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ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

în ziua de 16 martie a avut loc 
Ia Palatul Republicii ședința Con
siliului de Stat, prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat.

In afara membrilor Consiliului 
de Stat, la ședință au participat ca 
invitați miniștri și alți conducă
tori ai organelor centrale de stat, 
precum și președinți ai unor comi
sii permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a analizat ra
poartele comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale privind 
controlul exercitat din însărcina
rea Consiliului de Stat asupra ac
tivității Ministerului Petrolului și 
Ministerului Industriei Metalur
gice. Au fost analizate, de aseme
nea, rapoartele cu privire la cali
tatea construcțiilor noi de locuin
țe, administrarea și întreținerea 
fondului locativ de stat, precum și 
cu privire la aplicarea legii de exe
cutare a pedepselor și a dispoziții
lor legale referitoare la funcțio
narea institutelor speciale de re
educare a minorilor.

Pe marginea rapoartelor dezbă
tute au luat cuvîntul tovarășii : 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Constantin Dra
gan, Vasile Vîlcu, Carol Kiraly, Ion 
Anton, Gheorghe Bâlteanu, Ion 
Coman, Ion Cosma, Constantin 
Daicoviciu, Suzana Gâdea, Ion 
Popescu-Puțuri, Ion Spătărelu, 
membri ai Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, precum și Du
mitru Balalia,. Dumitru Coliu, 
Traian Ionașcu, Alexandru Sen- 
covici și Gheorghe Vasilichi, pre
ședinți de comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

în legătură cu problemele ridi
cate de rapoarte și în cadrul dez
baterilor au dat răspunsuri tova
rășii : Petre Blajovici, președintele 
Comitetului de Stat pentru Econo
mia și Administrația Locală, Ale
xandru Boabă, ministrul petrolu
lui, Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Cornel Onescu, minis

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare ia plenara Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate maghiară

- 12 martie 1971 -

În producția de serie

Noi utilaje 
și piese 

de schimbBOTOȘANI (corespondentul „Scînteii" N. Zaml’irescu) : Cine vizitează astăzi Uzina de fabricație, reparații și montaje pentru agricultură din Botoșani își dă seama, imediat, de saltul spectaculos pe care l-a făcut, în ultima vreme, producția acestei unități industriale. Ne referim la faptul că, din anul trecut, uzina a fost complet .reprofilată și reutilată și a început să producă în serie o gamă foarte largă de piese de schimb și utilaje pentru agricultură. în anul ce a trecut, de exemplu, în u- zină s-au conceput și realizat 226 de noi sortimente de piese de schimb de utilaje pentru agricultură, dintre care 110 destinate tractoarelor și mașinilor agricole aduse di;.» import. Unele utilaje s-au realizat în această uzină prima oară in țara noastră. Iată cîteva dintre ele, introduse de curînd în fabricație : agregate de pompare, „a- ripi" de ploaie, conducte și diferite accesorii pentru instalațiile de irigații, toate avînd un factor comun — și anume — calitate superioară în execuție, comportare bună în funcționare.Anul acesta vor mai intra în producția de serie două noi utilaje de mare complexitate. Este vorba de „bucătăria" furajeră, de un dispozitiv de înaltă productivitate, pentru administrat îngrășăminte chimice în apa destinată irigațiilor. 

trul afacerilor interne, Teodor Va- 
siliu, ministrul justiției, și Ion 
Cheșa, adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice.

în rapoartele prezentate și în 
dezbaterile care au avut loc s-au 
evidențiat o serie de probleme e- 
sențiale din domeniile examinate ; 
au fost relevate realizările obținu
te, neajunsurile constatate, făcîn- 
du-se pe această bază propuneri cu 
privire la îmbunătățirea activității 
Ministerului Petrolului, Ministeru
lui Industriei Metalurgice și altor 
organe de stat.

Referindu-se la controlul efec
tuat de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de Stat, a 
subliniat că acest control are ca 
obiectiv analiza problemelor esen
țiale, de ansamblu, ale fiecărui do
meniu de activitate a statului, a- 
naliza sistemului de organizare, a 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor de stat, a modului de în
făptuire a principiului muncii și 
conducerii colective, a eficienței ac
tivității. Cunoașterea aprofundată a 
situației concrete din fiecare sector 
al vieții economice și sociale este 
condiția esențială a asigurării unei 
conduceri științifice, a promovării 
unor măsuri menite să contribuie 
la perfecționarea continuă a activi
tății în toate domeniile vieții de 
stat.

Referindu-se la concluziile ra
portului asupra activității Ministe
rului Petrolului, președintele Con
siliului de Stat a făcut recoman
dări în legătură cu munca desfășu
rată în domeniul cercetării geolo
gice și al forajului de exploatare, 
subliniind că este necesar să se ia 
măsuri hotărîte pentru a asigura 
reducerea costului forajului și spo
rirea eficienței economice a lucră
rilor. Este necesar, a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca in 
acest important domeniu al econo
miei naționale să fie valorificate 
pe deplin resursele existente și in
vestițiile alocate de stat.

IWf VREMEA SEMĂNATULUI
La cîmp cu toate forțele!

în 1971, primul an al noului cincinal, în agricultură vor trebui să se obțină producții mari care să satisfacă cerințele mereu crescînde ale populației de produse agroalimen- tare. Măsurile organizatorice și tehnice luate pe diferite planuri au creat premisele necesare ca activitatea în agricultură să se îmbunătățească radical. în cooperativele a- gricole, de exemplu, se aplică un nou sistem de organizare și retribuire a muncii, care cointeresează mai mult pe cooperatori să muncească în vederea obținerii unor producții mari au fost organizate‘stațiunile de mecanizare a agriculturii care servesc cooperativele agricole din raza unui consiliu intercoopera- tist, iar salarizarea mecanizatorilor se va face în funcție de producția realizată pe terenurile lucrate de ei. De asemenea, în ultimul timp, au avut loc consfătuiri pe țară privind principalele culturi agricole : porumb, floarea-soarelui. cartofi, sfeclă de zahăr, în cadrul cărora au fost dezbătute tehnologiile, metodele și formele de organizare a producției și a muncii în vederea sporirii producției la aceste culturi. Și cu acest prilej a fost reliefată experiența dobîndită în ce privește obținerea de recolte mari Ia culturile respective, s-au stabilit măsuri precise privind amplasarea și rotația culturilor, alegerea soiurilor și hibrizilor, perioadele de însămîn- țare, folosirea mijloacelor mecanizate. Dacă la toate acestea se adaugă și faptul că tractoarele și celelalte utilaje au fost reparate din vreme și mai bine se poate afirma

în legătură cu activitatea din do
meniul industriei metalurgice, pre
ședintele Consiliului de Stat a sub
liniat necesitatea lichidării unor 
neajunsuri care s-au manifestat în 
decursul cincinalului trecut, în
deosebi în ceea ce privește pro
ducția de oțeluri speciale, folosirea 
noilor capacități de producție și mo
dernizarea celor vechi. De aseme
nea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ministerului și insti
tutelor de cercetări să-și spo
rească preocuparea pentru redu
cerea consumului de cocs, precum 
și pentru proiectarea și realizarea 
in țară a unor utilaje pentru in
dustria siderurgică, spre a se re
duce pe această cale importul.

în concluzie, președintele Con
siliului de Stat a arătat că este 
necesar ca, atît Consiliul de Mi
niștri cît și ministerele și celelalte 
organe de sinteză să valorifice pro
punerile ce au fost făcute în urma 
controalelor efectuate de către co
misiile permanente ale Marii Adu
nări Naționale și să informeze apoi 
Consiliul de Stat asupra măsurilor 
luate pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate, pentru ridicarea 
eficienței întregii activități din a- 
ceste sectoare.

în continuarea lucrărilor a fost 
adoptat decretul privind institui
rea medaliei „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român"’ce va 
fi conferită Cu prilejul aniversării 
semicentenarului partidului.

De asemenea, au fost adoptate 
următoarele decrete: decret pri
vind organizarea și funcționarea 
Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produ
selor ; decret privind organizarea 
și funcționarea Ministerului Tu
rismului ; decret privind exnertiza 
contabilă și expertiza tehnică ; de
cret pentru aderarea Republicii 
Socialiste România ia Convenția 
internațională asupra liniilor de 
încărcare încheiată la Londra, la 
15 aprilie 1966 ; decret pentru a- 
derarea Republicii Socialiste Ro
mânia la Convenția privind pro
cedura civilă, încheiată la Haga, 
la 1 martie 1954.

în exercitarea inițiativei legisla
tive, Consiliul de Stat a hotărît 
să supună spre adoptare apropiatei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale 
proiectul de lege privind înființa
rea, organizarea și funcționarea 
Comisiei Naționale de Demografie.

Consiliul de Stat a examinat in
formarea privind modul de solu
ționare a cererilor, sesizărilor și 
propunerilor adresate de cetățeni 
în cursul anului 1970, adoptînd 
măsurile corespunzătoare.

Consiliul de Stat a rezolvat apoi 
unele cereri de grațiere.

(Agerpres)

că pregătirile în vederea desfășurării campaniei agricole de primăvară s-au încheiat. ACUM TRE
BUIE SA SE TREACĂ HOTĂRÎT LA 
LUCRU ÎN CÎMP CU TOATE MIJ
LOACELE ȘI FORȚELE !încă la consfătuirea de lucru a cadrelor de bază din agricultură și a activului de partid din județul Ialomița, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că problemele discutate refe
ritoare la desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor agricole trebuie 
duse la buu sfîrșit printr-o activi
tate practică concretă. Trebuie să 
ne apucăm cu temeinicie de lucru — sublinia secretarul general al partidului — în fiecare unitate, să 
renunțăm la referate și instrucțiuni, 
să rezolvăm practic problemele ! 
Numai atunci vom obține o recoltă 
bună — și avem toate condițiile 
pentru aceasta.Condițiile climatice de pînă acum au fost favorabile pentru agricultură. Timpul călduros de peste iarnă a permis griului să se dezvolte. De a- semenea, de la 1 octombrie și pînă in prezent, în unele județe din partea de sud a țării au căzut precipitații care însumează 200 litri de apă pe metrul pătrat, pămîntul fiind umezit pe o mare adîncime. Au fost create, așadar, condiții optime pentru dezvoltarea plantelor. Rămîne numai ca prin aplicarea unei tehnologii corespunzătoare, de lucrare a solului aceste condiții să le menținem. Măsurile aplicate să ducă Ia păstrarea apei în sol.In mod obișnuit, o dată cu venirea lunii martie, se dădea semnalul începerii semănatului în cîmp a unor

Instituirea medaliei 

„A 50-a aniversare 
a Partidului 

Comunist Român"
Cu prilejul aniversării semi

centenarului Partidului Co
munist Român, Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a emis un decret pri
vind instituirea medaliei „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român".

