spre 
oameni" — răspunsul fi
resc pe care contempora
nii îl dau unui crez artis
tic prin excelență uma
nist, structural dăruit spi
ritualității acestui popor, 
vetrei sale de frumuseți și 
idealuri milenare.

participației Gravitînd ul
terior spre promontoriile 
cite unui ciclu sculptural, 
realizat îndeobște în va
canțe petrecute acasă, stă
rile de tensiune maximă 
ale căutării „drumului spre 
oameni" vin dinlăuntru! 
sufletului tînărului artist, 
dinlăuntrul mediului în
suși.

încă foarte tînăr fiind. în 
momentul în care, la Cluj, 
Paris sau București. își e-

din Cluj ori cea din .Bu
curești, peregrinări mar
cate din cînd în cînd de 
expoziții cutezătoare și îm
bogățite prin noi cunoș
tințe, prin noi portrete de 
artiști și literați ai vremii 
— ei înșiși cunoscînd pro
cesul clarificărilor — oferă 
scriitorului un material de 
viață complex, din care 
condeiul reține și prefi
gurează constant valențele 
unui umanism nou, o cu-

Acad.
Cristofor I. SIMIONESCU

binefăcător. Cu atît mai mult e utilă 
perfecționarea cerută, definită și or
ganizată într-un cadru legal. Rămîne 
de stabilit, în amănunt, care vor fi 
aceste forme organizate de perfec
ționare a tinerilor cercetători. Per
sonal cred că, inspirîndu-ne și din 
practica de pînă acum a unor insti
tute de cercetare, ar trebui să inclu
dem aici participarea la ședințe in
terne de referate, cu periodicitate 
perfect precizată, participarea la 
cursuri de interes general (mașini de 
calcul, matematică modernă, electro
nică și altele) și la cursuri speciale 
organizate pe institute, centre de 
cercetare sau pe țară, specializări în

Epoca noastră este atît de bogată în 
transformări sociale și spirituale, în 
cuceriri științifice și tehnice, încît 
sînt puține șanse ca un singur cuvînt 
să-i poată reflecta esența. Ea a fost 
denumită epoca triumfului socialis
mului, epoca atomică, epoca automa
tizării, epoca substanțelor sintetice, 
epoca zborurilor cosmice — și, deși 
toate aceste apelative sînt exacte, nici 
chiar însumarea lor nu o caracteri
zează deplin. Ceva mai de curînd 
s-a remarcat că i se potrivește și de
numirea de epocă a „calificării per
manente". „Timpurile bune" în care 
se putea trăi o viață întreagă din 
cele învățate în tinerețe au apus. Ști
ința și tehnica progresează atît de ra
pid, încît la orice nivel al produc
ției materiale sau spirituale ar activa, 
omul este obligat să învețe mereu, să 
fie un școlar permanent.

Conducerea noastră de partid și de 
stat a sesizat cu claritate această ca
racteristică a e- 
pocii și a pornit, 
din inițiativa se
cretarului general 
al P.C.R., la le
giferarea obliga
tivității perfecțio
nării permanente a pregătirii profe
sionale a tuturor oamenilor mun
cii. Nu știu dacă mai există 
vreun stat care a elaborat o a- 
semenea lege. Faptul că noi o vom 
avea este, desigur, o dovadă de în
țelegere profundă a mecanismelor 
esențiale care asigură progresul so
cietății moderne. Completare feri
cită a generalizării învățămîntului de 
10 ani, noua lege va întregi un sistem 
de instruire pe tot parcursul vieții 
active, sistem de la care societatea 
noastră va avea foloase incalculabile. 
Firește, legea nu exceptează pe 
nimeni — nici pe miniștri, nici pe 
cercetătorii științifici sau cadrele di
dactice din învățămîntul superior. 
Unii ar putea crede că nu are sens 
să legiferăm obligativitatea perfec
ționării pentru profesori universitari 
sau cercetători, deoarece oamenii din 
această categorie se autorecidează și 
autoperfecționează, fără să fie nevoie 
de vreun impuls și cu atît mai puțin 
de un control extern. Dacă privim 
lucrurile mai în detaliu se observă, 
însă, aspecte și diferențieri care jus
tifică pe deplin includerea lor între 
cei la care se referă proiectul de lege.

Mai întîl. calitatea de cercetător 
nu se obține efectiv o dată cu în
cadrarea și salarizarea pe un aseme
nea post. Un cercetător tînăr este, 
de cele mal multe ori, un tînăr caro 
aspiră să devină cercetător șl ars 
nevoie de o Îndelungată perioadă de 
formare, perioadă In care impulsul 
extern pentru perfecționare este

țară și străinătate, perioade de lu
cru în uzine etc. Aceleași forme ar 
putea fi practicate și pentru perfec
ționarea cadrelor didactice tinere, în 
speță pentru asistenți și șefi de lu
crări.

Pentru cercetătorii formați, ca și 
pentru profesorii și conferențiarii 
universitari este, cred, necesar să 
găsim, și alte forme, fără a exclude 
pe unele dintre cele menționate. Așa, 
de pildă, ședințele de referate inter
ne se practică la multe catedre și 
constituie chiar pentru profesorul sau 
șeful de școală științifică o verifi
cată cale de informare. In unele fa
cultăți s-au organizat, încă din anii 
precedenți, cursuri, interne deosebit 
de eficiente. Facultatea de chimie 
industrială de la Institutul politehnic 
Iași a inițiat, în toamna anului 1969, 
un curs intern pe trei ani ; anul tre
cut s-au tratat numai probleme de 
matematică, acum se studiază ma
șinile de calcul, iar în anul viitor 
cursul se va axa pe problemele a- 
vansate de Inginerie chimică. Legea 
perfecționării pregătirii profesionale 
ar putea asigura generalizarea cursu
rilor de acest gen sau extinderea 
participării specialiștilor la ele.

O experiență mai redusă avem, 
însă, în privința cursurilor speciale 
pentru cadrele didactice din învăță
mîntul superior; ba, aș adăuga, avem, 
pe lingă experiență redusă, și multă 
inerție. In unele state, de pildă, se 
organizează de mulți ani cursuri de 
vară de inginerie chimică, de optimi

zare etc. Nu se jenează să participe la 
ele profesori celebri, care nu ezită să 
sacrifice o lună de vacanță, spre a a- 
simila cunoștințe noi și necesare, pen
tru a căror însușire, dacă și-ar propu
ne să o facă singuri, ar consuma un 
timp incomparabil mai mare. întîl- 
nim aici un aspect foarte caracteris
tic, legat de viteza de dezvoltare a 
științei și tehnicii contemporane : o- 
mul de știință are de multe ori ne
voie de cunoștințe esențiale în do
menii noi, dar lăsat la propriile lui 
puteri nu poate să și Ie apropie in
tr-un timp util, ceea ce îi obligă să 
facă apel la o informare directă, 
clară și esențială, selectată de spe
cialiștii consacrați.

în fine, pentru cadrele mature de 
cercetători și profesori universitari 
mai este cunoscută o metodă de per
fecționare — și anume contactul di
rect cu colegii de aceeași specialita
te din alte centre. „Anul sabatic" 

(N.R. — „an li
ber" în sensul 
lipsei de obligații 
la locul de mun
că, dar de spe
cializare, . de vi
zite la diferite

Institute, laboratoare etc., din marile 
centre de specialitate), prevăzut 
în legislația universitară a unor state, 
nu este, așa cum cred unii, un an de 
vacanță, ci de muncă de informare a- 
supra progreselor științei direct la 
sursele de generare a acesteia, ceea 
ce permite omului de știință să afle 
nu numai rezultatele consolidate ale 
cercetării, ci chiar tendințele și spe
ranțele ei, căutările cele mai recente, 
adesea încă nebuloase. Aceasta mi se 
pare a fi o practică mai eficientă, 
cu mai bune rezultate decît partici
parea la congrese, vizite sporadice și 
imprevizibile de documentare. Desi
gur, avem în vedere și eventualita
tea „anului sabatic", care, deși se 
cheamă an, s-ar putea reduce la doar 
șase luni.

Aș adăuga în încheiere că, oricare 
vor fi formele folosite pentru per
fecționarea profesională a oamenilor 
de știință, trebuie să plecăm de la 
ideea că, prin ele, se satisface o cerin
ță internă a unui specialist de înalt 
nivel și deci orice caracter școlăresc 
gimnazial sau net coercitiv ar sărăci 
substanța acestei strădanii. împin- 
gînd-o spre formalism și deces. E 
preferabil să deplasăm din sfera 
științei pe cei care ar concepe organi
zarea perfecționării continui ca o 
presiune din afară (căci asemenea 
oameni nu au vocație pentru știință) 
decît să deformăm de dragul lor stilul 
și, în ultimă analiză, eficacitatea 
muncii de perfecționare profesională 
spre care ne cheamă conducerea par
tidului și statului nostru.

Nevoia de a discuta si
multan cele două domenii 
principale cărora se cir
cumscrie opera lui Ion 
Vlasiu — proza și sculptu
ra — își are izvorul nu 
atît într-o biografie evo
cată la modul romanesc, 
cît în încercarea — evi
dentă încă din 1938 — de 
autoclarificare, de aflare 
a sensului major al unei 
existențe de-a lungul că
reia arta se naște înfrigu
rat, cu vigoarea lucrurilor 
ce — traducînd o dispută 
cu sine însuși a tînărului 
Ion Vlas din Lechința Mu
reșului — nu puteau ră
mîne în aria abstractă a 
speculației. Pentru cine 
cunoaște deopotrivă evanta
iul bogat și divers al expozi
țiilor în care au figurat lu
crările pictorului și sculp
torului sau intimitatea os
pitalieră a actualului său 
atelier, sensurile „Drumu
lui spre oameni" capătă 
un sporit relief. Ceea ce 
mi se pare a fi cheia 
succesului acestui ciclu de 
șapte micro-romane re
zidă, în ciuda bogatei in
terferențe cu propria cre
ație plastică, în valoarea 
intrinsecă a materialului 
literar.

Judecate fie și în afara 
relației cu căutarea pro
priului drum în artă, pa
ginile lui Ion Vlasiu atestă 
numeroase elemente de 
atmosferă și ritm, de re
lief psihologic și social 
pentru a alcătui o carte 
autonomă, cartea unui des
tin care își depășește con
diția biografică ajungînd la 
semnificații generale ale e- 
xistenței sociale. Totuși, a 
văduvi cartea de înțelesul 
său autobiografic înseamnă 
a forța întrucîtva intențiile 
autorului însuși. Mai ales 
în ambianța de ritual rus
tic a Lechinței și apoi a 
Ogrei, fabuloasa mitologie 
inițială a creației pare 
menită a-și naște un meș
ter care să-i cioplească 
infinitele chipuri. Această 
osmoză a unui suflet de 
copil cu eresul sau obida 
seculară a Ardealului nu 
sei putea reînsufleți, în 
carte, fără febra înaltă a

ION VLASIU

oameni"

Iabora întîile cărți ale ac
tualului ciclu pentru a 
putea realiza o carte de 
memorialistică propriu- 
zisă, meditînd și scriind în 
chiar arșițele și incertitu
dinea actului formativ ori 
cultural imediat. Ion Vla
siu s-a remarcat dintru în
ceput ca depozitar al unei 
originale experiențe, tra
versată de vicisitudinile 
ce le aveau de îndurat ar
tele și artiștii în societatea 
deceniului al treilea.

încercări numeroase l-au 
călit neîntrerupt pe tînă- 
rul artist. Mediul munci
toresc, în care pătrunde ca 
ucenic, ca meșter tîmplar 
la C.F.R. ori mai tîrziu ca 
profesor de desen la o 
școală de arte și meserii, 
oferă viitorului sculptor 
și scriitor o oglindă tumul
tuoasă, în care mitologia 
folclorică a satului arde
lean, în mijlocul căruia se 
născuse, e confruntată cu 
înțelesuri ce insuflă dălții 
refuzul idilismului. Efer
vescentul mediu studențesc, 
peregrinările între școala 
de meserii din Tîrgu-Mureș, 
școala de Arte frumoase

rajoasă încredere în forța 
de înrîurire a artei.