Medalia „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Român" 
se conferă membrilor de par
tid care au adus o contribuție 
deosebită la constituirea Par
tidului Comunist Român, celor
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culturi cum sînt leguminoasele, orzul, ovăzul, diferite alte plante furajere, iar în grădinile de legume — ceapa, usturoiul, cartofii timpurii etc. Numai că, în prima parte a lunii martie vremea a fost rece și umedă înregistrîndu-se, în unele zone ale țării, temperaturi cu mult mai scăzute decit în iarnă. Un strat de zăpadă continuu s-a așezat peste întreaga țară, împiedicînd executarea lucrărilor agricole în cîmp. Ca urmare, pînă la 12 martie, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor ..suprafețele în- sămînțate erau mici : 8 350 hectare în întreprinderile agricole de stat și 18 960 hectare în cooperativele a- gricole de producție.De la începutul acestei săptămîni, în întreaga țară, timpul a început să se încălzească, zăpada se topește, iar pămîntul se zvîntă. ACUM, 
TREBUIE MOBILIZATE TOATE 
FORȚELE DIN AGRICULTURĂ 
PENTRU A GRĂBI SEMĂNATUL 
CULTURILOR DIN PRIMA EPOCA: 
MAZĂRE, LUCERNA, TRIFOI, LE
GUME, ORZ ȘI OVĂZ. Situația im
pune să se însămînțeze de urgență 
orice porțiune de teren care poate fi lucrată. Nu se pot aștepta condiții climatice ideale deoarece aceasta ar însemna ca semănatul să se facă în luna aprilie. în această primăvară urmează să se însămînțeze 7 milioane de hectare cu diferite culturi. Există, într-adevăr, toate mijloacele necesare ca această suprafață să fie semănată în timp scurt. Dar se știe că plantele din prima epocă trebuie să fie însămînțate cît mai devreme

IN ZIARUL DE AZI:

• PLENARA CONSILIU
LUI CENTRAL AL U.G.S.R.
• SPECIALISTUL - UN 

„STUDENT PERPETUU"
• ADNOTĂRI LA 0 IN
TERESANTA SESIUNE 
ȘTIINȚIFICA • MEMO
RIA STRĂZILOR PARISU

LUI EVOCĂ...

care au desfășurat o activitate 
îndelungată în mișcarea mun
citorească, precum și celor 
care au merite deosebite în în
făptuirea politicii partidului 
de construire a socialismului 
în Republica Socialistă Româ
nia. Prin același decret a fost 
aprobat Regulamentul privind 
descrierea, locul ierarhic și 
modul de purtare a medaliei 
„A 50-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român".

pentru a obține recolte mari. Intîr- zierea semănatului poate avea urmări negative mai ales asupra plantelor furajere deoarece nu mai pot să-și formeze masa vegetativă, care constituie propriu-zis recolta. La zi-: lele pierdute, fapt determinat de condițiile climatice din prima parte a lunii martie, nu trebuie să se adauge altele ca urmare a tărăgănării lucrărilor în această perioadă.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor a indicat tehnologiile de cultivare la principalele plante agricole, tehnologii care trebuie adaptate fiecărei microzone. Dar în privința începerii semănatului nu trebuie să se aștepte indicații de sus. Decizia privind momentul cînd să se înceapă semănatul, fiecărei culturi, limitele în care să se încadreze această lucrare să fie luată de către specialiștii din fiecare unitate. Or, aceasta incumbă o mare răspundere. De asemenea, trebuie reactualizate, în funcție de situația nou creată, planurile de muncă, incit fiecare tractorist, fiecare cooperator să știe precis unde să lucreze, ce mijloace va avea la îndemînă, ce semințe va folosi și alte amănunte care sînt hotărîtoare pentru terminarea la timp a semănatului.Desigur, în aceste zile de început de primăvară, trebuie executate și . alte lucrări : fertilizarea suplimentară a semănăturilor de toamnă, a terenurilor care se vor cultiva cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, car-
(Continuare în pag. a Il-a)

DECLARAȚIE COMUNĂ
PRIVIND SITUAJIA DIN 

VIETNAM Șl DIN INDOCHINA 

adoptată cu prilejul vizitei oficiale 
a delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud 
in Republica Socialistă România

La invitația guvernului Republicii Socialiste România, o delegație a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul afacerilor externe, d-na Nguyen Thi Binh, a făcut o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, între 11 și 16 martie 1971.Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a fost primită de Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri. Au' participat Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.,. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe. Cu acest prilej, au avut loc convorbiri cordiale, prietenești. Președintele Consiliului de Stat a oferit un dejun în cinstea oaspeților vietnamezi. ‘ .Delegația a făcut o vizită la Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, unde a fost primită de președintele acesteia, Ștefan Voi- tec. De asemenea, a avut întrevederi la Consiliul Național al Femeilor și Comitetul național de Solidaritate cu lupta poporului vietnamez.în timpul șederii sale în România, delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a luat cunoștință. de realizările construcției socialiste din Republica Socialistă România. Ea a vizitat obiective industriale,, monumente istorice și instituții sociale și culturale din București și Brașov.In capitala Republicii Socialiste România a avut loc un miting de prietenie și solidaritate cu lupta poporului vietnamez.Pretutindeni, .delegația a fost primită cu cordialitate și simpatie, expresie a relațiilor de prietenie frățească și de solidaritate militantă care unesc poporul român și populația sud-vietnameză.Intre delegația guvernului român, condusă de ilie Verdeț, membru al Comitetului • Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și. delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de d-na v Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe, au avut loc convorbiri la care au participat :Din partea română : Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, George .Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și Iosif Chivu, director in M.A.E.Din partea vietnameză : Nguyen Duc Van, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Vietna
Plecarea delegației 

Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii

Vietnamului de Sud

Marți dimineața a părăsit Capitala delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul afacerilor externe. Doamna Nguyen Thi Binh, care, la invitația guvernului român, a făcut o vizită oficială in țara noastră.Din delegație au făcut 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- celuiași birou.La aeroportul Otopeni erau arborate drapelele Republicii Socialiste România și Republicii Vietnamului de Sud. Pe mari pancarte, în limbile română și vietnameză, erau înscrise urări închinate prieteniei frățești dintre cele două popoare.La plecare, oaspeții au fost conduși de Ilie Verdeț, prim-vicepre

mului de Sud în Republica Socialistă România, Pham Van Ba, funcționar superior în Ministerul Afacerilor Externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu, și Truong Tung, expert al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu la Conferința de la Paris în problema vietnameză.Convorbirile purtate în cursul vizitei au decurs într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, s-au referit la principalele probleme internaționale și, îndeosebi, la dezvoltarea relațiilor româno-viet- nameze și evoluția situației din Indochina.Partea, română a exprimat admirația sa față de lupta justă a populației sud-vietnameze pentru eliberarea națională și a salutat cu căldură marile victorii pe care aceasta le-a dobîndit in toate domeniile. Ca urmare a mișcării largi populare desfășurate sub conducerea Frontului Național de E- liberare —'reprezentantul autentic al populației din Vietnamul de sud — în zonele eliberate au fost înfăptuite adinei prefaceri politico-sociale. Crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a marcat o etapă nouă, superioară, în lupta pentru salvgardarea intereselor naționale.Au fost relevate sentimentele de simpatie ale poporului român cu munca plină de abnegație pe care o desfășoară poporul din R.D. Vietnam, sub conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, pentru construirea socialismului, cu lupta sa dîrză împotriva actelor de război și amenințărilor de agresiune ale Statelor Unite, pentru apărarea libertății și independenței naționale, a cuceririlor sale revoluționare.Guvernul și poporul'român reafirmă deplina solidaritate și sprijinul total față de lupta dreaptă a poporului vietnamez și a celorlalte popoare indochineze, pentru drepturile lor naționale sacre și exprimă ferma încredere în triumful cauzei lor. România a acordat și va continua să a- corde poporului vietnamez sprijin și ajutor în toate domeniile, pînă la victoria finală.împreună cu celelalte popoare șl cu pături . largi. ale .opiniei publice din lume, cele două părți condamnă cu indignare și în modul cel mai sever agresiunea americană din Vietnamul de sud, crimele săvîrșite de către trupele americane și marionetele de la Saigon, prin mijloace de exterminare în masă, prin bombardamente masive efectuate de aviația S.U.A. în regiuni populate, prin folosirea de produse chimice toxice și gaze de luptă pe scară largă în Vietnamul de sud. prin torturarea și masacrarea patrioților și populației civile vietnameze. Ele protestează cu energie împotriva extinderii războiului de agresiune dus de către S.U.A. în Cambodgia și Laos și a intensificării bombardamentelor aviației a- mericane. inclusiv prin folosirea a- vioanelor B-52, împotriva R.D. Vietnam. Toate aceste acte grave constituie o violare flagrantă și un dispreț
(Continuare în pag. a Vll-a)

ședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe. George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Tudor lonescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, și alte persoane oficiale.Erau de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai Ambasadei Republicii Vietnamului de Sud și alți membri ai corpului diplomatic.Un grup de pionieri au oferit flori solilor poporului vietnamez.Numeroși cetățeni ai Capitalei, ve- niți la aeroport, au salutat cu multă căldură pe oaspeți, expresie a sentimentelor de solidaritate militantă a poporului nostru față de lupta dreaptă, eroică, a poporului vietnamez.(Agerpres)
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Plenara
Consiliului Centra

al U.G.S.R.
Marți, 16 martie 1971, a avut loc 

plenara Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, care a analizat sta
diul pregătirilor pentru congresul 
U.G.S.R. și modul cum s-au desfă
șurat conferințele uniunilor sin
dicatelor pe ramuri de activitate. 
Plenara a dezbătut proiectul ra
portului Consiliului Central al 
U.G.S.R. care urmează a fi pre
zentat congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor și a luat în dis
cuție proiectul de lege privind 
sindicatele din Republica Socia
listă România.