Privit ca biografie a 
unui crez artistic major, 
romanul autobiografic
„Drum spre oameni" con
ține deopotrivă elemente 
de frescă socială, virulente 
pagini de demascare a in
stituțiilor burgheze, a poli
ticianismului mercantil, a 
artei înstrăinate de sufle
tul poporului.

Evoluînd între aura nos
talgică a satului tradițio
nal și goana pentru asigu
rarea unor minime condi
ții de trai, destinul perso
najului central al cărții se 
compune atît din secvențe 
baladești cît șl din episoade 
duioase, tragi-comice ori de 
explozie polemică.

Paginile cărții evocă o 
nuanțată galerie de por
trete, culese din mediul de 
baștină și din lungile pe
regrinări, portrete de oa
meni în raport cu care au
torul se autodefinește per
manent, oameni în existen
ța cărora tînărul caută avid 
justificarea propriilor efor
turi, hrana puterii de a 
persevera, jj-,. « i -.„e

Dezbaterea de ordin es
tetic, opțiunea limpede că
tre un mesaj major află 
în ciclul autobiografic 
„Drum spre oameni" un 
relief pregnant. Harul de 
povestitor al autorului, 
făcînd loc nu o dată me
ditației filozofice ori ver- 
vei lexicale (voiajul bă
nățean, de exemplu, unele 
discuții din sat etc) îl a- 
jută pe Ion Vlasiu ca. din 
bogăția de solicitări a pri
milor 27 de ani de viață, 
să realizeze o carte uni
tară, care satisface în 
bună măsură exigențele ci
titorului de astăzi.

Biografie a unui mesaj, 
cartea — deși cu unele 
inegalități de ritm și pro
funzime — are meritul de 
a nu-și propune vehicula
rea abstractă a unor con
cepte; protagoniștii acestor 
idei discută, trăiesc, visea
ză, dispar din atenția au
torului pe neobservate sau 
abrupt, lăsînd în urma lor 
un suflet răvășit sau pen
tru o clipă împăcat, o ne
mulțumire de sine șl o sete 
de absolut din care va iz
bucni strigătul credinței în 
viață, în oameni, în unica, 
patetica iubire.

Ion Vlasiu știe să cap
teze în scris atît epica 
destinului cotidian, cît și 
acei noduli. de mare emo
ție din care, pe tipare o- 
ferite de personaje întîlnite 
ori stări trăite intens, aveau 
să prindă viață, sub daltă 
și ciocan, cîteva dintre cele 
mai de seamă opere plas
tice ale sale : Iubire, Ho- 
ria, Eminescu, Mireasă ș! 
altele, lucrări pe care mu
zeele țării le păstrează la 
loc de cinste.

Despre substanța umană 
a ciclului de față vorbește 
deopotrivă, interferîndu-se, 
bibliografia operei literare 
și plastice a autorului, ca
re „...ca un meșter vraci — 
cum scria un coleg de ge
nerație — va ghici în 
formele brute ale naturii, 
în linia ramurilor — aspi
rații umane, tînguirea și 
suferința, momentele pate
tice, orele de reverie ori de 
rugăciune ale omului, vizi
une folclorică adîncită pînă 
la esență..."

O palpitantă și semnifi
cativă biografie civică, un 
destin artistic major, îm
plinit prin continua rapor
tare la vatra spirituală că
reia îi aparținem, receptiv 
la cerințele vremurilor cînd 
a fost scris — este acest ro
man autobiografic. Roma
nul propune un destin ar
tistic major, păstrîndu-și, 
în ciuda anilor, o potențială 
putere de iradiere asupra 
tinerelor generații, prin 
fondul său uman generos.

Mihai NEGULESCU

FAPTUL
DIVERS
Kilometraj 
si fidelitate »

Peste cîteva zile, Ion Mllitaru, 
șofer la Autobaza Găești, îm
plinește 7 ani de cînd a luat în 
primire un autocamion 
păți" de 3 tone abia sosit 
uzină. De atunci, au 
curs „în doi" un drum a că
rui lungime măsoară nu mai 
puțin de 450 000 de kilometri. 
După toate calculele tehnice, 
„divorțul" inevitabil trebuia să 
fi intervenit de mult : mașina 
are la bord aproape 200 000 kilo
metri peste norma de casare. 
Cu toate acestea, se estimează 
că ea va mai putea parcurge 
încă 100 000 de kilometri în con
diții bune. Secretul acestei per
formanțe este simplu : în toată 
această perioadă șoferul nu s-a 
despărțit de mașină niciodată. 
Nici măcar atunci cînd trebuia 
să i se 
Șl dacă 
ea, cum 
sească 7

facă reviziile necesare, 
el nu s-a despărțit de 
ar putea ea să-l pără-

r
ta t r

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Paul 
Popescu. Soliști : Ștefan Ruha șl 
Iacob Dula — 20.
0 Opera Română : Seară vleneză
— 19,30.
O Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
Q Teatrul Național „I. L. Cara-, 
Riale" (sala Comedia) : Regele Lear
— 20; (sala Studio) : Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 20.
o Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla)': Acești 
nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Cercul morțll — 20
• Teatrul Gluleștl : Acești îngeri 
triști — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" ; Caragiale... dar nu teatru
— 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinel — 
19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
a Circul „Globus" : Circus expres
— 19,30.

0 îngerii negri i TLACARA — 
15,30; 19.
a King Kong evadează : LUMINA
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
VITAN - 15,30; 18; 20,15.
O Clanul sicilienilor : FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, AU
RORA — 9; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15, 
TOMIS - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Vagabondul i GRIVTȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
O Băieți buni, băieți răi : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Medicul de la asigurări : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
A Pe luciul gheței : LIRA — 15,30; 
18. 20,15.
® Genoveva de Brabant: 
REASCA — 15,30; 18; 20,30,
RENT ARI — 15,30; 17,45; 20.
A Un italian în America : 
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30.
0 Cinci pentru infern : MOȘILOR
— 15; 17; 19; 21, ARTA —' 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15.
0 Omul din Sierra : PACEA — 
15,45; 18; 20.
o Răzbunarea Sfîntulul : 
GREȘUL — 15,30; 18; 20,15.
a Călugărița din Monza : 
GAȘI - 16; 18.
0 Sentința : CRINGAȘI —
0 Pomul de Crăciun : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.o în ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : MUNCA — 16; 
18; 20.
n De șapte ori șapte : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45, VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.
a Ai grijă de Suzl : DRUMUL 
SĂRII — 20.
A B. D. intră în acțiune : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

FLO-
FE-

GLO- 
18,15;

PRO-

CRÎN-

20.

ÎN ATENȚIA 
CITITORILOR

Anunțam pe cititorii 
noștri câ a început reîn
noirea 
pentru 
1971.

Abonați-vâ din timp 
și pe termene cît mai 
lungi, pentru a vă asi
gura continuitatea în 
primirea ziarului „Scîn- 
fieia".

Crețul unui abona
ment este de 30 lei pe 
trei luni.

Abonamentele se fac 
prin oficiile și agențiile 
P.T.T.R., factorii poștal: 
și difuzării de presă dir 
întreprinderi și insti
tuții.

abonamentelor 
trimestrul li

t
32

ÎN CURÎND PE ECRANE

HAIDUCII LUI SAPTECAI

Producție a studioului cinematografic București. Scenariul : EUGEN BARBU, 

MIHAI OPRIȘ. Regia : DINU COCEA

Paletă artizanală ȘTIRI CULTURALE

D©
565000 lei
credulitate

Jozsef Tarjan din Timișoara, 
strada Pomiculturii 5, s-a întîl- 
nit cu M.P., gestionar la un ma
gazin din localitate, și i-a pro
mis că va aranja el lucrurile în 
așa fel încît acesta să primească 
într-un timp record niște acte 
de care avea nevoie. Astfel, în 
schimbul unor simple vorbe, a 
putut să încaseze nu mai puțin 
de... 125 000 lei 1 De altfel, pro- 
fitînd de nemărginita credulita
te a victimelor sale, J. T. se 
pricepea să încheie cele mai 
năstrușnice contracte de vtnza- 
re-cumpărare, să obțină cele mai 
fanteziste autorizații de con
strucții — toate contra unor pre
țuri de mii și mii de lei. După 
socotelile sale și ale păguba
șilor iviți pînă acum (în ceasul 
al 12-lea I) cîștigul lui net din 
astfel de operațiuni frauduloase 
se ridică la suma de 565 000 lei. 
Șl s-ar putea încă să mai creas
că, întrucît dosarul abia s-a des
chis.

Scurt-circuit
într-una din zilele trecute, 

un cablu de înaltă tensiune care 
trece prin satul Speteni (Ilfov) 
a căzut, din cauza zăpezii, peste 
un fir al rețelei de radioficare. 
S-a produs un scurt-circuit în 
difuzoarele instalate în locuin
țe. în 8 case s-au semnalat în
ceputuri de incendii. Printre ele, 
și cea a lui Constantin Ciucă. 
Unul dintre vecinii săi, Mihal 
Cristea, voind să-i vină în aju
tor, a încercat să taie firul difu
zorului cu un clește patent. în 
aceeași clipă însă a fost elec
trocutat mortal. Nici alte in
tervenții, mai mult sau mai pu
țin similare, nu s-au dovedit 
inspirate. Trei femei au arun
cat apă cu gălețile pe lemnăria 
ferestrelor care începuse să 
ardă. în fracțiunea de secundă 
cît limba de apă s-a întins ca 
un arc prin aer, ele au fost e- 
lectrocutate, trebuind să fie in
ternate de urgență la spital, 
între timp, anunțat telefonic, 
centrul I.R.E. Urziceni a între
rupt curentul electric și perico
lul extinderii incendiului a 
înlăturat.

Sentința»

a fost
executată

cinema
• Mlhal Viteazul (ambele serii — 
ecran panoramic) : PATRIA — 10; 
16; 20.
O Legea-1 lege : CAPITOL, — 9,30; 
11,45; 14; 16,30.
• Lokis : CAPITOL — 19; 21.
o Bănuit e mortul : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30, 16; 18,30; 20,45.
0 Trandafiri roșii pentru Ange
lica : LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 6,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
o Prețul puterii : FESTIVAL — 
8; 10,45; 13,30; 16,15; 19; 21,30.
O Ultimul samurai : CENTRAL — 
8,30; 11; 13,30, 16; 18,30; 21.
<5 Tripla verificare : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
o Fablio magicianul : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,30 în continuare.
o Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,45; 20,30.
a Aii Baba și cei 40 de hoți — 9, 
Don Juan — 10,30; 12,30; 14.30, Ina
micul public nr. 1 — 16,30; 18,45, 
Dragostea — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
o Romeo și Julleta : EXCELSIOR
— 10; 13 16,30; 19.30, MODERN —
9; 12; 15; 18; 21, MELODIA — 9; 
12; 15, 18; 21.
o Incineratorul : BUZEȘTI —
15,30; 18; 20,15.
o Cîntecele mării : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, GIU- 
LEȘT1 — 15,30; 18; 20,15.
o începutul : RAHOVA — 15,30;
18; 20,15.

10,00—11,30 Emisiunl-lecțli pentru 
lucrătorii din agricultură. 
Culturi furajere pentru însl- 
lozare. Prezintă Ing. I. Moga 
și ing. Șt. Coșocariu.