La plenară au participat mem
brii și membrii supleaiiți ai Con
siliului Central al U.G.S.R., ai Co
misiei centrale de cenzori, pre
ședinții comitetelor uniunilor sin
dicatelor pe ramuri de activitate, 
președinții consiliilor județene ale 
sindicatelor, redactori-șefi ai pu
blicațiilor sindicale.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii : Virgil Boieru, 
Bazil Cucu, Marcel Chirtic, Mihai 
Arcan, Gheorghe Pricop, Ion Tă- 
taru, Mihai Moldoveanu, Gheor
ghe Miron, Dumitru Bordea, Ion 
Apostu, Nicolae Manolache, Gri- 
gore Voinescu, Grigore Mihăiescu, 
Elena Zeleniuc-Nichita, Ion Preo
teasa.

Plenara a aprobat materialele 
prezentate de Comitetul Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
urmînd ca acestea să fie definiti
vate pe baza propunerilor și ob
servațiilor făcute în plenară, iar 
apoi să fie prezentate congresu
lui Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România.

Participanții la plenară au a- 
preciat că publicarea în presă a 
tezelor Consiliului Central al 
U.G.S.R. pentru congresul Uniunii

Generale a Sindicatelor, a proiec
telor de statut elaborate de Con
siliul Central în lumina hotărîri- 
lor adoptate de plenara C.C. al 
P.C.R. din 10—11 februarie a.c. 
și concluziilor secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— documente de mare im
portanță pentru activitatea de 
viitor a sindicatelor — a prilejuit 
o largă dezbatere. Aceasta a dat 
posibilitate oamenilor muncii să-și 
manifeste pe larg opinia, să 
facă un mare număr de propuneri 
și observații, atît în adunările or
ganizate, cît și prin presă, cu pri
vire la stabilirea cu claritate a ro
lului și atribuțiilor ce revin sindi
catelor în actuala etapă de con
struire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, creșterea a- 
portului lor la înfăptuirea vastului 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Plenara a apreciat modul în 
care s-au desfășurat conferințele 
uniunilor pe ramuri de activitate, 
nivelul înalt al dezbaterilor, anali
za exigentă, în spirit critic și 
autocritic, a activității comitetelor 
uniunilor și sindicatelor afiliate. 
S-a subliniat preocuparea confe
rințelor pentru stabilirea sarcinilor 
și modului de participare a sindi
catelor la activitatea de înfăptuire 
a planurilor de producție ale ra
murilor și întreprinderilor, la re
zolvarea problemelor privind con
dițiile de muncă și de viață ale sa- 
lariaților, la dezvoltarea muncii 
educative și de pregătire profesio
nală a oamenilor muncii din ra
murile respective.

în aceeași zi, Comisia centrală 
de cenzori a dezbătut și aprobat 
raportul comisiei, ce va fi prezen
tat congresului.

Pe baza hotărîrii plenarei Con
siliului Central al U.G.S.R. din 
noiembrie 1970, care a convocat 
congresul, și a documentelor ela
borate ca urmare a hotărîrii ple
narei Consiliului Central al 
U.G.S.R. din 16 februarie 1971, lu
crările congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România se vor desfășura 
în perioada 23—27 martie 1971, a- 
vînd următoarea ordine de zi :

1. Raportul Consiliului Central 
privind activitatea U.G.S.R. în pe
rioada care a trecut de Ia congre
sul precedent și sarcinile ce revin 
sindicatelor în înfăptuirea hotărî- 
rîlor celui de-al X-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Raportor tovarășul VIRGIL 
TROFIN, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R. ;

2. Raportul Comisiei centrale de 
cenzori.

Raportor tovarășul LUDOVIC 
CSUPOR, președintele Comisiei 
centrale de cenzori ;

3. Raportul cu privire Ia proiec
tul de statut-cadru al sindicatu
lui ; proiectul de statut-cadru al 
uniunii sindicatelor pe ramură de 
activitate ; proiectul de statut al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România 
și proiectul de statut al consiliilor 
teritoriale ale sindicatelor.

Raportor tovarășul ION COTOȚ, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R. ;

4. Alegerea Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România 
și a Comisiei centrale de cen
zori.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Platforma industrială din nordul municipiului Arad 
concentrează cele mai puternice unități ale orașului, 
între cele mai mari și cele mai importante, atît 
pentru economia județului cît și pentru economia na
țională, este și Uzina de vagoane care a cunoscut 
în anii socialismului un intens proces de mo
dernizare. Numai în cincinalul trecut investiți
ile canalizate spre modernizarea procesului teh
nologic și lărgirea spațiilor de producție au depășit 
123 milioane lei. Astfel, a ajuns să realizeze 74 la 
sută din producția de vagoane-marfă a țării, exclusi
vitatea deținînd-o vagoanele pentru călători. Tot în

anii cincinalului, serviciul de concepție al uzinei a pro
iectat 63 de tipuri de vagoane, dintre care 29 destinate 
beneficiarilor externi din R.D.G., Cuba, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, Iran, R. P. Polonă, Grecia, 
R.P.D. Coreeană. S-a ajuns ca față de nivelul anului 
1965 volumul exportului în 1970 să crească cu circa 72 
la sută. Tn aceeași perioadă, volumul fizic al produc
ției a sporit numai la vagoanele de marfă cu 97 la 
sută, urmare directă a creșterii puternice a efec
tului util al muncii, a productivității acesteia. Acum, 
pe poarta uzinei, la fiecare 72 minute, iese un vagon, 
în fotografie : aspect de la Uzina de vagoane Arad

O zi la client,
douâ la reparat

I

'DIVERS
Sigiliul 
lui Mihai 

I Viteazul 
I Lucrătorii filialei Arhivelorstatului din Rm. Vîlcea colindă I satele și comunele din Țara Lo-viștei adunînd acte și documente privitoare la istoricul acestor locuri. Aflînd despre această ini- Ițiativă, Gheorghe N. Antonescu, din satul Mlăceni, comuna Pe- rișani, le-a prezentat un perga- Iment păstrat în familia sa din tată în fiu. Cercetătorii au constatat că documentul, emanat de Ila domnitorul Radu Șerban la 17iunie 1604, are o valoare deosebită mai ales prin sigiliul aplicat pe el, care nu este altul de- Icît cel folosit de Mihai Viteazul în urma unirii celor trei țări române. Un document care, fără (îndoială, va reține atenția cercetătorilor de specialitate. Pentru că, se pare că preluarea matriței sigiliare de către Iiadu I Șerban nu era întimplătoare: eaarată că pe activitatea acestuia își pusese... pecetea politica ma- | relui său înaintaș.

La aniversarea unor C. A. P.

„VOM DE PUNE TOATE EFORTURSLE 
PENTRU ÎNFLORIREA AGRICULTURI!

NOASTRE SOCIALISTE"

ÎN lUDEJUL

BISTRIȚA-NĂSĂUD

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Membrii cooperativei agricole de producție Straja, județul Constanța, au sărbătorit recent împlinirea a 20 de ani de la înființarea cooperativei. în adunarea festivă care a avut loc cu acest prilej au fost subliniate succesele obținute in cele două decenii pe linia sporirii continue a producției, ridicării nivelului de trai material și cultural al țăranilor cooperatori. Participanții la adunare au adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, după ce se subliniază că membrii cooperativei îmbrățișează cu căldură măsurile expuse în ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie, anul trecut cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, se arată : în acest an. prin depășirea producțiilor planificate, vom preda statului peste prevederile contractuale : 60 tone grîu, 165 tone porumb, 45 tone floarea-soarelui, 70 tone tomate, 310 hl lapte vacă, 30 hl lapte oaie, 150 000 ouă și 1 000 kg lînă.întîmpinînd cu vie recunoștință cea de-a 50-a aniversare a partidului nostru, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune în încheierea telegramei, că vom exe

cuta lucrările agricole la timp și de cea mai bună calitate.Sărbătorind cea de-a 20-a aniversare a unității lor, țăranii cooperatori din comuna Horia, județul Constanța, au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : Tre- cînd în revistă rezultatele bune obținute în acești ani, conștienți de înalta îndatorire față de conducerea de partid și de stat pentru ajutorul acordat cooperativelor agricole de producție, ne angajăm ca în cinstea celei de-a 50-a aniversări a partidului să realizăm în mod exemplar planul de producție și financiar pe anul 1971 și să valorificăm peste prevederile planului, la fondul central al statului,' următoarele cantități de produse agroalimentare : 50 tonegrîu, 100 tone porumb, 20 tone floarea-soarelui, 30 tone struguri, 400 hl lapte și 30 000 ouă.Membrii cooperatori din satul Horia asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate, contribuind în acest fel la înflorirea agriculturii socialiste, la întărirea e- conomiei naționale.
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din Timișoara exportate
în 34 de țăriUna din secțiile cele mai noi și moderne de la „Industria lînii", unitate de bază a Combinatului textil nr. 2 Timișoara, este filatura de lînă pieptănată. Anual se produc aici aproape 2 000 tone de fire de lînă și tip lînă, folosite la fabricația unei largi game de țesături pentru femei și bărbați. Deși nouă — actul său de naștere a fost semnat în anii cincinalului trecut — această secție își va mări încă în cursul trimestrului III a.c. capacitatea de producție cu alte 600 tone de fire pieptănate, prin punerea in funcțiune a unei modeme linii de preparație și a mai multor ringuri de înaltă tehnicitate. Se vor crea astfel posibilități sporite pentru realizarea de noi articole din lînă în amestec cu fire P.N.A., poliesteri și celofibră. De altfel, așa după cum ne-a informat directorul general al combinatului, ing. loan Pugna, o dată cu începerea noului an. la „Industria lînii" s-au produs și primele cantități de tergal, fapt care marchează trecerea într-o

proporție mărită de la țesăturile clasice de lină, la cele care utilizează și fibre sintetice indigene. Pină la snrșitul anului, aici vor fi realizate, în total, 60 de noi articole în peste 1 340 de desene. înnoirea nomenclatorului de fabricație este o caracteristică și în activitatea celorlalte unități componente ale combinatului timișorean. La unitatea „Garofița". bunăoară. în acest an se vor produce 50 de modele noi de cravate bărbătești. în peste 370 poziții coloristice, precum și 37 modele noi de fulare în 304 poziții coloristice, iar la fabricile de pălării din Timișoara și Periam se vor realiza încă 12 noi articole destinate în special pentru femei.O bună parte din noile articole fabricate de către unitățile combinatului textil nr. 2 din Timișoara vor deveni cunoscute peste hotare.se exportă în și Produsele de aici 34 de țări.
Cezar
corespondentul „Scînteii
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Bogat sortiment 
fle produse 

ale industriei localeBISTRIȚA (Corespondentul „Scînteii"). în ultimii ani, la întreprinderea de industrie locală Bistrița au fost construite noi capacități de producție, printre care : o fabrică de perii tehnice, o fabrică de conserve din fructe, o secție de mobilă lustruită și o turnătorie de fontă.în cadrul acestor unități sînt realizate sortimente variate de bunuri de larg consum, precum și. unele repere și produse necesare industriei republicane. De exemplu, periile tehnice fabricate aici sînt utilizate în întreaga țară, iar garniturile de mobilă — camera combinată „Bistrița", vopsită în ulei și imitînd furnirul de nuc, garniturile de bucătărie model „Bistrița" și „Mioara", bibliotecile și canapelele etc — sînt, de asemenea, solicitate în număr tot mai mare de către populație. Recent au început să se fabrice camere combinate lustruite cu lacuri poiiesterice.Valorificarea superioară a materiilor prime existente în județ preocupă în tot mai mare măsură colectivul întreprinderii de industrie locală Bistrița. în spiritul unor activități cu tradiție, de exemplu, s-au realizat o seamă de articole căutate, din împletituri de nuiele, cum ar fi bunăoară scaune pentru copii, diferite obiecte din fier forjat, solicitate de asemenea și pentru export în R.F. a Germaniei. Belgia, Danemarca. Olanda. Norvegia și alte țări.în cadrul industriei locale se mai produc : siropuri din fructe, gemuri, marmelade și alte sortimente obținute prin prelucrarea fructelor din județul Bistrița- Năsăud.