17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 
școala. Emisiune realizată în 
colaborare cu Ministerul In- 
vățămîntului o Chimie — 
clasa a Xl-a : Chimizarea 
cărbunilor de pămînt o Lim
ba română : Aspecte din via
ța șl opera lui George Coșbuc 
o Fizică : clasele XI-XII : 
Redresarea curentului alter
nativ.
Căminul.
Lumea copiilor. Călătorie 
spațială cu Iurie Darie șl Mi- 
haela Istrate.
Tragerea Loto. 
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
CINCINALUL 1966—1970 
CIFRE ȘI IMAGINI. Dezvol
tarea principalelor ramuri 
ale economiei naționale.
Mai aveți o întrebare 1 „Cer
cetări noi în boala ulceroa
să". Participă : prof. dr. doc. 
Ioan Brucner ; prof. dr. doc. 
Octavian Fodor ; prof dr. Tl- 
beriu Spirchez ; prof. dr. 
Gheorghe Chipail. Prezintă : 
Ion Petru.
Film artistic : „Lunga vară 
fierbinte". Prima ecranizare 
a povestirii lui William 
Faulkner. In rolurile princi
pale : Paul Newman, Orson Welles, ... . -----j
Antony 
Martin 
țară.

23,15 Telejurnalul de noapte.
23,25 închiderea emisiunii.

19,10
19,20
19,30
20,00

20,20

ÎN

Jeanne Woodward, 
Franeiosa. Regla : 

Rltt. Premieră pe

brașovean®
Printre activitățile cooperației meș

teșugărești din județul Brașov, care 
au cunoscut în ultimul an o largă 
dezvoltare, se numără și produc
ția de obiecte de artă populară. 
Cele două mari unități cu un ase
menea profil — cooperativele „Arta" 
din Brașov și „Covorul" din Hărman, 
cuprind circa 1 700 de cooperatori, în 
special femei, din care jumătate cu 
munca la domiciliu. Producerea unor 
minunate obiecte de artă populară 
s-a dezvoltat în special în zone cu 
puternice tradiții folclorice, cum sînt 
cele din Drăguși, Bran, Viștea, Fun
data, Hărman și altele. Gama produ
selor realizate de cele două coopera
tive s-a dezvoltat an de an. Țesătu
rile cu alesături, cojoacele înflorate, 
broderiile artistice, împletiturile din 
piele colorată, obiectele din fier forjat 
și, mai recent, confecțiile din aba 
împodobite cu alese cusături popu
lare, precum și produsele din meta- 
lo-plastie, executate de cooperativa 
„Arta", ca și covoarele înnodate, țe
sute manual la Hărman, s-au impus 
atît pe piața internă cît și pe cea 
externă. Este suficient să arătăm că

produsele acestor două cooperative se 
exportă la ora actuală în peste 20 de 
țări. Exportul cooperativei „Arta" 
crește în 1971 de trei ori față de 
anul trecut. O recunoaștere a rezul
tatelor deosebite obținute în produc
ția de obiecte de artă populară o 
constituie și faptul că în 1970 UCE- 
COM a decernat cooperativei „Arta" 
din Brașov premiul I pe țară.

Producția artizanală a celor două 
cooperative din județul Brașov se 
îmbogățește an de an. De fiecare dată, 
ele se prezintă la contractări cu cel 
puțin 150 de articole și modele noi

Recent, la Brașov s-a dat în ex
ploatare un modern complex al coo
perației meșteșugărești, profilat pe 
producția de articole artizanale, ca:e 
asigură o dezvoltare și mai rapidă 
atît sub aspect calitativ cît și canti 
tativ a producției. Faptul că mereu 
mai numeroase obiecte purtînd em
blema cooperației meșteșugărești din 
Brașov sînt tot mai solicitate în țară 
și peste hotare reprezintă o recu
noaștere a diversității și frumuse
ții lor.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

BOTOȘANI (corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Zamfirescu). — în sala 
pinacotecii din Botoșani s-a deschis 
o expoziție care înfățișează creațiile 
selecționate în faza județeană a ce
lei de-a șasea bienale a artiștilor 
plastici amatori. Aproximativ 50 
lucrări de pictură și grafică, selec
ționate din expozițiile anterioare ce 
s-au organizat la Botoșani, Dorohoi, 
Săveni, Darabani, Hili.șeu. Vîrfu 
Cimpului, Știubieni. Rădăuți-Prut, 
semnate de muncitori. învățători, 
medici, juriști, sînt înmănuncheate 
in această expoziție — omagiu a'dus 
glorioasei aniversări a partidului.

SIBIU (Agerprcs). — Joi au început 
la Muzeul Brukenthal lucrările 
unei consfătuiri pe tema „Dez
voltarea muzeului tehnicii popu
lare din Dumbrava Sibiului". A- 
lături de specialiști din locali
tate participă reprezentanți ai u- 
nor institute ale Academiei Repu
blicii Socialiste România și ai mu
zeelor cu profil etnografic din în
treaga țară. Consfătuirea a fost des
chisă de conf. univ. dr. Cornel Iri- 
mie, directorul Muzeului Brukenthal.

Referatele prezentate în prima zi 
a consfătuirii și discuțiile pe margi
nea acestora au dezbătut probleme le
gate de realizarea arhitectonică, pei
sagistică și funcțională a muzeului, 
conservarea monumentelor de arhi
tectură populară, armonizarea pla
nului de ansamblu al rețelei de mu
zee etnografice, în condițiile apari

ției unor noi unități cu profil simi
lar, ca Muzeul viticulturii și pomicul- 
turii din Golești, Muzeul arhitecturii 
vîlcene din Bujoreni și altele.

Lucrările consfătuirii continuă.

PIATRA NEAMȚ (prin telefon da 
la Emil Simion).

La Piatra Neamț, Ia Galeria per
manentă de artă plastică, a avut loc 
vernisajul expoziției județene din 
cadrul celei de a șasea bienale a ar
tiștilor plastici amatori, organizată 
în cinstea semicentenarului Partidu
lui Comunist Român. Cele peste 50 
lucrări de grafică, pictură și sculp
tură. diverse ca tematică și modali
tăți de expresie artistică, redau cu 
sensibilitate aspecte majore ale vie
ții contemporane de pe frumoasele 
meleaguri ale Neamțului.

TR. SEVERIN (Agerpres). — „Sus 
pe Semenic" este titlul noului 
volum de cîntece corale editat re
cent de Casa creației populare a ju
dețului Caraș-Severin pentru forma
țiile participante la ștafeta artistică 
„Cîntare partidului", organizată în 
cinstea aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român. Volu
mul cuprinde compoziții inspirate din 
bogatul folclor muzical bănățean, 
semnate de Ion Vidu, Sabin Drăgoi, 
Filaret Barbu, Nicolae Ursu, precum 
și de alți autori — compozitori, di
rijori, profesori, învățători, țărani, 
cu o îndelungată activitate în miș
carea corală din această parte a 
țării.

în cadrul acestei rubrici, 
relatat, la timpul respectiv, fapta 
săvîrșită de Gheorghe Bădună, 
care, în complicitate cu alți doi 
indivizi din comuna Periș, l-a 
ucis cu lovituri de cuțit pe in
ginerul Constantin Avram de 
la Stațiunea experimentală Săf- 
tica, deoarece nu le-a permis 
să pescuiască clandestin în- 
tr-unul din lacurile acesteia. în 
urma judecării procesului, com
pletul de judecată a hotărît ca 
lui Gheorghe Bădună să i se 
aplice pedeapsa capitală. Re
cursul înaintat de acesta la Tri
bunalul Suprem a fost respins. 
De asemenea, au fost respinse 
și cererile făcute de el pentru 
revizuirea și comutarea pedep
sei. în consecință, sentința^ ră 
mînînd definitivă, a fost execu 
tată.

Un prînz 
dramatic

într-una din zilele trecute, 
ciobani de la ferma nr. 5 c 
cadrul I.A.S. Uricani (Iași) 
prînzit cu poftă la aceeași masă. 
Nu au terminat însă bine masa 
și imediat au intrat în comă. 
Au fost transportați de urgență 
la Spitalul nr. 2 din Iași. In 
momentul de față toți opt se 
află în afara oricărui pericol. 
Din primele cercetări s-a stabi
lit că ei și-au pregătit mîncarea 
folosind untură păstrată într-o 
cutie de tablă în care se pre
supune că, înainte de aceasta, 
s-ar fi aflat substanțe toxice. 
Urmează ca ancheta în curs să 
stabilească despre ce anume 
substanțe este vorba. Pentru că,
deși faptul este consumat, nu 
același lucru s-ar putea spune
și despre concluziile ce se 
prind din el.

Rubricâ redactata 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Ambasadorul Republicii 
Burundi și-a prezentai 
scrisorile de acreditare

Cuvîntările rostiteîn cuvîntul rostit cu acest prilej, ambasadorului Franțois Kisukuru- me, arătînd că este onorat de însemnătatea misiunii ce i s-a încredințat, a transmis președintelui Consiliului de Stat, guvernului și poporului român cordiale salutări din partea președintelui Republicii Burundi, a guvernului și poporului burundez.„îmi este deosebit de plăcut — a spus ambasadorul burundez — că voi avea de îndeplinit această importantă misiune în calitate de prim ambasador al Republicii Burundi într-o țară al cărei popor nutrește sentimente de prietenie față de poporul burundez. Această prietenie care unește popoarele român și burundez se bazează pe principiile consacrate de carta Organizației Națiunilor Unite.Republica Burundi — a arătat el în continuare — consideră că dezvoltarea unor relații amicale și a unei adevărate cooperări între state nu este posibilă decît pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței și suverani - ții naționale, a neamestecului îr \ reburile interne, a dreptului popbarelor de a dispune de ele însele și al avantajului reciproc.Sînt fericit să constat că Republica Socialistă România și Republica Burundi se inspiră din aceleași idealuri, îndeosebi în ce privește menținerea păcii și securității internaționale, că aceste idealuri își găsesc aplicarea în principiile pe care le-am menționat".în continuare, ambasadorul burundez a arătat: „în aceste momente cînd o mare parte a lumii este victimă a flagelurilor războiului* colonialismului, rasismului și imperialismului, care riscă astfel să compromită în orice moment pacea în lume, guvernul Republicii Burundi nu poate decît să a- precieze rolul atît de dinamic pe care Republica Socialistă România îl joacă pe plan internațional, în vederea eliminării acestor flageluri, pentru instaurarea unei păci durabile.Aceste eforturi — a spus, în încheiere, ambasadorul Republicii Burundi — pe care țara dumneavoastră le desfășoară alături de alte națiuni iubitoare de pace, solidaritatea sa militantă cu toate popoarele care luptă pentru independență, libertate și demnitate stîrnesc admirația și stima acestora pentru poporul român".Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru salutările transmise și pentru aprecierile făcute la adresa României, a guvernului și poporului român și l-a rugat pe ambasadorul Franțois Kisukurume să transmită președintelui Republicii Burundi un cordial mesaj de sănătate și fericire personală, precum și urări de prosperitate și progres pentru poporul burundez prieten.
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Trei din cele 6 unități pro
ductive din cadrul C.E.I.L. Cluj 
fabrică un sortiment bogat de 
mobilier, apreciat atît pe piața 
internă, cît și la export. Astfel, 
unitatea din Dej realizează, din 
fag cu furnir de nuc, o ele
gantă sufragerie compusă din : 
două fotolii, bufet, canapea ex
tensibilă. masă, 6 scaune. A- 
ceastă unitate mai produce mo
delele de bufete „Agathe", „Pro
gres" și altele. Unitatea din 
Gherla, la rîndul ei, livrează un 
sortiment variat de scaune. 
Aici, la Gherla, se fabrică și 
importante cantități de furnire 
estetice, din nuc, stejar, fag, 
paltin etc.

După cum ne-a informat 
ing. Gheorghe Boariu, șeful 'fa
bricii „Libertatea" din Cluj, de 
la această mare unitate sînt li
vrate zilnic 5—6 vagoane cu mo
bilă. Aici se materializează în 
forme cu linii moderne, bună
oară. cunoscuta sufragerie „Bo
nanza". exportată într-un număr 
mare de țări, bibliotecile „So- 
nett", „Solo-Antic", precum și 
diferite alte modele de camere 
de zi, destinate pentru aparta
mente cu spații variabile.

Anul acesta, C.E.I.L. Cluj a 
primit noi comenzi de mobilă 
din partea unor soliei tanți din 
Suedia, Franța, Norvegia, Ca
nada, Italia, Anglia și alte țări. 
Se prevede ca în 1971, cti ace
leași capacități de producție, 
C.E.I.L. Cluj să fabrice în plus, 
pentru export, cu circa 2 500 
garnituri de mobilă mai mult 
față de realizările anului tre
cut.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13, 14 și 15 martie. Ia țară : în acest 
interval de timp se va resimți un 
proces ușor de încălzire a vremii, 
începînd din sud-vestul țării. Cerul 
va alterna între înnorări și înseni
nări trecătoare. Se vor semnala a-

In continuare, președintele Nicolae Ceaușescu a spus : „Mili- tînd cu consecvență pentru îmbunătățirea climatului internațional, pentru înțelegere și apropiere între popoare, România promovează în mod susținut largi raporturi de colaborare pe tărîm economic, politic, cultural și tehnico-științific cu toate statele, fără' deosebire de o- rînduire socială. La baza acestor relații, țara noastră așează în mod ferm principiile respectului independenței și suveranității naționale a popoarelor, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — principii care capătă în lumea de azi o tot mai largă recunoaștere internațională, se afirmă ca temelie trainică a dezvoltării unei colaborări fructuoase între state, a înfăptuirii securității și păcii în lume.Angajată într-un vast program de făurire a societății noi, socialiste, care să asigure întregului popor o viață îmbelșugată și fericită, țara noastră este profund interesată în asigurarea unei păci trainice — deziderat a cărui înfăptuire este indisolubil legată de respectarea riguroasă a dreptului fiecărui popor ■ de a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară.Republica Socialistă România își manifestă deplina sa solidaritate cu țările care se ridică la o viață nouă, de sine stătătoare, cu lupta popoarelor împotriva politicii de dominație a imperialismului, colonialismului, neocolonialismului și rasismului, pentru libertate și independență națională".„Poporul și guvernul român — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — privesc cu multă simpatie eforturile depuse de poporul Republicii Burundi pentru dezvoltarea economică și socială a patriei sale și se bucură sincer de realizările obținute pe calea progresului și civilizației".Exprimîndu-și convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Burundi, dintre poporul român și poporul burundez se vor dezvolta continuu în interesul reciproc, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului F. Kisukurume succes deplin în realizarea misiunii ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cu ambasadorul F. Kisukurume, desfășurată într-o atmosferă plină de cordialitate.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.
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Optimile de finală 
ale „Cupei României"

Ieri a avut loc tragerea la sorți a 
meciurilor din cadrul „optimilor" de 
finală ale „Cupei României" la fotbal. 
Jocurile se vor disputa la 24 martie, 
pe terenuri neutre, după următorul 
program : Crișul Oradea — Farul 
Constanța ; Metalul București — Pe
trolul Ploiești ; Chimia Făgăraș — 
Dinamo București ; Progresul Brăi
la — Sport Club Bacău ; Politehnica 
Timișoara — Progresul București ; 
U. T. Arad — Universitatea Cluj ; 
F. C. Argeș Pitești — Steaua și Ra
pid București — C.F.R. Timișoara.

0 NOUĂ lNTlLNIRE 
FRAZIER-CLAY ?

NEW YORK 11 (Agerpres). — In 
cursul unei conferințe de presă care 
a avut loc joi la New York, campio
nul mondial de box la cat. grea, Joe 
Frazier, a declarat că, dacă nu se va 
retrage din box, atunci îi va acorda 
revanșa lui Clay. Meciul ar urma să 
aibă loc anul acesta în cursul lunii 
octombrie sau în primăvara anului 
viitor.

Au începui campionatele 

naționale de schi

POIANA BRAȘOV 11 (Agerpres). 
Au început campionatele naționale 
de schi (probele alpine). Slalomul 
uriaș disputat pe Sulinar a revenit 
favoritului Dan Cristea (Dinamo 
Brașov) cronometrat în ambele man
șe cu timpul de 3’09”. La feminin pe 
primul loc s-a clasat Ioana Belu 
(A.S. Brașov).

verse de ninsoare în jumătatea de 
nord a țării. în rest, precipitații izo
late. Vînt potrivit cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura se va 
menține coborîtă la începutul inter
valului în Transilvania și Moldova. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 9 și plus 1 grad, iar maximele 
între 4 și 14 grade în București : 
vreme schimbătoare cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea precipitații sla
be. Vînt potrivit Temperatura ușor 
variabilă.

RECEPJIE OFERITĂ DE AMBASADORUL
UNIUNII SOVIETICE LA BUCUREȘTI

Joi la amiază, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, A. V. 
Basov, a oferit o recepție cu prilejul 
plecării sale definitive din țara 
noastră.

Au luat parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mia Groza,

Sosirea în Capitală a unei delegații de activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Joi dimineața a sosit în Capitală|O 
delegație de activiști ai Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condusă de 
Slavko Milosavlevski, membru al 
Prezidiului U.C.I., secretar al Secre
tariatului C.C. al U.C. din Macedonia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită de schimb de experiență 
în țara noastră.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII A150 DL ANI 
DL IA RĂSCOALA POPULARĂ CONDUSĂ 

DL TUDOR VLADIMIRESCU
SLATINA (prin telefon de Ia 

Emil Rouă). — La casa de cultură 
din Slatina a avut loc o adunare 
populară consacrată aniversării a 150 
de ani de la răscoala populară 
condusă de Tudor Vladimirescu. Radu 
Barbu, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Slatina, a vorbit 
despre însemnătatea istorică a miș
cării revoluționare conduse de Tudor 
Vladimirescu, care a cuprins și me
leagurile județului Olt, s-a înscris 
în istorie ca o însemnată pagină de 
luptă a maselor populare pentru eli
berare socială și națională, ca o 
pagină de măreț eroism popular. în 
cadrul adunării au vorbit tehnicianul 
Alexandru Albu de la uzina de alu
miniu Slatina, Stancu Rachieru, pre
ședintele cooperativei agricole Tes- 
lui, prof. Gheorghe Mihai, directorul 
arhivelor statului-Slatina și tovară
șul Constantin Gheorghe, secretar al 
comitetului județean de partid, au 
prezentat pe larg însemnătatea răs
coalei din anul 1821, pentru locuito
rii acestor meleaguri, pentru lupta 
poporului român, a maselor munci

| De la C.E.C
Casa de Economii și Consem-

j
în autoturisme, 
pot fi depuse

31 martie a. c.,

națiuni informează' că îh ve
derea participării la tragerea la 
sorți pentru trimestrul 11/1971 a 
libretelor de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri 
sumele necesare 
pînă la data de 
inclusiv.

De asemenea, 
dată se pot efectua și depune
rile pe libretele de economii 
pentru turism, necesare partici
pării la tragerea la sorți pentru 
al doilea trimestru al anului în 
curs.

pînă la aceeași

FOTBAL

PARÎIDE ill (Bill ClfPElOR IBIOHI
încheiată cu rezultate în general 

scontate, etapa „sferturilor" de fi
nală (meciuri tur) a competițiilor 
continentale de fotbal a confirmat 
ascensiunea unor formații, precum și 
declinul de formă al altora.

Astfel, în „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI", echipa Ajax Amster
dam a învins pe teren propriu cu un 
scor sever : 3—0 (0—0) pe Celtic 
Glasgow, luînd o serioasă opțiune 
pentru partida retur. Au înscris : 
Cruyff, Hulshoff și Keizer. Legia 
Varșovia a opus o rezistență dîrză la 
Madrid, pierzînd la limită cu 0—1 în 
fața formației locale Atletico și păs- 
trînd astfel șanse de calificare pen
tru meciul retur. Bine s-au compor
tat și fotbaliștii unei alte echipe po-

TENIS

LAVER A FOST ÎNVINS
Senzație în campionatele interna

ționale de tenis „Open" ale Austra
liei : faimosul jucător profesionist 
australian ROD LAVER, care părea 
imbatabil în acest sezon, a fost ne
voit să se încline în fața unui „outsi
der", englezul MARK COX, care a 
cîștigat în patru seturi : 6—3, 4—6, 
6—3, 7—6. O altă mare surpriză a 
turului trei a furnizat-o americanul 
Marty Riessen învingător cu 6—7, 
6—1, 7—6, 7—6 în partida cu John 
Newcombe. Deruta tenismanilor

AUTOMOBILISM

Calendarul competifional
Prima competiție automobilistică 

internă a anului se desfășoară sîm- 
bătă și duminical Este vorba de RA
LIUL BRAȘOV, care contează ca 
etapă în Campionatul national de 
raliuri. în cadrul aceluiași campionat 
mai sînt prevăzute raliurile Bucu
rești (27—28 martie). Iași (11 aprilie). 
Pitești (24—25 aprilie). Cluj (29—30 
mai) și al României — fază finală — 
între 2 și 4 iulie. Calendarul sportiv 
pe acest an, definitivat zilele acestea, 
mai cuprinde curse de coastă la Si
biu (15—16 mai). Pitești (24—25 iu
lie). Brașov (4—5 sept.), competiția 
internațională „Feleac ’71“ (2—3 oc
tombrie), precum și desfășurarea 

vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Vlad, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de Ilie Ră
dulescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

toare împotriva asupririi și exploa
tării, pentru independență.

*
La Muzeul Olteniei din Craiova a 

avut loc joi la amiază deschiderea 
expoziției „150 de ani de la răscoala 
populară condusă de Tudor Vladimi
rescu". La vernisaj prof. Ion Firu, di
rectorul Muzeului Olteniei, și Ileana 
Petrescu, cercetător științific princi
pal la Centrul din Craiova al Aca
demiei de științe sociale și politice, 
au relevat semnificația răscoalei, 
personalitatea lui Tudor Vladimires
cu. In continuare a fost vizitată ex
poziția care cuprinde mumeroase do
cumente, fotografii, cărți și diferite 
publicații ce prezintă starea socia
lă existentă în Oltenia și în Țara Ro
mânească, înainte de răscoală, njo- 
mente din desfășurarea acesteia, pro
clamația de la Padeș-Tismana, docu
mente de familie ale slugerului din 
Vladimiri, precum și lucrări de artă 
plastică, avînd ca temă anul revo
luționar 1821, semnate de Th. Aman, 
D. Stoica, Marius Butunoiu și de tî- 
nărul pictor craiovean Victor Pîrlac.

unități 
aceeași loca- 

emitentă a 
filiala C.E.C. 
unitatea care

Atît depunerile pe libretele 
de economii cu dobindă și cîști
guri în autoturisme, cît și cele 
pe libretele de economii pentru 
turism se pot efectua la unita
tea C.E.C. care a emis libretul, 
precum și la celelalte 
C.E.C. proprii din 
litate cu unitatea 
libretului, sau la 
de care aparține 
a emis libretul.

In afara cîștigurilor, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a- 
cordă titularilor acestor librete 
și dobînzi.