— 1 supra 06.— Eroare. ,90 cu 1. Uite și lupa.— E-n regulă, dă-i drumul. Cînd ia foc, îl oprești.— Placa de baleaj fumegă... S-a blocat acordul fin.Dialogul de mai sus îl poate duce pe cititor cu gîndul la membrii vreunei expediții spațiile care pre- gătesc; Îriî'f^țâ p.u^itrelor de . .comandă,'.lansarea' unei nave cosmice. în realitate, însă, lucrurile sînt mai banale. Dialogul a fost înregistrat lă întrunirea așa- zisei comisii de recuperare a bunurilor defecte, aflate în termenul de garanție. Cei 13 membri de față a- nalizau „pe viu" situația televizorului Dacia-3 seria 153988, cumpărat cu cîtva timp în urmă de Hutea- nu Ecaterina din București, strada Frunzei nr 15Dar iată și cîteva date din certificatul de garanție al televizorului : 14 februarie — un tehnician se deplasează acasă pentru reglaj ; ; 15 februarie — o nouă deplasare pentru o reparație ; 7 martie — din nou reglaj ; 9 martie, 2 a- prilie, 18 aprilie — reparații ; 23 aprilie — se înlocuiesc o serie de piese ; 21 mai — televizorul nu mai poate fi reparat la domiciliul cetățeanului și este transportat la atelier. Aici stă 4 zile ; 6—10 iunie, 15— 26 iunie — televizorul este din nou „internat" la atelier ; 27 iunie — o nouă, reparație la domiciliu ; între 5—12 iulie. 15 iulie — 3 august, 15—30 august — televizorul stă la atelier pentru reparații ; 17 septembrie — aparatul se defectează și este înlocuit cu un altul, nou. Cel vechi, avînd in vedere că a stat în reparații mai mult de o treime din perioada de garanție, este adus în fata comisiei care, în temeiul H.C.M. 753/1965. hotărăște • aparatul să fie restituit uzinei „Electronica". urmînd ca aceasta să-i suporte contravaloarea— Cazul respectiv — ne declară președintele comisiei. M. Răzvan — departe de a fi ieșit din comun, este unul din numeroasele pe care le avem de rezolvat lună de lună. în

anul 1970 au trecut prin fața „juriului" peste 300 de bunuri tehnice (televizoare, aparate de radio, frigidere, aspiratoare, mașini de spălat și de cusut etc.). Produsele — cu toată priceperea meseriașilor depanatori— nu au mai putut fi reparate și ca atare au fost returnate producătorilor,.— Avem de-a face cumva .cu o comisie, de casare ?— întrebăm noi.

medie, un televizor se strică de aproape trei ori (în 6 luni !) ; că într-un an, la 100 de aparate radio vîndu- te se fac 66 reparații ; la mașini de cusut — 27, la frigidere — 25, la mașini de spălat — 23, la aspiratoare — 15. Oricum, trebuie să recunoaștem că cifrele sînt departe de a e-videnția o calitate 'corespunzătoare a produselor respective. ■/
însemnări privind calitatea 

unor bunuri de folosință îndelungată

— Cam așa ceva, deși cuvîntul „casare" te duce cu gîndul la vechituri. Or, noi „lucrăm" cu produse de- abia ieșite de pe porțile întreprinderilor. Procesele verbale ale comisiei sîrit, dacă vreți, o oglindă a preocupărilor, mai bine-zis a insuficientei preocupări ce se acordă în întreprinderile respective calității execuției. Numărul aparatelor aduse în fața comisiei înseamnă tot atîtea calificative negative la adresa compartimentelor’ de producție și de control din întreprinderi.Despre calitatea bunurilor din această categorie ziarul nostru a scris, nu o dată, din păcate, însă, fără un e- cou prea favorabil în rîndul producătorilor. Iată de ce invităm de această dată colectivele. de muncă din întreprinderi la o analiză oarecum inedită. Le vom da prilejul să reflecteze asupra cîtorva repercusiuni ale muncii de mîntuială. asupra necazurilor ce trebuie să le îndure alții datorită neglijenței cu care se tratează pe alocuri problema calității.Primul și cel mai prejudiciat de slaba calitate a produselor este posesorul lor — cetățeanul. Dintr-o statistică privind reparațiile efectuate de cooperația meșteșugărească din Capitală la aparatele aflate în garanție a rezultat că, în

Nimeni nu spune că este de neconceput ca un produs să se defecteze dintr-un motiv cu totul excepțional și imprevizibil. în timpul funcționării, chiar dacă abia a ieșit de sub lupa controlului de calitate. Dar cu totul altceva este cînd produse noi ajung să fie reparate de nenumărate ori, și în cazuri atit de frecvente. Trebuie avut în vedere și timpul pe care și-I irosește de fiecare dată cetățeanul, fără a mai vorbi de imposibilitatea de a folosi aparatul în care a investit o parte din veniturile dobîn- ditș Nu știm ce părere are, de exemplu, uzina. „Electronica" despre reputația produselor sale în rîndul cumpărătorilor, dar faptul că 9 din 10 televizoare se defectează în perioada de garanție — și nu o singură dată, ci în medie de 3—4 ori — ar trebui să-i dea serios de gîndit. (Vom exemplifica în continuare cu producția de televizoare, cu mențiunea că adeseori conținutul problemelor privind calitatea este același și la alte produse de uz casnic).O influentă negativă, ca urmare a slabei calități a unor bunuri de consum, decurge și pentru atelierele de reparații. Mai înainte de toate, aglomerația ce se produce aici, suprasolicitarea lucrătorilor. Nu lipsit de importanță este și fap

tul că la reparațiile în garanție, datorită deselor intervenții ce trebuie făcute, se lucrează în pierdere. La Cluj, de exemplu, pentru întreținerea unui televizor în garanție, cooperația meșteșugărească cheltuiește 73,55 lei față de 40 lei cît primește de la producător. Și, din păcate, situația — după cum ne-au asigurat reprezentanții cooperației meșteșugărești — 1 ;esteaceeași in toate localitățile țării. în plus, frecvența ridicată a reparațiilor necesită și un consum ridicat de piese de schimb, cu mult peste haremurile stabilite inițial. De aici alte și alte necazuri, pe linia aprovizionării la timp a a- telierelor.Perturbații serioase în desfășurarea normală a activității sint aduse de produsele necorespunzătoare calitativ și sectorului comercial : imobilizări de fonduri, blocări ale spațiilor de depozitare, încetinirea vin- zărilor etc. Presate de prejudiciile aduse de slaba calitate a mărfurilor, organele comerciale au întocmit un studiu ; din analiza e- fectuată la Direcția generală comercială din cadrul Consiliului popular al municipiului București am reținut, între altele, că în ultimii 4 ani, numărul televizoarelor respinse pe motive de calitate de o brigadă de supracontrol a comerțului a crescut de 14 ori, că în luna ianuarie a.c. această brigadă a respins 64.2 la sută din aparatele verificate.Incercînd să prezentăm conducerii uzinei „Electronica" problemele de mai sus, ni s-a comunicat că aspectele respective fac o- biectul unei acțiuni — în curs de desfășurare —, urmînd cp în momentul finalizării investigațiilor să fim informați. Luînd în considerație promisiunea conducerii uzinei, ne oprim aici, cu speranța că rîndu- rile de față — departe de a fi cuprins toate aspectele legate de calitatea bunurilor de consum — vor prezenta un cert interes și pentru alti producători. Așteptăm. prin urmare, opiniile lor.
Mihai IONESCU

i Hoțul 
era chiar

• paznicul
IDe la o vreme, din casa cofetăriei „Trandafirul roșu" din
I orașul Pucioasa (Dîmbovița) dispăreau în fiecare noapte diferite sume. La. un moment dat lipsurile au ajuns la aproape
1 20 000 lei. O supraveghere bineorganizată de organele de resort a elucidat misterul. Petre Cu- culea, paznic la direcția jude-
Ițeană de pază civilă contractuală. care asigura paza unității cu pricina, își confecționase o
I cheie și cind se simțea în siguranță intra să-și ia „partea". din sertar. Prins în flagrant delict a fost deferit justiției.
! Rotile

norocului
9 Teodor Cearnău. din Cavnic ’ (Maramureș), a poposit într-o I seară la un bufet din oraș și, cum popasul s-a prelungit cam multișor, a pornit spre casă pe
I două .cărări.. La un moment dat a căzut' și a adormit în drum, între timp a început să ningă și zăpada a prins să-l acopere.I Nu peste multă vreme șoferul loan Roman, care conducea un• autobuz, a observat că în fața Isa, abia la cîțiva metri, se află „ceva". Nu a avut timp să frî- neze, întrucît mașina se afla |>în pantă. A condus însă autobuzul în așa fel îneît acel „ceva" să se încadreze între roți. Manevra i-a reușit. Teodor
I Cearnău a scăpat cu viață. Poate și cu o învățătură ? !...

VINE VREMEA SEMĂNATULUI!
(Urmare din pag. I)tofi, porumb etc. De asemenea, terenurile destinate acestor plante trebuie lucrate din vreme pentru a se preîntîmpina pierderea rezervei de apă din sol. Este pozitiv faptul că. pină la 12 martie, au fost fertilizate suplimentar 440 000 hectare cu grîu în întreprinderile agricole de stat și 1 200 000 hectare în cooperativele agricole. Trebuie arătat însă că acțiunea de fertilizare a terenurilor este întirziată în județele Gorj, Olt, Bihor, Maramureș și Cluj. Acțiunea de fertilizare trebuie continuată cu intensitate, iar industria să facă e- forturi pentru a livra cantități cît mai mari de îngrășăminte chimice.Sînt unele lucrări, ca cele din pomicultură, care, indiferent de mersul vremii, puteau fi mult mai avansate. Tăierile de formare a coroanei și fructificare la pomii fructiferi din livezile aparținînd cooperativelor agricole, s-au făcut în proporție de numai 50 la sută. întîrzieri

mai mari se semnalează în județele Arad, Prahova, Dîmbovița, Caraș- Severin, Iași, Cluj, Mureș. Or, iarna ușoară de care am beneficiat în acest an a permis ca lucrările în livezi să se execute fără nici o dificultate. Nu s-a .profitat de acest timp, iar acum ele vor trebui făcute în grabă și într-o perioadă foarte aglomerată.Datorită măsurilor organizatorice și tehnice care au fost luate, lucrările de sezon în legumicultură s-au desfășurat mulțumitor, fiind mai a- vansate față de ceilalți ani. Timpul rece din prima parte a lunii martie a stînjenit și acțiunile din acest sector. însă tocmai aceste condiții mai puțin favorabile obligă unitățile agricole să acorde mai multă atenție 
pregătirii răsadurilor, însămînțării 
în cîmp a legumelor și plantării car
tofilor timpurii. îndeosebi repica- rea este o măsură obligatorie pentru obținerea unui răsad de bună calitate care, o dată plantai în cîmp. să se dezvolte normal si să asigure obținerea unor recolte

mari. Or, pînă la 12 martie, repicatul s-a făcut- în proporție de 65 la sută la varză timpurie, gulioare și conopidă, de 21 la sută la tomate timpurii și de 3 la sută la ardei. Este adevărat. că lucrarea respectivă este în plină desfășurare, dar nu trebuie scăpat din vedere ca ea să se execute la toate legumele timpurii care se înmulțesc prin răsad. De asemenea, trebuie acoperite solariile pentru a da posibilitate solului să se încălzească. Centrala pentru producția, valorificarea legumelor și fructelor trebuie să urmărească, pe teren, modul cum se realizează programul stabilit privind dezvoltarea legumiculturii.Măsurile luate de conducerea partidului privind perfecționarea organizării, planificării și conducerii agriculturii, . dintre care aplicarea acordului global ca formă de retribuire, cointeresează în măsură mai mare pe cooperatori să execute lucrările agricole la timp, să obțină recolte mari. Aplicarea acordului

global presupune ca, în fiecare cooperativă agricolă, președintele, ingi- nerul-șef, șefii de fermă și brigadierii să asigure condițiile materiale necesare pentru ca formațiile de lucru să-și poată desfășura activitatea nestingherit. De aceea se cere ca acum, mai ales ținînd seama că lucrările agricole sînt întîrziate. toate tractoarele să fie scoase în cîmp, să se asigure funcționarea lor perfectă. De asemenea, trebuie pregătite din timp semințele și alte materiale, astfel ca și mecanizatorii să poată munci din plin. Centralele nou create care se ocupă de sfecla de zahăr, de legume și fructe, de vița de vie, împreună cu direcțiile agricole, să asigure executarea la timp a lucrărilor agricole de primăvară cu respectarea tehnologiilor stabilite pentru fiecare cultură. Aceasta va contribui la obținerea unor recolte mari — cerință de maximă însemnătate pentru economia tării, pentru buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare.

între spațiu 
și timp

Ion Leu din Brăila, B-dul Al. 
I. Cuza 129, salariat la agenția 
Loto-Pronosport din localitate, 
se pregătea intens pentru mu
tarea intr-o locuință nouă. îna
inte de a face acest pas, avu
sese. grijă să dea sfoară in stingă 
și în dreapta și acum aștepta 
calm „clientul" cel gras care 
urma să vină in locul său. S-a 
ivit Costina Merticaru, din strad. 
Carantina 55 și... a început „tir- 
gul“. In final, I. L. i-a pretinș 
6 000 lei pentru a-l introduce în 
spațiul pe care dumnealui trebuia 
să-l pună la dispoziția întreprin
derii de gospodărie locativă. 
După ce a primit banii, au apă
rut insă organele de cercetare 
penală. Cu acest prilej, s-a 
constatat că aceeași locuință 
mai fusese scoasă încă o dată la 
mezat de către soția sa, Maria 
Leu, care primise, de la Ion 
Păun din strada Timiș 38, suma 
de 3 000 lei, în schimbul unei 
promisiuni similare. Ambele 
„tirguri" au fost imediat sparte. 
Acum soții Leu își așteaptă 
„repartiția" pentru un timp în
delungat in alt spațiu !

O 
deprindere- 
comoară

In ultimii ani, elevii de la 
Școala generală din comuna 
Manasia (Ilfov) își realizează 
numeroase din proiectele lor, 
mai mult sau mai puțin extra- 
școlare, din... economii. Aproape 
toți posedă librete, foi și tim
bre de economii sau timbre de 
economii școlare. Ceea ce le-a 
permis ca, în cîteva vacanțe la 
rind, să efectueze diferite ex
cursii prin țară. In prezent, 
micii călători se pregătesc pen
tru o excursie peste hotare. 
Totodată, cei mai mulți dintre 
ei au devenit posesori de in
strumente muzicale, materiale 
sportive sau frumoase biblioteci 
personale. După preferințe și 
aptitudini. Dar și in virtutea de
prinderii de a economisi, care, 
însușită încă de la această vîrstă, 
devine o prețioasă comoară.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 
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se mulțumesc însă să con- au făcut alții, dar nu consi- este o obligație să aplice în ceea ce au văzut. Ar fi cît

modernăMobilă

de carne, lînă. produse solicitate de' de industria ușoară și

In creșterea oilor
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loan ERHAN

aduseuna din se

participant! cu 
în procesul ele 
a Industriei chi-

este vorba roman de sau o insulăCi de pă-

ochii. De nu sînt porumbei dați cu

idee lău- urmărea superioa- a ciocă-

frișcă, diferite fructe, O de 250 gr cu fulgi de lei.

: corb la corb scoate corbii niște

Bărăgan...

• Porumbeii îndoliați

nu a- cele a- hectare aceasta

Sezonul mieilor vine o dată cu primăvara. Din cei aproximativ 8,5 milioane de miei cît se obțin anual. în țara noastră, majoritatea văd lumina zilei pînă în luna martie. In numai cîteva luni insă numărul lor se înjumătățește prin tăieri masive Ia greutăți medii mici, de numai 8—12 kg. Rezultă un tonaj de carne extrem de redus, neeconomic care determină sezonalitatea consumului acestui produs. Din această cauză, în țara noastră, deși există un efectiv de peste 13,8 milioane de ovine adulte, ponderea cărnii de ovină însumează mai puțin de 11 Ia sută din producția totală de carne, ceea ce reprezintă un procent foarte mic.Din datele prezentate de specialiștii direcției de resort din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor rezultă că în structura actuală a producției de carne de ovine 41 la sută provine de la „mieii cruzi" tăiați la greutăți mici, 21 la sută de Ia mieii în- grășați și restul de la ovinele a- dulte. Or, într-o 
structură econo
mică, rațională, a- 
vantajoasă atît 
pentru consuma
torii interesați să 
cumpere cantități 
sporite de carne 
de calitate,, cit și 
pentru unitățile 
agricole și crescătorii care pot ob
ține venituri superioare
necesară sporirea proporției 
carne de miel îngrășat

de ritmicizare a producției și livră
rilor nu poate da rezultate bune. Printr-o interesantă experiență e- fectuată nu „in condiții de cercetare pe cîteva zeci de animale", ci pe un efectiv de 14 170 oi, la I.A.S. Peștera s-au determinat elementele necesare pentru obținerea mieilor de toamnă. La lotul de oi cu o foarte bună stare de întreținere procentul de fecunditate, la prima insămînțare artificială, a fost de peste 50 la sută, iar la cele întreținute nesatisfăcător media a scăzut la cifra de 5 la sută.Pasiunea pentru perfecționarea tehnologiei de creștere a oilor și nu în mică măsură nevoia de a găsi soluții la probleme practice a deter-

In ultimii ani, în sistemul stabula- 
ției permanente s-au crescut. peste 
45 000 de miei și tineret ovin de la 
care s-au obținut între 7—8,8 kg lină. Anul trecut fermele de ovine au adus un venit de aproape 26 milioane lei și beneficii de 3,5 milioane. De la un efectiv de 37 000 ovine tunse s-au obținut în medie cîte 5,6 kg lină fină. Măsurile amintite ca și cele privind concentrarea și specializarea fermelor, organizarea judicioasă a producției au permis ca productivitatea pe lucrător să ajungă la 84 000 lei — cu 12 000 lei peste nivelul planificat.„Caratele" rezultatelor de pînă acum pot cîștiga în valoare dacă ar fi sintetizată experiența acumulată în mai