I

loneze, Gornik Zabrze, care a dispus 
în cadrul „CUPEI CUPELOR" cu 
2—0 (2—0) de puternica formație en
gleză Manchester City. Golurile au 
fost înscrise de Lubanski și Wilczek. 
Surprinde oarecum și victoria cu
2— 0 (2—0) obținută de echipa bel
giană F. C. Bruges în fața unei alte 
formații engleze, Chelsea. în „CUPA 
EUROPEANĂ A TÎRGURILOR", 
fotbaliștii englezi au terminat învin
gători în duelul susținut cu cei vest- 
germani. Jucînd pe teren propriu, 
Liverpool și Arsenal au întrecut cu
3— 0 și 2—l pe Bayern Miinchen și 
respectiv F. C. Koln. De remarcat că 
în partida de la Liverpool toate cele 
trei goluri au fost înscrise de Evans.

australieni este completată de eșe
cul lui Fred Stolle, eliminat cu 5—7, 
6—1, 6—3, 6—4 de negrul american 
Arthur Ashe. Alte rezultate : Lutz 
(S.U.A.) — Taylor (Anglia) 6—7, 6—1, 
3—6. 6—3, 6—2 ; Rosewall (Austra
lia) — El Shaffei (Republica Arabă 
Unită) 5—7, 6—1, 6—3, 6—4. Partida 
dintre Roche (Australia) și Drysdale 
(Republica Sud-Africană) s-a între
rupt din cauza întunericului la sco
rul de 6—4, 4—6, 7—6 în favoarea 
lui Roche.

unor circuite de viteză la Constanța 
(10—11 iulie), București (28—29 au
gust) și Cluj (18—19 septembrie). 
Noile regulamente pentru licențe și 
competiții aprobate de Comisia 
sportivă națională auto prevăd, în
cepînd cu acest an, ca la toate con
cursurile să poată participa atît 
automobiliștii consacrați. cît și ama
torii, în cadrul unor clasamente spe
ciale pentru fiecare grup. De aseme
nea, spre deosebire de anii anteriori, 
concurenții la Campionatul național 
de raliuri au obligația de a participa 
doar la o singură competiție zonală, 
precum și la faza finală — Raliul 
României,

Cu prilejul sărbătorii naționale a Danemarcei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Danemarcei, ambasadorul acestei 
țări la București, Torbeh Busck-Niel- 
sen, a oferit joi seara o recepție in 
saloanele ambasadei.

Au participat Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, Pe
tre Lupu, ministrul muncii, Petre 
Blajovici, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere si 
instituții centrale, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Danemarcei, ambasadorul acestei țări 
la București, Torben Busck-Nielsen, 
a rostit o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

(Agerpres)

Cronica zilei
Joi a fost încheiat Protocolul pri

vind colaborarea dintre Comitetul de 
Radiodifuziune și Televiziune din Re
publica Socialistă România și Comi
tetul de Stat pentru Televiziune al 
Republicii Democrate Germane.

Protocolul a fost semnat de Mi
hail Bujor Sion, președintele Comi
tetului de Radiodifuziune și Televi
ziune din Republica Socialistă Româ
nia, și de Heinz Adameck, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Televiziune de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane.

La semnare au participat membri 
ai conducerii Radioteleviziunii româ
ne. A fost prezent dr. Hans 
ambasadorul R. D. Germane ' 
rești. .

Voss, 
la Bucu-

Joi la amiază 
rești, semnarea 
borare dintre

la Bucu- 
de cola-

0?

★
a avut loc, 
înțelegerii
Uniunea Artiștilor 

Plastici din Republica Socialistă
România și Uniunea Artiștilor Plas
tici din Republica Democrată Ger
mană.

Documentul prevede, între altele, 
vizite reciproce de artiști și critici de 
specialitate, schimburi de expoziții și 
materiale informative (reviste, foto
grafii, publicații de artă), precum și 
consultări anuale în legătură cu ac
tivitatea celor două uniuni de crea
ție.

înțelegerea de colaborare a fost 
semnată de Brăduț Covaliu, preșe
dintele U.A.P. din țara noastră, și 
de prof. Gerhard Bondzin, președin- 
teleU.A.P. din; R, D. Germațiă.

' -/iȚ'iil*
Delegația Ministerului învățămîn- 

tului, condusă de ministrul Mircea 
Malița, care, la invitația ministrului 
englez al educației și științei, Mar
garet Hilda Thatcher, a făcut o vi
zită în Marea Britanie, s-a întors joi 
seara în Capitală.

în timpul călătoriei, delegația a 
vizitat instituții de învățămint și de 
cercetare din Marea Britanie și a 
avut convorbiri cu reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice din acea
stă țară.

(Agerpres)

șah TURNEUL 
DE LA BELGRAD

Turneul internațional feminin de 
șah de la Belgrad a continuat cu 
partidele cuprinse în runda a 3-a. 
Maestra româncă Alexandra Nicolau 
a învins-o pe iugoslava Bujanovici, 
Nona Gaprindașvili a cîștigat la 
Belamarici. iar Vreeken a obținut 
victoria în partida cu Rujița Iova- 
novici. A fost consemnată remiza în 
partidele Bilek — Jivkovici, Asenova 
— K. Iovanovici. Jorgen — Soco- 
lova. S-a întrerupt partida dintre 
Margareta Teodorescu și Gordana 
Iovanovici. In clasament conduce 
olandeza Vreeken cu 2,5 puncte, ur
mată de campioana mondială Nona 
Gaprindașvili cu 2 puncte și o par
tidă întreruptă. Alexandra Nicolau 
are 1 punct și două partide între
rupte.

HOCHEI

CAMPIONATUL MONDIAL
(Grupa B)

După disputarea a patru etape, în 
campionatul mondial de hochei pe 
gheată (grupa B) conduce selecțio
nata Elveției cu 7 puncte, urmată de 
R. D. Germană, Norvegia — 6 punc
te, Polonia, Japonia — 5 puncte. 
Iugoslavia — 2 puncte, Italia — 1 
punct și Austria — 0 puncte.

în ultimele două jocuri din etapa 
a 4-a s-au înregistrat rezultatele : 
la Chaux de Fonds : R. D. Germană 
— Italia 11—0 (5—0, 1—0, 5—0) ; la 
Lyss : Japonia — Polonia 6—4 (2—0, 
1—2, 3—2).

A

In cîteva rînduri
LA VARESE IN PRIMA MANȘĂ 

A SEMIFINALEI „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI" LA BASCHET 
MASCULIN, deținătoarea trofeului, 
echipa locală Ignis, a întrecut forma
ția spaniolă Real Madrid. Jucînd ex
celent, baschetbaliștii italieni au ob
ținut victoria cu scorul de 82—59 
(47—22). Cei mai buni jucători ai 
echipei învingătoare au fost Raga și 
Flaborea, care au marcat 20 și res
pectiv, 16 puncte.

LA PLOVDIV, selecționata olim
pică a Bulgariei a terminat la egali
tate : 1—1 (1—0) cu formația Spartak 
Moscova. Gazdele au deschis scorul 
în minutul 15 prin Iakimov, egala- 
rea survenind în minutul 57 prin 
golul înscris de Bulgakov.

viața internațională

Protocol româno -polonez 
privind schimburile de mărfuri de larg consum

și colaborarea
VARȘOVIA 11. — Corespondentul 

Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmi
te : La Varșovia a fost semnat un 
protocol privind schimburile de măr
furi de larg consum și colaborarea 
tehnico-științifică între ministerele 
comerțului interior din Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Polonă pe anul 1971. Protocolul 
a fost semnat de Nicolae Bozdog, mi
nistrul comerțului interior al Româ
niei, și de E. Sznajder, ministrul co
merțului interior al Poloniei. Proto
colul prevede, printre altele, o creș
tere importantă a livrărilor reciproce

Acord intre România și Bulgaria 
in legătură cu traficul de călători

SOFIA 11. — Corespondentul A-
gerpres, Gheorghe leva, transmite : 
La 11 martie, la Sofia a fost semnat 
acordul dintre guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria cu privire la faci
litarea călătoriilor cetățenilor lor în 
zona micului trafic de frontieră.

PRAGA 11 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc a 8-a Plenară a Consiliu
lui Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare Cehoslovace, care a 
dezbătut probleme legate de realiza
rea hotărîrilor plenarei comune a 
Consiliului Central și a consiliilor 
sindicatelor din Cehia și Slovacia — 
relatează agenția C.T.K. A fost pre
zent Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Plenara a eliberat pe Jan Pilier, la 
cererea sa, din postul de președinte 
al Consiliului Central și din munca 
în cadrul acestui consiliu. Ca preșe
dinte, membru al Prezidiului și Se
cretariatului Consiliului Central al 
Mișcării Sindicale Revoluționare 
Cehoslovace, a fost ales Karel Hof
fman, membru supleant al Prezi
diului C.C. af P.C. din Cehoslovacia.

Plenara a efectuat și alte schimbări' 
în componența Consiliului.

C. I. A. FINANȚEAZĂ Șl CONTROLEAZĂ 
POSTUL DE RADIO „EUROPA LIBERĂ"

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., la Varșo
via a avut loc o conferință de presă 
a lui Andrzej Czechowicz, ofițer al 
serviciului de informații al Ministe
rului Afacerilor Interne al R. P. Po
lone, care s-a înapoiat recent în țară, 
după ce a lucrat timp de șase ani 
la postul de radio „Europa liberă", 
fără a i se descoperi adevărata cali
tate. Andrzej Czechowicz, care a ți
nut conferința de presă a treia zi 
după înapoierea în patrie, este în 
vîrstă de 33 de ani, absolvent al Fa
cultății de istorie a Universității din 
Varșovia, și a primit gradul de căpi
tan după îndeplinirea acestei misiuni.

Misiunea lui CzecHbwicz a început 
prmtr-o călătorie în Marea Britanie, 
după care a urmat întoarcerea spre 
patrie prin R. F. a Germaniei, unde 
a solicitat „azil politic". Curînd a fost 
„recrutat" de filiala poloneză a pos
tului de radio „Europa liberă" din 
Munchen — fapt în concordanță di
rectă cu scopul misiunii primite în 
patrie : obținerea de informații pri
vind activitatea centrelor de diversiu

IRAK

Progrese în soBuționarea
problemei kurde

BAGDAD 11 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la postul de radio 
irakian, Moadad al Hadissi, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, președintele Comitetului 
mixt însărcinat cu aplicarea acordu
lui încheiat la 11 martie anul trecut 
între guvernul de la Bagdad și re
prezentanții populației kurde, a afir
mat că autoritățile Irakului sînt ho- 
tărîte 'să transpună în practică pre
vederile acestui acord, în totalita
tea lor.

La rîndul său, liderul Partidului 
Democrat Kurd, Mustafa al Barzani,

SUEDIA

Spre o aplanare 
a conflictelor de muncă

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
După o întrerupere de trei săptă- 
mîni, joi au fost reluate cursurile în 
învățămîntul superior și mediu din 
Suedia. întreruperea s-a datorat, 
după cum se știe, lock-out-ului im
pus de guvernul suedez ca măsură 
de represalii împotriva participanți- 
lor la greva funcționarilor de stat, 
declanșată în urmă cu șase săptă- 
mîni. Printre cei 40 000 de greviști a- 
fectați de acest lock-out (suspendare 
din funcții.) s-au aflat și circa 25 000 
de cadre didactice. Pentru a evita pre
lungirea inactivității, guvernul a fost

tehnico-științifică
și îmbogățirea sortimentului de pro
duse care fac obiectul schimburilor în 
acest domeniu. Totodată, în sfera co
laborării tehnico-științifice se preve
de continuarea cercetărilor comune 
asupra posibilităților de cooperare în 
producție.

Ministrul român a fost primit, îm
preună cu omologul său polonez, de 
E. Szyr, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone. A parti
cipat Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
României la Varșovia.

Joi seara, Nicolae Bozdog s-a îna
poiat la București.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de către Eugen Luchian, șef 
de secție la Consiliul de Miniștri, iar 
din partea bulgară de Kiril Nesto- 
rov, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.0 cuvîntarea președintelui P.S.U.

BERLINUL OCCIDENTAL II (A- 
gerpres). — Luînd cuvîntul la un 
miting organizat în vederea alege
rilor parlamentare vest-berlineze din 
14 martie, Gerhard Danelius, pre
ședintele Partidului Socialist Unit al 
Berlinului occidental, a relevat im
portanța întîlnirii recente dintre o 
delegație a conducerii P.S.'U. al 
Berlinului occidental și Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G. Vorbitorul a reafirmat că 
P.S.U. al Berlinului occidental se 
pronunță pentru încheierea cu R.D.G. 
a unor acorduri „în domeniile eco
nomic, științific, tehnic și transpor
turilor". El a arătat în continuare 
că P.S.U. al Berlinului occidental sa 
pronunță pentru încheierea unui a- 
cord cu Republica Democrată Ger
mană privind vizitele vest-berlinezi- 
lor în R.D.G. și în capitala acestei 
țări — Berlin.

ne ideologică din Vest și, în special, 
a postului de radio „Europa liberă".