SEZONUL MIEILOR
și clteva probleme de eficiență

este 
de 

la cir
ca 50 la sută din totalul cărnii de 
ovine. Este o cale sigură de a contribui la îmbunătățirea aprovizionării populației, deoarece de la 4 milioane de miei tăiați de mici se obțin numai 40—50 mii tone de carne în timp ce prin îngrășarea lor se poate realiza o cantitate de circa trei ori mai mare. în privința calității se pot releva însușirile nu
tritive superioare ale cărnii de miel îngrășat. De altfel, în multe țări dezvoltate ca Anglia și Franța se remarcă preferința consumatorilor pentru carnea de miel îngrășat pînă la o greutate de 35—40 kg care se vinde mult mai scump în comparație cu carnea provenită de la oricare altă specie de animale. în țara noastră au fost create complexe de tip industrial pentru îngrășarea mieilor în I.A.S. și în cadrul asociațiilor intercooperatis- te. Organizarea intr-un singur an a complexelor intercooperatiste arată .cit de mult se poate realiza în toate județele țării atunci cînd se concentrează forțe și mijloace pentru realizarea unor obiective precise, cu eficiență economică antecalculată. Pînă la sfîrșitul actualului cincinal urmează să se îngrâșe în complexele industriale peste 4 milioane de miei.Pentru îmbunătățirea aprovizionării populației are o mare însemnătate nu numai organizarea îngrășă- toriilor, ci și obținerea ritmică a unui număr sporit de miei, eșalonarea livrărilor de carne pe întregul parcurs al anului.Cu ocazia unui recent simpozion organizat de Stațiunea centrală de cercetări pentru creșterea ovinelor de la Palas — județul Constanța, specialiștii au dezbătut problemele privind intensificarea reproducției la ovine. Referatele și discuțiile purtate au relevat o seamă de aspecte interesante în acest domeniu, dar cea mai convingătoare demonstrație asupra posibilităților de a obține mai mulți miei, în mod eșalonat, a oferit-o întreprinderea agricolă de stat Peștera, județul Constanța. Specialiștii și lucrătorii acestei mari unități gricole cu un efectiv de 46 000 oi matcă, oferă o experiență de larg interes pentru alte unități agricole. în acest sens sînt concludente relatările ing. Ion Borțan, directorul I.A.S. Peștera. „Cu ani în urmă și în unitatea noastră predomina caracterul sezonier al producției. Nimeni nu ar fi putut crede că practica împămmtenită de sute de ani de a obține miei numai primăvara ar putea fi schimbată. Realitatea este că după cîțiva ani de expe
riențe practice am reușit anul trecut 
să obținem 52,9 la sută din totalul 
mieilor în primul trimestru, iar cei
lalți în trimestrele următoare. Pe 
baza eșalonării însămînțărilor artifi
ciale în acest an obținem 36 la sută 
din miei în trimestrul iutii, 19,4 la 
sută în trimestrul II, 10,3 la sută în 
trimestrul III și 34,3 la sută în ulti
ma parte a anului. Și această eșalo
nare poate fi modificată in funcție ■ 
de cerințele pieței".în cadrul simpozionului amintit, cîțiva specialiști se interesau de numărul anilor necesari pentru a putea ajunge la eșalonarea producției. Răspunsul oferit de crescătorii de oi de îa Peștera este si în această privință concludent : intr-un singur an, în 
1969, procentul de miei obținut din 
fătări eșalonate, deci in afara sezo
nului tradițional, a ajuns la peste 76 
la sută în comparație cu 37,4 la sută 
în anul 196S. Aceste rezultate arată 
că ritmicizarea producției nu necesită 
un număr mare de ani, ci mult spirit 
de inițiativă, însușirea și mai ales 
aplicarea metodelor puse la îndemână 
de știință și experiența practică.

Eficiența metodelor de exploatare 
intensivă a oilor este condiționată in 
primul rînd de asigurarea furajelor 
fără de care nici un program de mă
rire a rentabilității acestei specii sau

minat conducerea I.A.S. să înființeze 
o fermă „pilot" unde se experimen
tează toate elementele noului înainte 
de a fi generalizate în celelalte ferme. Pentru a putea dirija în mod competent activitatea, directorul întreprinderii se ocupă în mod nemijlocit de ferma pilot. în această fermă se cresc oi cu o producție medie de 8,55 kg lînă și berbeci care dau 15—20 kg lînă fină la o singură tundere.în cadrul simpozionului s-au formulat o serie de concluzii și recomandări pentru a obține „o recoltă" suplimentară de miei prin furajarea corespunzătoare și însămînțarea artificială timpurie a mioarelor — metodă care în condițiile țării noastre se poate solda cu un plus de sute de mii de miei anual. în unele ferme, se realizează cîte trei fătări în doi ani, sau chiar cîte două pe an.Specialiștii Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor au prezentat scheme de organizare a fătărilor dese și timpurii pentru a obține mai mulți miei, în această privință s-a acumulat o experiență prețioasă la Palas și într-o serie de ferme ale întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole. După cum relatau dr. 
Savu Timaru, directorul Stațiunii centrale Palas, și alți Specialiști, or
ganizarea fătărilor dese și timpurii 
are nevoie de un program de mai 
mulți ani, alcătuit în funcție de con
dițiile și posibilitățile fiecărei unități 
agricole, de îmbunătățirea furajării 
și îngrijirii, alegerea raselor și a 
exemplarelor care pot fi însămânțate 
artificial in afara sezonului normal 
de reproducție, folosirea pe scară mai 
largă a tratamentului hormonal, ex
tinderea metodei de înțărcare tim
purie a mieilor. Sînt metode de mare eficiență economică a căror aplicare depinde foarte mult de perfecționarea cunoștințelor specialiștilor de calificarea ciobanilor.Cele relatate reprezintă numai teva din multiplele posibilități sporire a producției și randamentului creșterii oilor. De ce nu se extind metodele amintite ? In marea majoritate a fermelor care obțin numai 2—3 kg lînă și un miel în medie pe oaie anual sau nici măcar atît, rezultatele slabe sînt puse pe seama lipsei posibilităților de furajare rațională, a greutăților determinate de insuficiența suprafețelor de pășune în zonele de șes și a producției mici de iarbă în zona pajiștilor naturale. Că este posibilă înlăturarea acestor neajunsuri o demonstrează experiența practică dobîndită într-o serie de I.A.S. și cooperative agricole care, deși dispun de suprafețe mici de pășuni reușesc să crească turme de oi de mare productivitate. Pășunile situate pe coaste de deal la I.A.S. Peștera au fost mult ameliorate. Totuși, acestea, împreună cu plantele furajere cultivate asigură numai 60— 70 la sută din necesarul de iwă verde. într-o astfel de situație a.’.. unități agricole se rezumă la' scoaterea tuturor oilor pe pășune și la înregistrarea deficitului de masă verde cu care se justifică și nereali- zarea planului de producție. Cu totul altfel se procedează la Peștera.. Aici sînt scoase la pășune din primăvară pină în toamnă numai 70—80 la sută din oile mame. Celelalte oi și întregul efectiv de tineret ovin sînt întreținute permanent, vara și iarna, în saivane și padocuri unde primesc așa-numitul amestec unic de furaje. Acest amestec format din fînuri, paie, coceni și concentrate măcinate se distribuie, o dată la cîteva zile în automate de hrană. Calcule minuțioase arată că în acest feL anul trecut, deficitul de 30 la sută al balanței furajere s-a transformat intr-un excedent de 2 la sută. Pierderile care au loc în cazul administrării furajelor nepreparate se reduc aproape în totalitate, ca urmare a măcinării și distribuirii hranei în automate, înlă- turindu-se risipa. Cheltuielile pentru prepararea furajelor destinate oilor nu depășesc jumătate din valoarea nutrețurilor economisite.

multe unități agricole pentru a desprinde concluzii care să poarte girul științei. In legătură cu aceasta, ing. Borțan spunea la simpozionul amintit : „Ceea ce ne împiedică să declanșăm pe scară mare acțiunea de intensificare a producției de lînă și de carne este în primul rînd lipsa noastră de .experiență și lipsa de sprijin din partea cercetării științifice. Noi, la ora actuală, necunoscînd îndeajuns ce se face cu oile în țări mai avansate și nici chiar în țară la noi peste tot, căutăm să învățăm lucruri care poate sînt inventate de mult. Cercetătorii în loc să se ocupe cie probleme majore ale creșterii oilor în țara noastră, verifică mai mult ceea ce au realizat și experimentat autorii de peste hotare. Este și acesta un lucru bun, dar ar trebui ca stațiunile experimentale, după ce au .elaborat, adaptat și experimentat o tehnologie să fie ele însele primele care s-o aplice în sectoarele lor de producție ;

bine ar fi sa mergem să vedem practic cum se face o treabă și nu să ni se dea numai sfaturi".Este o cerință îndreptățită cu atît mai mult, cu cît unele zone ale țării beneficiază foarte puțin de rezultatele cercetărilor. Dacă pentru rasele merinos și țigaie s-au întreprins lucrări de cercetare mai ample . și au fost create turme selecționate, la rasa țurcană de la care se obține lina necesară confecționării covoarelor și este singura în măsură să valorifice marile suprafețe de pășuni alpine, lucrările ameliorative continuă să se afle în faza de început. Amplasarea - pe litoral a Stațiunii centrale de cercetare pentru creșterea ovinelor, cu un număr de numai 9 cercetători, față de 20 cît are stațiunea experimentală agricolă vecină Valul Traian, de profil județean, nu este de natură să asigure soluționarea științifică a problemelor complexe legate de creșterea oilor în întreaga țară. Pentru' con
dițiile variate de 
creștere din zonele 
de deal și munte 
și pentru alte rase 
decit cele crescute 
în Dobrogea sau 
în Bărăgan este 
nevoie de progra
me diferite, de 
tehnologii de creș
tere diferențiate, 
adecvate specifi
cului local. Această orientare precizată în programele ministerului trebuie tradusă în viață cît mai repede.în ultimii ani s-au organizat numeroase schimburi de experiență la care au participat sute de specialiști și crescători de oi. Mulți dintre par- ticipanți state ce deră că practică se poate de nimerit ca direcțiile agri

cole județene să controleze sistema
tic cu ce se soldează fiecare consfă
tuire, ședință de lucru sau schimb ie 
experiență. Recomandările și concluziile simpozionului amintit, ale altor acțiuni de acest fel trebuie adaptate și aplicate diferențiat în cît mai multe unități agricole pentru creșterea rapidă a producției lapte și alte consumatori, alimentară.

FABRICA „ALFADIN ORADEA PRODUCE

de calitate

C. BORDEIANU

O nouă unitate industrială situată la marginea orașului Oradea, fabrica de mobilă „Alfa", a intrat in funcțiune la începutul anului 1969. Construită în stil modern, fabrica este dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate. Ing. Cornel Cornea, director tehnic al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului Oradea, ne-a informat că în centrul atenției stă proiectarea și fabricarea unei mobile moderne, cum nu s-a mai produs pînă acum în țară. Acest lucru a și fost realizat chiar îri primele luni care au trecut de la intrarea în funcțiune a fabricii. Printre cele mai izbutite realizări ale colectivului de la fabrica „Alfa" se numără mobilierul „Dacia", care este alcătuit dintr-o „familie" mare : sufragerie, cameră de zi, mobilă de hol. Mult apreciate de cumpărători sînt bibliotecile cu 2, 3 și 4 oorpuri, măsuțele pentru televizor, care au un bar elegant și vitrină, canapelele extensibile, fotoliile comode cu o linie modernă și altele.Deși fabrica este tînără, produsele ei au reușit să se impună atît pe piața internă, cît și pe piața internațională. Din cele 24 000 garnituri de mobilă convenționale, cît se produc anual, peste 40 la sută sînt trimise la export. Numeroși cumpărători au trimis pe adresa fabricii „Alfa" din Oradea scrisori de mulțumire, prin care elogiază mobila fabricată aici și felicită colectivul care o produce. loan Dogaru, din Bacău, care a cumpărat o sufragerie tip Dacia, a scris fabricii : „Mi-a plăcut această mobilă, pentru că este cu totul diferită de toate celelalte apărute pînă acum în magazinele noastre". In continuare, el arată că mobila . este de bună calitate și transmite calde felicitări colectivului care a fabricat-o.într-adevăr, mobila produsă la fabrica ,,Alfa“ din Oradea este lucrată îngrijit, are furnir de mahon și este lustruită cu lacuri poliesteri.ee, rezistente la umezeală și căldură. Dacă, de pildă, cineva varsă apă sau băuturi ori stinge din greșeală țigara pe luciul mesei, acesta rămîne nepătat. în fotografie : Aspect de la expoziția fabricii de mobilă „Alfa" din Oradea.

CONTRASTE

De patru ani stau la păstrare, bine ferecate și ascunse de privirile curioșilor și de soarele arzător al Bărăganului, două mori de măcinat ciocălăi de porumb, import : află la întreprinderea pentru valorificarea cerealelor din Slobozia, cealaltă la o unitate similară din Fetești. „Amîndouă, împreună cu clădirile unde sînt montate — ne relatează ing. Constantin Bostan, directorul întreprinderii — au costat aproape 2 milioane de lei. încă 8 asemenea exemplare sînt răspîndite în alte localități din țară". Mașinile sînt impunătoare : au tot felul de manete, de dispozitive, cadrane și mecanisme. Dar și un cusur : funcționează. în Ioc de ciocălăi au măcinat doar... vint de Bărăgan. O dabilă, care valorificarea ră, ca făină, lăilor de porumb — produs solicitat la export — a fost serios compromisă. Achiziționate în grabă, fără dls- cernămînt și fără veri-

ficare prealabilă, mașinile au fost cumpărate și trimise la unități. Rezultatul probelor efectuate după montare a fost dezastruos. Morile buclucașe aveau multe defecțiuni de construcție, nu dădeau randament, erau nerentabile. Nici motoarele nu funcționau ca lumea : la o jumătate de oră după pornire trebuiau oprite pentru că se încălzeau prea tare. Cum era de așteptat, s-a ajuns la arbitraj. Soluția : beneficiarii au fost despăgubiți pentru valoarea mașinilor, nu și a construcțiilor, de către „Mașiniimport", urma să lede aici. Dar atunci au trecut ani și nimeni n-a nit să le ia. Cu țină ingeniozitate,s-ar putea da altă destinație. Pînă atunci ar trebui găsit de grabă un conservant care să pună la adăpost morile părăsite de acțiunea implacabilă a timpului care a început și el să le macine încet, dar sigur. Căci timpul știe să macine bine, n-are nevoie de moară din import.

care ridice de doi ve- pu- li

Ce se întîmplă cînd planul este depășit ? E bine, desigur — dar cu anumite condiții, căci altfel succesul se poate transforma în insucces. Ca, de pildă, la Combinatul petrochimic din Pitești, unde anumite cantități de negru de fum se pierd iremediabil priiț . tățileautodistrugere. Depozitate sub cerul liber, printre liniile de cale ferată și prin diverse alte locuri, tone întregi de negru de fum se irosesc. Alte tone sînt amenințate, în continuare, de o soartă tot'-atît de puțin roză ,— ne-a scris cititorul nostru Traian Anton din Pitești. Ce

vreți, negrul de fum — zboară și se împrăștie ca... fumul. Interesant e faptul că nici beneficiarii produsului nu mișcă măcar un deget pentru a ridica marfa mai repede — iar producătorul ■ se mulțumește să -care La cimp canti- , deteriorate, a- runcîn&u-le la întîm- plare. Deci, între beneficiari și producător există o deplină armonie. De unde se confirmă, încă o dată, vorbănu-și fapt, decit îndoliați negru de fum !

„Bobul de aur" al porumbului constituie materia primă pentru o multitudine de produse alimentare. Este știut că un bob uscat de porumb conține în medie 70 la sută amidon, 10 la sută proteine, 5 la sută ulei, 6—8 la sută tărîțe. Din germenii bobului de porumb, de exemplu, se obține ulei comestibil sau o materie primă din care se prepară vitaminele 
E și F. în ultimul timp, maga-

zinele alimentare ne-au obișnuit cu încă o prezență : fulgii de porumb, un produs nou pentru consumatorii de toate vîrstele. Fulgii de porumb sînt gustoși și hrănitori. Se pot consuma, așa cum sînt, sau cu diverse adaosuri de lapte, creme, cacao, gem de smîntînă, iaurt, fructe etc. pungă porumb costă 5

După ce o bună perioadă de timp ritmul exe
cuției pe șantierul Combinatului de îngrășămin
te âzotoase de la Slobozia a trenat din cauza 
deficiențelor ce s-au făcut simțite, încă de la 
începerea lucrărilor, în activitatea constructo
rului — aspect relevat în mai multe rîndurl 
de ziarul nostru — în momentul de față șan
tierul parcurge o nouă situație dificilă. Ea este 
generată de nelivfarea la termen a utilajelor 
tehnologice. Deși numeroase utilaje trebuiau să 
fie montate — potrivit graficului de execuție 

. — încă în vara anului trecut, acestea nu sosi
seră pe șantier nici ■ Ia începutul lunii martie 
a.c. La hala compresoarelor, bunăoară — obiec
tiv planificat să intre în probe mecanice în 
toamna acestui an — nu s-a montat pînă la 
începutul lunii martie a.c. nici un utilaj, cu 
toate că construcția propriu-zisă este terminată 
de cîteva luni. La alte obiective, aflate în sta
dii de execuție, mal mult sau mai puțin avan
sate, ritmul de lucru nu poate fi accelerat tot 
din lipsa utilajelor. In primele două luni ale 
anului,: cînd condițiile meteorologice au fost 
destul de favorabile, șantierul a realizat numai 
3,1 la sută din planul anual de investiții șl 13,7 
la sută la construcțll-montaj ; sau, dacă rapor
tăm la volumul de lucrări planificat pentru pri
mul trimestru, în această perioadă a fost exe
cutat doar jumătate.

— Situația s-a agravat pentru, că furnizorii 
de utilaje și-au încălcat în mod sistematic an
gajamentele asumate, în mal multe rîndurl, de 
a lichida marile restanțe care s-au acumulat din 
vara trecută pînă acum — ne-a spus ing. Con
stantin Iovănel, directorul general al combina
tului.: Lipsa de siguranță în livrări ne îngrijo
rează șl acum cel mai mult.

Din discuția cu directorul general al combi
natului am reținut că la 27 ianuarie a.c. a avut 
loc pe șantier o largă ședință de lucru cu par
ticiparea tuturor factorilor de răspundere, de 
la directori de întreprinderi, pînă la miniștri 
de resort. Cu acel prilej, furnizorii de utilaje 
au dat din nou asigurări că nu există motive 
de îngrijorare pentru respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a obiectivelor. In conse
cință, ei au propus — așa cum au socotit că le 
este avantajos — noi termene de livrare a uti
lajelor tehnologice. Față de aceste termene re- 
ețalonate, în numai o lună a apărut o restanță 
în livrarea utilajelor de peste 600 tone. Uzina 
„Grlvlța roșie" din Capitală, bunăoară, înregis
tra la începutul lunii martie o restanță de a- 
proape 300 tone utilaje. Cu 126 tone utilaje se 
află în restanță și uzina „23 August" din Ca
pitală ; alte 60 tone erau așteptate să sosească 
de la Uzina de utilaj chimic din Ploiești. „în
grijorător este și faptul că sub paravanul lip
sei utilajelor, constructorul a început să slă
bească din nou ritmul de lucru. La Insisten
țele noastre, replica lui suna invariabil : o să 
ne zorim cînd sosesc utilajele la montaj .— a 
conchis directorul general al combinatului.

Situația se complică, deci, de la o zi la alta.

Din păcate, tocmai peste acest aspect esențial 
trec încă prea ușor cu privirea furnizorii de 
utilaje. După o amplă explicație, privind îm
prejurările care au dus la nerespectarea con
tractelor asumate, tov. Constantin Dumitrache, 
directorul general al uzinei „Grivița roșie", a 
încheiat prin a da asigurări că pînă în luna 
aprilie, cel mai tîrzlu, vor fi lichidate actualele 
restanțe, cu excepția coloanelor multistrat, care 
vor fi livrate potrivit unui grafic anume întoc
mit. întrebîndu-1 pe interlocutor de ce nu a 
precizat la amintita ședință de lucru de la sfîr- 
șitul lunii ianuarie termene de livrare în con
cordanță cu posibilitățile reale de execuție ale 
uzinei, am aflat un lucru care explică în bună 
măsură jocul de-a termenele în care se com

place uzina bucureșteană : „Nu poți să zici 
că nu dai utilajele atunci cînd ți se cer. Poate 
că ne-am fi respectat promisiunea, dar au sur
venit ulterior niște rebuturi..."

Surprinzătoare în sine, destăinuirea dezvăluie 
un crud adevăr. Interese dintre cele mai im
portante ale economiei au fost sacrificate de 
unul sau altul dintre cei însărcinați să acțio
neze în numele lor, fie din teama de a privi 
realitatea cu ochii deschiși și a-și recunoaște 
propria vină, fie din dorința de a fi pe placul 
superiorilor. Azi o promisiune deșartă, mîine 
alta — așa s-a ajuns ca ghemul complicațiilor 
să se încurce tot mai mult, în loc să fie des
curcat din capul locului. Directorul general al 
uzinei ne-a dat de înțeles că fabricația utilaje
lor tehnologice pentru șantierul de la Slobozia 
nu a fost multă vreme urmărită cum trebuie, 
că mulți din cei care aveau datoria să se ocupe 
de rezolvarea problemelor pe care le ridică 
asimilarea acestor utilaje au lăsat ca timpul 
să-și spună cuvîntul. Iată că timpul și l-a spus, 
dar nu așa cum s-a sperat.