Activitatea în cadrul acestui post 
de radio, a arătat căpitanul Czecho
wicz, implică atragerea automată la 
colaborarea cu reprezentanții servi
ciilor de informații ale S.U.A. Aceas
tă „colaborare", a relevat el în conti
nuare, i-a deschis porțile celei mal 
secrete secții a postului de radio — 
așa-numitul „Departament de studii 
și analize pentru Europa răsăriteană", 
loc unde a putut cunoaște faptele cele 
mai tainice legate de activitatea de 
spionaj și diversionist-propagandisti- 
că a centrului din Munchen, unde a 
aflat planurile „Europei libere" pri
vind Polonia și alte țări socialiste, 
relațiile financiare, organizatorice și 
personale ale postului cu organizațiile 
de spionaj, metodele de lucru.

Rel’erindu-se la mijloacele de sub
zistență ale postului „Europa liberă", 
căpitanul Czechowicz a arătat că, în 
urma celor 6 ani petrecuți acolo, 
poate afirma că acesta este practic în 
întregime finanțat și controlat de 
C.I.A., donațiile particulare reprezen- 
tînd o cotă infimă.

a declarat într-un interviu acordat 
ziarului „Alef Ba" că, „după sem
narea acordului cu privire la solu
ționarea problemei kurde, au fost 
realizate progrese importante în acest 
domeniu". Subliniind că acordul a 
constituit „un pas important pe calea 
consolidării unității naționale", Mus
tafa al Barzani a menționat că Parti
dul Democrat Kurd „își menține în 
permanență cooperarea cu Partidul 
Baas și cu guvernul Irakului, coope
rare care servește intereselor între
gului popor irakian".

nevoit să revină miercuri asupra mă
surii sale, anulînd lock-out-ul. în a- 
celași timp, guvernul a supus spre 
aprobare Parlamentului un proiect 
de lege care prevede interzicerea tu
turor grevelor pînă la 25 aprilie. Pro
iectul, care a și fost adoptat joi de 
Parlament are, de asemenea, ca scop 
obligarea părților în conflict să tra
teze soluționarea problemelor litigi
oase.

Se așteaptă ca vineri să se reia 
activitatea și în sectorul căilor ferate, 
unde greva a paralizat timp de a- 
proape 5 săptămîni traficul feroviar.



PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHINA GENEVA

Forțele patriotice
continuă acțiunile ofensive

SAIGON 11 (Agerpres). — Unită
țile Guvernului Revoluționar Provi
zoriu continuă acțiunile ofensive pe 
așa-zisul front de nord, bombardînd 
fără încetare complexul logistic a- 
merican de la Khe Sanh, principala 
bază de sprijin a trupelor america- 
no-saigoneze care au invadat regiu
nile din sudul Laosului. Agenția 
France Presse precizează că artileria 
forțelor patriotice a bombardat, 
miercuri noaptea, o poziție a trupe
lor de infanterie americane situată 
în imediata vecinătate a bazei de 
la Khe Sanh. Agenția citată preci
zează că zeci de obuze de mortiere 
au explodat chiar în perimetrul aces
tei poziții, provocînd grele pierderi.

PNOM PENH 11 (Agerpres). — Ul
timele știri transmise din Cambod- 
gia semnalează că forțele de rezis
tență populară au lansat puternice 
atacuri asupra pozițiilor deținute de 
trupele regimului Lon Nol-Sirik Ma- 
tak de-a lungul șoselei nr. 5, care 
face legătură între Pnom Penh și 
provincia Battambang din nord-ves- 
tul țării. Ciocniri între detașamen
tele patrioților și trupele adminis
trației de la Pnom Penh, sprijinite 
de unități militare saigoneze, au fost 
semnalate, de asemenea, în împreju
rimile orașelor Dentramkhnar, Srang 
și Oudong.

Mesajul adresat de Norodom Sianuk 
poporului khmer

PEKIN 11 (Agerpres). — Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Național Unit 
al Cambodgiei, a adresat un mesaj 
poporului khmer, cerîndu-i să-și mo
bilizeze toate eforturile în vederea 
intensificării luptei împotriva admi
nistrației Lon Noi, a agresiunii im
perialismului american și a aliaților 
acestuia. în mesaj sînt denunțate ac
țiunile regimului de la Pnom Penh, 
care vizează lichidarea independenței 
țării, favorizînd intervenția militară 
a Statelor Unite și a administrației 
saigoneze în Cambodgia. Războiul

dus de S.U.A. în Cambodgia, Vietnam 
și Laos este condamnat de toate po
poarele iubitoare de pace, precum și 
de opinia publică progresistă din Sta
tele Unite, se subliniază 
lui Norodom Sianuk, care 
clarațiile făcute în acest 
serie de personalități ale 
tlce și culturale americane.

In încheierea mesajului său, Noro
dom Sianuk reafirmă idealurile de 
pace, independență națională și inte
gritate teritorială ale poporului 
khmer.

în mesajul 
citează de- 
sens de o 
vieții poli-

A 500-A ȘEDINȚĂ
A CONFERINȚEI COMITETULUI

DE DEZARMARE
GENEVA 11. — Trimisul special 

Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : 
Cea de-a 500-a ședință a Conferinței 
Comitetului de dezarmare, desfășu
rată joi dimineața, la Palatul Națiu
nilor. a fost prezidată de Alva Myr- 
dal. ministru însărcinat cu proble
mele dezarmării în guvernul suedez, 
în cadrul dezbaterilor generale au 
luat cuvîntul conducătorii delegații
lor Cehoslovaciei, Italiei și Bulgariei.

In cuvîntarea sa, ambasadorul ceho
slovac Milos Vejvoda s-a referit, 
între altele, la efectele Tratatului de 
denuclearizare a teritoriilor subma
rine. la necesitatea prohibirii expe
riențelor nucleare subterane și la 
problema interzicerii armelor chimi
ce și bacteriologice. El a apreciat 
că orice înțelegere în sfera dezar
mării constituie o contribuție la în
tărirea securității mondiale, remar- 
cînd, totodată, că, între aceste mă
suri, cea mai importantă ar fi, fără 
îndoială, realizarea unui acord de 
dezarmare generală și completă.

In intervenția sa, ambasadorul 
Caracciolo, șeful delegației Italiei, a

subliniat că, adoptînd un mare nu
măr de 
mul de 
buie să 
vigoare 
doptării 
efectivă. Conjunctura internațională 
— a spus diplomatul italian — ca
racterizată printr-un efort de apro
piere între națiuni, pare să favorizeze 
un asemenea salt calitativ.

Următorul vorbitor, M. Tarabanov, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Bulgariei, șeful dele
gației bulgare la negocieri, a arătat 
că dezbaterile asupra dezarmării sînt 
reluate într-un moment de conside
rare tot mai neliniștitoare a ultime
lor evoluții ale cursei înarmărilor. 
Apreciind că și în opinia delegației 
bulgare problema cea mai importan
tă o constituie dezarmarea generală 
și completă, vorbitorul a citat, prin
tre punctele propuse examinării Co
mitetului. problemele armelor chi
mice și biologice și ale experiențelor 
nucleare subterane.

măsuri preventive, organis- 
negocieri de la Geneva tre- 
abordeze în continuare, cu 
și bunăvoință, problema a- 
unor măsuri de dezarmare

Gunnar Jarring s-a întilnit cu reprezentanții
■

LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL
DE LA VIENA

PREȘEDINTELE AUSTRIEI 
A VIZITAT ȘTANDUL 

TURISTIC Al ROMÂNIEI
VIENA 11. — Corespondentul A- 

gerpres, Petre Stăncescu, transmite : 
Președintele federal al Austriei, 
Franz Jonas, a vizitat joi standul tu
ristic al României din cadrul Tîrgu- 
lui internațional de la Viena.

într-o reușită prezentare grafică, 
expoziția înmănunchează imagini ca
racteristice peisajului românesc, ale 
unor monumente de artă și ale unor 
stațiuni de odihnă și agrement, con
struite în ultimii ani.

Președintele Jonas, însoțit de am
basadorul român Dumitru Aninoiu, 
s-a oprit îndelung în fața exponate
lor, recunoscînd cu plăcere locali
tăți prin care a trecut cu prilejul 
vizitei sale oficiale în Republica So
cialistă România. Sînt fericit — a 
spus președintele Jonas — că austrie
cii au posibilitatea să cunoască și 
prin intermediul acestor expoziții 
alte țări și popoare.

de externe al României

DUPĂ ÎNTÎLNIREA MINIȘTRILOR AGRICULTURII

DIN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

O nouă reuniune,
o nouă aminare

PARIS 11 (Agerpres). — La Paris 
s-au desfășurat joi lucrările celei 
de-a 106-a ședințe plenare a Confe
rinței cvadripartite asupra Vietna
mului.

Luînd cuvîntul, Nguyen Van Tien, 
adjunctul delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, a declarat 
„ignorind protestele energice 
popoarelor din Indochina, ale 
porului american și ale opiniei 
blice internaționale, guvernul 
ședintelui Nixon pășește în 
nuare pe calea escaladării și extinde
rii războiului".

Au existat cazuri — a relevat Ngu
yen Van Tien — cînd comandamentul 
american a utilizat zilnic pînă la 1 000 
de avioane de luptă, bombardînd. lo-> 
calități pașnice, semănînd moartea 
în rîndurile femeilor, bătrînilor și 
copiilor. Adjunctul șefului delega
ției G.R.P. a declarat. în context, că, 
prin acțiunile sale, „guvernul S.U.A. 
a canalizat în mod conștient convor
birile de la Paris spre impas". în 
loc să examineze problemele unei 
soluționări pașnice — a spus vorbi
torul — S.U.A. „sprijină clica Thyeu- 
Ky-Khyem, folosind-o drept instru
ment al „vietnamizării" războiului și 
agresiunii împotriva popoarelor din 
Cambodgia și Laos". Este momentul, 
a ^eclarat Nguyen Van Tien, ca 
guvernul Statelor Unite să renunțe 
la politica de agresiune și să treacă 
la negocieri serioase. în acest scop, 
a adăugat el, propunerea în opt 
puncte de soluționare pașnică a pro
blemei vietnameze și declarația în 
trei puncte cu privire la încetarea 
focului, prezentate de Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, se află pe masa 
participanților la conferința de la 
Paris.

Reprezentantul delegației Repu
blicii Democrate Vietnam, Nguyen 
Minh Vy, a denunțat, la rîndul său,

că, 
ale 
po- 
pu- 

pre- 
conti-

manevrele guvernului S.U.A., care, 
a spus el, urmăresc să inducă în e- 
roare poporul american și opinia 
publică internațională în privința 
situației din Indochina și a pericolu
lui pe care îl 
războiului în

Sprijinirea
acțiunile lor 
gia și Laos, 
pra teritoriului Republicii Democrate 
Vietnam, a arătat Nguyen Minh Vy, 

. sînt însoțite de amenințări directe 
cu invazia în Republica Democrată 
Vietnam. Escaladarea agresiunii nu 
poate asigura o victorie militară, 
care să permită purtarea de convor
biri de pe poziții de forță, obligind 
poporul sud-vietnamez să accepte 
neocolonialismul american. Ieșirea 
rezonabilă din această situație, poate 
avea loc numai pe calea unor trata
tive serioase, răspunzîndu-se pozitiv 
la propunerile juste, logice și rațio
nale ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, a declarat reprezentan
tul R.D. Vietnam.

★
HANOI 11 (Agerpres). — Un repre

zentant al Ministerului de Externe al
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care se arată că, în in
tervalul 3—7 martie 1971, avioane 
ale forțelor S.U.A., inclusiv bombar
diere strategice „B-52“, au atacat cu 
bombe și rachete satul I-Iyong-Lap, 
iar artileria americană din partea de 
sud a zonei demilitarizate a supus 
tirului satele Vinh-Son și Vinh 
Siang, din regiunea Vinh-Linh. In 
ziua de 6 martie, aviația americană 
a atacat o serie de puncte din pro
vincia Kuang-Binh. în timpul ata
cului, un avion american a fost do- 
borît.

Declarația cere în mod hotărît ca
S. U.A. să înceteze acțiunile împotriva 
suveranității și securității R. D. 
Vietnam.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Gunnar Jarring, reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, a avut 
joi întrevederi succesive cu 
med El Zayat, reprezentantul 
manent al R.A.U. la O.N.U., 
Joseph Tekoah, ambasadorul
lului la Națiunile Unite. Nu au fost

furnizate amănunte asupra convor
birilor.

comportă extinderea 
această regiune, 

trupelor saigoneze In 
agresive din Cambod- 
bombardamentele asu-

Moha- 
per- 

și cu 
Israe-

★
NEW YORK 11 (Agerpres). — La 

New York a avut loc joi o nouă reu
niune a reprezentanților U.R.S.S., 
S.U.A., Franței și Angliei. S-a con
venit ca următoarea întrevedere să 
se desfășoare lâ 18 martie, la sediul 
reprezentanței permanente a Franței 
pe lingă Națiunile Unite.

și-a încheiat vizita la Alger
ALGER 11. — Corespondentul A- 

gerpres. Constantin Benga, transmi
te : Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Ro
mâniei, care a efectuat o vizită ofi
cială de trei zile în Algeria, și-a în
cheiat convorbirile cu Bessaieh 
Boualem. secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe al Algeriei. 
El a părăsit joi dimineața Algerul, 
plecind spre patrie.

Miercuri, Layachi Y’aker, ministrul 
algerian al comerțului, a oferit un 
dineu în cinstea adjunctului minis
trului afacerilor externe al Româ
niei.

s n ® e a @

BRUXELLES 11 (A- 
gerpres). — O nouă 
reuniune, o nouă amî- 
nare, astfel consem
nează observatorii po
litici rezultatul întîl- 
nirii de două zile a 
miniștrilor agriculturii 
din țările membre ale 
Pieței comune, care 
au dezbătut, în spe
cial, problema adoptă
rii prețurilor comuni
tare pentru actuala 
campanie agricolă. Cei 
șase miniștri se vor 
reuni la Bruxelles, 
poate încă de două ori, 
luna aceasta, în vede
rea definitivării pretu
rilor, al căror nivel 
este considerat nesa
tisfăcător și contestat 
de majoritatea agricul
torilor din țările C.E.E. 
S-a hotărît ca urmă
toarea reuniune să ai
bă loc în zilele de 22 
și 23 martie, iar, dacă 
va fi cazul, să fie con
tinuată și în ziua de 
24. De asemenea, pen
tru orice eventualitate, 
s-a prevăzut o întilni- 
re și la sfîrșitul lunii. 
Desigur, la fixarea a- 
cestor reuniuni s-a a- 
vut în vedere faptul 
presant că noile pre
țuri comunitare la 
produsele agricole tre
buie să intre în vigoa
re la 1 aprilie. Or, di
ficultățile privind a- 
doptarea acestora, în- 
tîmpinate la reuniu-

pînă acum.nile de 
i-au determinat pe mi
niștrii agriculturii la 
prudență.

Pe agenda întîlnirii 
încheiate la Bruxelles 
a figurat, pe lîngă fi
xarea noilor prețuri, și 
reforma structurilor 
producției agricole. în 
cursul dezbaterilor,
„cei șase" s-au divizat. 
In timp ce R.F.G. și 
Olanda au cerut amî- 
narea pentru o dată 
ulterioară a examină
rii reformei structuri
lor, in vederea concen
trării atenției asupra 
stringentei probleme a

prețurilor, Italia s-a 
pronunțat împotriva 
unei asemenea orien
tări. La această pozi
ție s-a raliat și minis
trul francez al agricul
turii, Michel Cointat, 
care a subliniat că cele 
două probleme nu pot 
fi disociate. Delegația 
vest-germană a supus 
atunci participanților 
la reuniune o propu
nere care condiționea
ză înfăptuirea refor
mei structurilor agri
cole de realizarea pre
conizatei uniuni econo
mice și monetare a 
„celor șase".

BONN 11. — Corespondentul Agerpres, 
Mircea Moarcăș, transmite : în Bundestag 
au început dezbaterile asupra raportului pre
zentat de ministrul federal al agriculturi 
Josef Ertl, cu privire la situația agricultu 
rii vest-germane. Luînd cuvîntul, cancelarul 
Willy Brandt,a cerut opoziției creștin-demâ- 
crate să coopereze cu guvernul „în vederea 
adoptării unei atitudini comune și ferme 
față de negocierile atît de dificile de la Bru
xelles, privind prețurile agricole". Ca șl 
ministrul agriculturii, cancelarul vest-ger- 
man a precizat că este necesar să se păs
treze caracterul național al reformelor pri
vind structura agriculturii. Referindu-se, în 
context, la discuțiile avute cu Sicco Mans
holt, vicepreședinte al Comisiei C.E.E., can
celarul a declarat : „Am spus răspicat dom
nului Mansholt că noi nu vom accepta sta
bilirea unei legături între reglementarea 
prețurilor agricole și reformele de structură:- 
ale agriculturii, care să aibă pentru Repuâ 
blica federală repercusiuni financiare, prac
tic, imposibil de evaluat".

MINISTRUL PERUAN

agenții© ele presă transmit:
Pregătirea conferinței general-europene pentru secu

ritate trebuie continuată, a declarat în cadrul unei conferințe de 
presă organizate joi la Viena, unde se află într-o vizită oficială, ministrul 
de externe finlandez, Vaino Leskinen. Finlanda, a adăugat el, crede că ne
gocierile multilaterale între toate țările interesate vor servi cel mai bine sco
pului pregătirii conferinței pentru securitate. De aceea, ea este hotărîtă să 
continue eforturile în acest sens, a spus în încheiere Leskinen.

Situația din Irlanda de 
HO^d cunoarie din nou momente de 
încordare. Miercuri seara, autoritățile 
din Belfast au anunțat că trei mili
tari britanici au fost uciși în împre
jurimile capitalei nord-irlandeze. Se 
crede că autorii sînt membri ai or
ganizației extremiste „Armata repu
blicană irlandeză". în Parlamentul Ir
landei de nord s-a cerut adoptarea 
unor măsuri severe. Miercuri, la 

xȘelfast a sosit o nouă unitate mili
tară britanică, astfel îneît numărul 
soldaților englezi din Ulster se ridică 
acum la 8 200.

Ministenil Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.a remis amba- 
sadei americane din Moscova o notă

AL AFACERILOR EXTERNE t

de protest în legătură cu anunțarea 
de către S.U.A. a unor planuri de 
efectuare, în luna martie, a unor ex
plozii submarine în partea de vest 
a Oceanului Atlantic. In notă se 
relevă, precizează agenția T.A.S.S., că 
aceste acțiuni ale S.U.A. contravin 
normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional și încalcă 
principiul libertății de navigație în 
marea deschisă.

Delegația de prietenie 
Japonia - China pentru schim
burile în domeniul agriculturii, con
dusă de Tadashi Yaoita, care a făcut 
o vizită în R. P. Chineză, s-a înapoiat 
la Tokio. La înapoiere — relatează 
agenția China Nouă — membrii de
legației au declarat că vor milita pen
tru dezvoltarea schimburilor japono— 
chineze în domeniul agriculturii și al 
schimbului de vizite ale agricultorilor 
din cele două țări și își vor aduce 
contribuția la promovarea prieteniei 
nipono—chineze și la restabilirea re
lațiilor diplomatice dintre Japonia șl 
R. P. Chineză.

Președintele Svoboda a 
primit delegația Camerei 
Populare a R. D. Germane, 
condusă de președintele acesteia, Ge
rald Goetting, care se află într-o vi
zită la Praga, informează agenția 
A.D.N. La convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej a fost de față, de ase
menea, Dalibor Hanes, președintele 
parlamentului cehoslovac.

reluarea legăturilor
diplomatice cu Cuba

La Belgrad a fost semnat acor- 
dul dintre firmele „Elektroiztok" și 
„Progresiv Invest" cu privire la con
struirea unei linii de înaltă tensiune 
între orașul Niș și frontiera bulgară, 
transmite agenția B.T.A. Construcția 
liniei, care va lega sistemele energe
tice ale Iugoslaviei și Bulgariei, va fi 
terminată pînă la sfîrșitul anului 
curent.

Francesco de Martino a 
fost ales președinte al Par
tidului Socialist Italianîn «- 
drul reuniunii Comitetului Central al 
acestui partid, care și-a deschis 
miercuri lucrările la Roma. Funcția 
de președinte al P.S.I. a rămas va
cantă din luna iulie 1969, cînd Nenni 
s-a retras din activitatea politică.

După cum este cunoscut, exercitîn- 
du-și dreptul suveran de folosire a 
resurselor naționale în interesul pro
priului popor, guvernul Algeriei a a- 
doptat recent o serie de măsuri de 
naționalizare. Ca urmare, statul alge
rian dispune în prezent de 51 la sută 
din capitalul societăților petroliere 
străine ce activează pe teritoriul țării, 
dobîndind astfel — în calitate de ac
ționar majoritar — dreptul de control 
asupra activității acestor societăți. Au 
fost fixate, în același timp, un șir de 
reglementări cu caracter limitativ, 
privind prospectarea și exploatarea 
de noi zăcăminte de hidrocarburi și a 
fost trecută în întregime în patrimo
niul statului întreaga rețea de con
ducte petroliere de pe teritoriul Al
geriei.

Adoptînd măsurile amintite, gu
vernul Algeriei a declarat că ele nu 
contravin intereselor dezvoltării unei 
cooperări internaționale echitabile și 
a afirmat, în același timp, că este 
dispus să promoveze, în continuare, 
relații de colaborare, pe baza egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc, cu firmele respective. Preci- 
zînd cu claritate premisa de la care 
înțelege să se pornească în desfășu
rarea acestor tratative, președintele 
Boumediene a subliniat : „Problema 
petrolului nu este de fapt o proble
mă de prețuri, ci o problemă de a- 
partenență. Petrolul algerian, extras 
din subsolul algerian, este o bogăție 
inalienabilă a țării noastre". In a- 
celași timp, într-un memorandum al 
guvernului francez, exprimîndu-se 
intenția de apărare a intereselor so
cietăților respective, este _ totodată 
recunoscut dreptul Algeriei de a 
naționaliza patrimoniul întreprinde
rilor situate pe teritoriul ei. Ca ex
presie a acestor poziții, în capitala 
Algeriei se desfășoară în prezent, în
tre compania algeriană de stat SO- 
NATRACH și fiecare dintre societă
țile petroliere naționalizate parțial, 
convorbiri separate — apreciate ca de 
o deosebită importanță pentru defi
nirea raporturilor reciproce.

Complexul de măsuri adoptate, de 
o evidentă însemnătate pentru viața 
economică a țării, a fost salutat eu 
deosebită satisfacție atît în Algeria 
cît și în alte țări arabe. „Susținem 
aceste hotărîri revoluționare care 
permit Algeriei să dispună pe deplin 
de resursele sale naturale. Toți mun
citorii se consideră mobilizați pentru 
deplina reușită a politicii de inde
pendență națională" — s-a arătat în
tr-un mesaj al Uniunii Generale a 
Muncitorilor Algerieni. Caracterizînd 
măsurile guvernului algerian ca „o 
hotărîre istorică", ziarul marocan „La 
Depeche" a scris : „Autoritățile alge
riene nu au făcut decît să aplice un 
principiu proclamat în mai multe 
rînduri de președintele Boumediene 
— restabilirea suveranității naționale 
asupra tuturor bogățiilor țării". La 
rîndul său, cotidianul tunisian „Al 
Arnal", organ al Partidului Socialist 
Desturian, releva : „Este dreptul ță
rilor producătoare de a cere majo
rarea veniturilor petroliere, această 
acțiune se înscrie în cadrul exerci
tării suveranității lor naționale, atît 
asupra teritoriilor, cît și asupra bogă
țiilor lor".

în rîndurile opiniei publice din țara 
noastră, recentele hotărîri ale autori
tăților algeriene au fost primite cu 
viu interes. Este bine cunoscută pozi
ția principială, constantă, a țării 
noastre ca promotoare neobosită 
a dreptului legitim, imprescripti
bil, al tuturor popoarelor, al tuturor 
națiunilor de a fi pe deplin stăpîne pe 
resursele naturale proprii, de a uti
liza bogățiile naționale în vederea 
propășirii economice și culturale, a 
creșterii nivelului de trai. Suverani
tatea economică constituie o parte 
inalienabilă a suveranității politice, 
ca laturi absolut inseparabile ale in
dependenței naționale. Pentru tine
rele state, care au de recuperat de
calajele acumulate în anii domina
ției coloniale, stăpînirea și folosirea, 
potrivit intereselor naționale, a re-

surselor proprii, constituie o condiție 
esențială a progresului și prosperi
tății.

Tocmai pornind de la aceste con
siderente de principiu, România so
cialistă s-a manifestat, in mod con
stant pe plan internațional, în Orga
nizația Națiunilor Unite ca și în alte 
organizații, ca inițiatoare a unor pro
puneri și măsuri vizînd exercitarea 
suveranității asupra resurselor natu
rale ale statelor, sprijinirea eforturi
lor de valorificare a acestor resurse 
în scopul consolidării independenței 
politice și economice. Asemenea ini
țiative se încadrează în contextul în
tregii activități politice externe a 
României de afirmare neabătută a 
principiilor suveranității și indepen
denței popoarelor.

Așa cum este cunoscut, poporul ro
mân și-a manifestat deplina solidari
tate cu lupta îndelungată a poporului 
Algeriei pentru dobîndirea indepen
denței naționale, a suveranității poli
tice. In același spirit de înțelegere, o- 
pinia publică din România a luat cu
noștință de măsurile nou anunțate ale 
guvernului algerian. întreaga desfă
șurare a vieții internaționale demon
strează voința popoarelor de a fi 
stăpîne Ia ele acasă, de a-și organiza 
viața așa cum cred de cuviință și cum 
hotărăsc ele însele, de a folosi avu
țiile și roadele muncii lor în folosul 
progresului și construcției pașnice, de 
a trăi în bună înțelegere cu celelalte 
popoare. In zilele noastre, colaborarea 
internațională nu poate fi concepută 
decît așezată pe temelia solidă a res
pectului drepturilor suverane ale sta
telor. a deplinei lor egalități în drep
turi, a 
ciproc, cerințe vitale atît ale dezvol
tării unei cooperări economice fruc
tuoase, cît și ale promovării unor ra
porturi de încredere, comprehensiune 
și prietenie între statele lumii, în in
teresul destinderii și al păcii.

Guvernatorul orașului To
kio, Ryokichi Minobe, a declarat 
joi, în cadrul unei conferințe de pre
să. că va candida din nou pentru 
postul pe care îl deține. El a mențio
nat că dorește să cîștige alegerile 
pentru a sprijini consolidarea politicii 
naționale a Japoniei pe o cale corectă.

Ministrul de externe ci
priot, Spyros Kyprianou, a început 
convorbiri cu secretarul de stat ia 
Ministerul de Externe grec, Xan- 
thopoulos-Palamas, consacrate exami
nării ultimelor aspecte ale situației 
din Cipru.

Un protocol privind schim
burile de mărfuri dintre Po
lonia și Republica Arabă 
Unită pe 1971 a fost semnat la 
Cairo. Protocolul prevede o sporire a 
livrărilor reciproce in comparație cu 
anul 1970.

principiului avantajului re

fl CĂPLESCU

în urma schimbării de 
guvern din Norvegia va in_ 
terveni o amînare a viitoarei runde 
de convorbiri, la nivel ministerial, 
între reprezentanții acestei țări și cei 
ai Pieței comune. Aceste convorbiri 
trebuiau să înceapă la 15 martie. O 
nouă dată urmează a fi stabilită după 
instalarea noului guvern.

Procurorul general Uru
guayan, Guido Berro Oribe, răpit 
miercuri de membri ai organizației 
clandestine „Tupamaros" va fi jude
cat pentru „ o serie de neregularități" 
in conducerea organelor de justiție — 
a anunțat postul de. radio național, 
care a intrat în posesia unui comu
nicat al acestei organizații. Oribe este 
acuzat că a propus Curții Supreme 
deferirea către tribunalele militare a 
mai multor persoane arestate și acu
zate de a fi membre ale organizației 
„Tupamaros".

Trotativele secrete cu 
companiile petroliere străi- 

desfășurate la Tripoli, nu au dus 

la nici un rezultat, reprezentanții 
acestora refuzînd să accepte cererile 
de sporire a prețului la petrol formu
late de guvernul libian, a declarat 
Abdel Salam Jallud, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Libiei. Gu
vernul libian, a spus el, a acordat un 
termen de încă trei zile pentru a da1 
posibilitate companiilor petroliere 
să-și formuleze răspunsurile.

LIMA 11 (Agerpres). — Ministrul 
peruan al afacerilor externe, Edgardo 
Mercado Jarrin, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că, „în ac
tuala situație, trebuie să se studieze și 
să se analizeze reluarea legăturilor 
diplomatice cu Cuba". Ministrul pe
ruan a adus la cunoștință celor pre- 
zenți că, la viitoarea sesiune a Orga
nizației Statelor Americane (O.S.A.), 
se va discuta problema ridicării sanc
țiunilor adoptate împotriva Cubei in 
1964.

Fiecare națiune latino-americană în 
parte trebuie să ia în considerare re
luarea relațiilor cu Cuba, a spus în 
continuare Mercado Jarrin, accen- 
tuind că „legăturile nu trebuie să pri
vească doar sfera relațiilor comercia
le, ci și cea diplomatică".

Guvernul Venezuelei a 
cerut: țărilor membre ale 
Pactului ANDIN să reia dis- 
cuțiile pentru admiterea sa în această 
organizație economică regională, din 
care fac parte Chile, Bolivia, Peru, 
Columbia și Ecuadorul, a declarat di
rectorul Institutului columbian pen
tru comerțul exterior. Râul Arbelaez 
Uriba. El a precizat că Venezuela își 
retrage propunerea anterioară de 
„participare asociată" la această gru
pare.

Rezultatele

Ștandul românesc din cadrul expo
ziției organizate la Londra de zia
rul „Daily Mail" se bucură de o lar
gă afluență de public. în fotografie : 
Exponatele românești admirate de 

vizitatori

Un amendament consti
tutional prin care se acordă tine
rilor, începînd de la 18 ani, dreptul 
de vot în alegerile de stat locale și 
federale, a fost aprobat în unanimi
tate de Senatul S.U.A.

PARTIDUL CONGRESUL NA
ȚIONAL INDIAN A OBȚINUT 
MAJORITATEA ABSOLUTĂ

Curtea Supremă de Ca
sație a Turcieia emis 0 hotăi'îre 
prin care cei doi pirați ai aerului 
care, în octombrie 1970, au săvîrșit un 
atac armat asupra avionului sovietic 
de pasageri „An-24“, sînt declarați 
infractori de drept comun. Astfel, 
Curtea a anulat hotărârea autorităților 
judiciare din orașul Trabzon care ca
lifica acțiunea celor doi pirați drept 
o infracțiune politică. Măsurile împo
triva celor doi acuzați urmează să fie 
decise acum de Ministerul turc al 
Justiției.

Balanța comercială a ță
rilor A.E.L.S. (Asociația europea
nă a liberului schimb), a înregistrat 
în anul 1970 un deficit estimat la 7,9 
miliarde dolari. După cum relevă 
agenția U.P.I., cea mai mare parte a 
acestui deficit — 4.9 miliarde dolari 
— provine din schimburile țărilor 
membre ale A.E.L.S. cu Piața comună.

Statele Unite ar dori să 
reia legăturile diplomatice 
cu o serie de țări,printre care 
și Republica Arabă Unită, a declarat 
la Washington purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, Robert 
McCloskey.

0 delegație comercială 
guvernamentală iinlandeză 
a sosit la Phenian, pentru a purta 
convorbiri cu reprezentanții R. P. D. 
Coreene.

James Fîeîcher, direclor 
general al N.fî.S.A. Comisia 
senatorială pentru problemele spa
țiale a aprobat în unanimitate numi
rea lui James Fletcher, președintele 
Consiliului de conducere al Universi
tății din Utah, drept succesor al ac
tualului director general al N.A.S.A., 
Thomas Paine.

Un nou complot militar 
organizat de 40 de ofițeri împotriva 
dictatorului haitian Franțois Duvalier 
a fost descoperit în capitala țării. 
Port au Prince. încercarea de răstur
nare a regimului dictatorial are loc în 
momentul în care forțele armate au 
fost puse în stare de alertă, ca ur
mare a înrăutățirii relațiilor dintre 
Haiti și Republica Dominicană.

Un viscol extrem de vio
lent, atingînd 130 kilometri pe oră, 
a transformat joi dimineața Praga — 
potrivit expresiei folosite de agenția 
C.T.K. — într-un „iad alb“. In plină 
zi, vizibilitatea s-a redus la sub o 
sută de metri. Viscole puternice au 
bîntuit și în alte regiuni ale Ceho
slovaciei.

Zăpadă galbenă. Unele zone 
din sudul R. S. F. Iugoslavia au fost 
recent acoperite de o mantie de ză
padă... galbenă. Specialiștii au ajuns 
la concluzia că fenomenul are drept 
cauză amestecul produs la mari înăl
țimi între ninsoarea obișnuită și par
ticule fine de nisip saharian trans
portate de vînturi peste Marea Me- 
diterană.

DELHI 11 — Trimisul special A- 
gerpres, Paul Finanțu, transmite: Po
trivit rezultatelor parțiale comuni
cate joi de Comisia centrală elec
torală. ’ Congresul Național Indian a 
obținut deja 264 de mandate in Ca
mera Populară a Parlamentului, ceea 
ce reprezintă majoritatea absolută. 
Aproape toți membrii actualului ca
binet au fost realeși.

Candidații Partidului Congresul 
Național Indian se află în frunte șl 
în cea mai mare parte a circumscrip
țiilor unde nu s-a terminat încă nu
mărătoarea voturilor. Premierul In
dira Gandhi a dat semnalul victoriei 
— cîștigînd o imensă majoritate în 
circumscripția Rae Bareli, din statul 
Uttar Pradesh. O altă victorie a par
tidului C.N.I. a fost obținută în sta
tul Maharashtra, unde partidele de 
opoziție au obținut numai două din 
cele 45 de mandate. Partidul C.N.I. 
a întîmpinat însă o puternică opozi
ție în statul Rajastha, considerat ca 
fiind fieful foștilor prinți și maha
rajah!. care se opun cu înverșunare 
măsurilor democratice ale guvernului 
Indira Gandhi.

în Bengalul de vest, unde au fost 
luate măsuri excepționale de secu
ritate, desfășurarea alegerilor a avut 
loc într-o atmosferă relativ calmă. 
Aproximativ 65 milioane de alegători 
s-au prezentat miercuri la urne pen
tru desemnarea atît a celor 40 de 
deputați în Camera Populară a Par
lamentului, cît și a membrilor Adu
nării Legislative de la Calcutta (280).
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