Acum cînd și ultimele termene de livrare au 
fost încălcate, se lucrează sub „presiune" pen
tru a se ieși la liman. Tov. Mircea Tantană, 
inginerul-șef cu problemele de producție la

uzina bucureșteană, care ne-a furnizat detalii 
în legătură cu stadiul execuției fiecărui utilaj, 
remarca efortul pe care îl depune colectivul 
uzinei pentru a urgenta fabricația. De acest 
lucru ne-am convins noi înșine parcurgînd ha
lele de fabricație. Faptul că o mare parte din 
colectivul uzinei „Grivița roșie" muncește de 
mai multă vreme „cu sufletul la gură" nu-i o 
laudă, atît timp cît o bună perioadă de vreme 
cîțiva factori de conducere nu au urmărit cu 
răspundere execuția utilajelor, nu s-au stră
duit să asigure condițiile materiale adecvate în 
acest scop. Aceștia ar fi trebuit să dea soco
teală adunării generale a reprezentanților sa- 
lariaților de ce nu și-au făcut datoria. Din 
păcate, comitetul de direcție nu i-a tras la 
răspundere și nici adunarea generală a sala- 
riaților, ținută cu cîteva săptămîni în urmă, 
nu a manifestat exigențe în acest sens.

Deși conducerea uzinei dă asigurări din nou 
că, pînă în aprilie, restanțele vor fi practic 
lichidate, mai rămîne totuși sub semnul între
bării livrarea coloanelor multistrat, utilaje 
„cheie" pentru începerea probelor mecanice din 
Slobozia. în jurul acestei probleme a gravitat 
convorbirea pe care am avut-o cu ing. Nicolae 
Panait, directorul general al Centralei in
dustriale pentru utilaj chimic și rafinării. Por
nind de la aceeași precizare pe care o făcea 
tov. C. Dumitrache — și anume că multă vre
me nimeni dintre factorii de răspundere ai 
uzinei „Grivița roșie" nu a luat în serios fa
bricația coloanelor multistrat — interlocutorul 
a susținut că în momentul de față execuția 
acestor utilaje este urmărită ceas cu ceas și 
zi de zi. Cu sprijinul unităților industriei chi
mice și al altor unități constructoare de ma
șini, a fost transferat la uzina „Grivița roșie" 
întreg setul de mașini-unelte necesare execu
ției coloanelor multistrat. Potrivit graficelor, 
prima coloană va fi aptă pentru montaj în 
luna mai. Directorul general al centralei in
dustriale a dat asigurări că fabricația coloa
nelor decurge conform programului stabilit și 
că fiecare din cele patru coloane va ajunge 
pe șantier în timp util, afirmație pe care be
neficiarul nu o împărtășește.

După atîtea ferme angajamente, beneficiarul 
poate că are motive să fie neîncrezător. Credem 
totuși că conducerea centralei industriale, ca 
și aceea a uzinei „Grivița roșie" au înțeles că 
a sosit timpul să se pună capăt jocului cu 
vorbele și cu termenele. Construcția combina
tului de la Slobozia a intrat în ultima sa fază, 
în acea fază cînd se impune o masivă concen
trare de forțe și o perfectă sincronizare a efor
turilor constructorilor și montorilor, eforturi la 
care trebuie să se adauge și sprijinul prompt 
al furnizorilor de utilaje, ca ..............
răspunderi precise, deosebite 
realizare a acestei mari unități 
mice din inima Bărăganului.

în curtea Fabricii de elemente de asamblare din Bacău s-a format, în ultima vreme, un a- devărat munte de șuruburi de toate dimensiunile. Și, cu fiecare zi ce trece, el continuă să crească. Aruncate sub cerul liber, în noroi și apă, șuruburile ruginesc, fiind adeseori bune după aceea doar la... fier vechi. Așa s-a întîmplat, în ultima lună — ne scrie corespondentul județean Gheorghe Baltă. Peste 300 tone — rețineți cantitatea, 30 de vagoane ! — deșuruburi, în valoare de circa 3,5 milioane lei, au fost respinse de Inspectoratul județean pentru controlul calității produselor ca fiind necorespunzătoare. Vinovați sînt atît conducătorii întreprinderii bă- căoane, cît și cei de la Baza de desfacere

Nu, nu de vreun aventuri de pirați, mîntul urgisit din imediata zinei zești mari gicide, i ierbicide. zile cooperatorii ___satele Ștefan cel Mare și Gura Văii dună de pe proape 100 de mai nimic. Și nu pentru că pămîntul nu ar fi roditor, ci din cauza gazelor nocive care scapă din instalațiile uzinei. E- manațiile puternice ale ierbicidului diclorodon sodic atacă plantele. In fața acestor situații, conducerile celor două

vecinătate a U- chimica din Bor- unde se fabrică cantități de fun- insecticide și De ani de din

Brașov a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, care trebuie să preia aceste produse și să le expedieze beneficiarilor. De luni de zile, conducerile acestor două unități duc un adevărat război al hîrtiilor, pa- sîndu-și răspunderea una celeilalte pentru depozitarea și păstrarea șuruburilor. Au fost construite, în acest scop, și cîteva adăposturi. Numai că ele au rămas fără acoperiș. Or, tocmai realizarea acestui acoperiș, fie el și din material plastic, constituie mărul discordiei : cine anume să-1 facă, întreprinderea producătoare sau baza de desfacere ? Cearta continuă, șuruburile ruginesc, iap- beneficiarii așteaptă. Și muntele continuă să crească. Ministerul amintit, for de resort al celor doi certăreți, ar trebui să le strîngă bine șurubul 1

cooperative agricole au cerut organelor județene să scoată din circuitul agricol suprafețele respective. Dar la cîțiva pași se află conducerea grupului industrial de petrochimie care nu știe nimic de acest necaz. Și roata se învîrte. Cei de la uzină își văd liniștiți de treburile lor — președinții și inginerii cooperativelor respective fac demersuri peste demersuri la direcția generală a agriculturii județului, iar pămîntul rămîne în continuare nefolosit ca lovit de un blestem. Cu ce-o fi greșit să suporte numai el ponoasele?

poliesteri.ee
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SPECIALISTUL
UI „student perpetuu"

Avînd în vedere că știința este — sau, în orice caz, are menirea de a fr — o cale de a perfecționa omul, toate eforturile trebuie să ducă la formarea unui om armonios, luminat, care să înțeleagă învățămintele istoriei și să dea impuls epocii sale. Acest înalt principiu al vieții noastre sociale se află la baza importantelor acțiuni inițiate de partidul și statul nostru pentru pregătirea noilor promoții de constructori ai socialismului și comunismului, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor salariaților. „Marile obiective economice și sociale de viitor — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recentul Congres al U- niunii Tineretului Comunist — aspirațiile spre realizarea unei societăți socialiste dezvoltate pe toate planurile, nu le pot realiza decît oameni cu o înaltă pregătire științifică și tehnică, cu un larg orizont de cunoștințe generale, cu temeinice deprinderi pentru activitatea practică. Pornind de la aceste considerente, este necesar să aducem în continuare noi perfecționări învățămîntului nostru, atit în sensul nivelului său teoretic, cit mai ales în sensul legării Iui de viață, de practică, de nevoile concrete ale societății". Cum să aducem la îndeplinire aceste perfecționări ?Se discută tot mai insistent, pe plan mondial, ca și la noi în țară, problema relațiilor dintre cultura generală și cultura de specialitate a noilor promoții de cadre cu înaltă calificare, cu concluzia unei necesare armonizări. E o dezbatere de mare actualitate și pentru învățămîntul universitar, unde, se știe, accentul cade pe specializare. Nu poate fi vorba însă de specialiști cu mari potențe creatoare, atît timp cît acestora le lipsește orizontul larg, viziunea completă asupra vieții moderne. Mai precis, prin „viziunea completă" trebuie să se înțeleagă nu acumularea de cunoștințe din cît mai multe domenii, ci importanța relațiilor interdisciplinare (în spiritul, nu în litera lor). Nici o disciplină intelectuală nu poate fi concepută astăzi exclusiv în sine și pentru sine ; medicina și lingvistica nu se pot dispensa de luminile venite din direcția științelor matematice. Structuralismul ca știință a relațiilor semnificative dintre părți și-a demonstrat eficiența în sectoare de activitate felurite. Alte metode se experimentează în diverse părți ale lumii. Difuziunea rapidă a științelor în ultimul sfert de veac a schimbat însăși psihologia oamenilor în raport cu universul.Dacă tînărul de la începutul secolului găsea în fondul de cunoștințe dobîndite în anii studiilor universitare rezerve pentru a-și asigura e- xercitarea onorabilă a profesiunii toată viața — astăzi lucrurile s-au schimbat. Ritmul viu cu care avansează știința, deschizînd perspective altădată considerate fantastice, face imposibilă, în epoca ciberneticii și a zborurilor interplanetare, rămîne- rea la metodele clasice. Statisticienii ne asigură că în științele aplicate — și nu numai acolo — la fiecare cinci ani orizontul cercetătorului diferă sensibil de cel anterior. De unde, o concluzie : calitatea de student, legată de amfiteatre, seminarii și laboratoare, nu încetează la obținerea unui titlu academic ; dacă ține să progreseze, specialistul va rămine student în perpetuitate, deschis dezbaterilor în mers. Precum un arbore, crescînd, adaugă trunchiului său noi cercuri, specialistul modern se găsește într-o permanentă prefacere celulară. Ceea ce se adaugă sistematic fondului inițial îi asigură prospețimea, adică receptivitatea,

Prof. univ. dr. docent 
Const. CIOPRAGA

deschiderea spre univers — și în esență profilul contemporan.Să ne referim, fie și enunțiativ, la relația „Știință"—„Om". Indiferent de domeniu, știința nu-și poate justifica existența decît prin raportarea la om, de aceea o coordonată fundamentală in formarea studenților noștri, coordonată urmărită de altminteri programatic, este umanismul. Nu fragmentarism cultural- științific, ci o continuă acțiune de modelare, în numele marilor idealuri ale societății noastre, astfel ca tinerii în posesia unei diplome să se integreze activ, dinamic și hotărît. Experiența a demonstrat că autentica știință, consacrată omului, generează și iradiază idei ; nu se mărginește la repetiție și contemplare. Făcînd apel la o comparație aparent paradoxală, s-ar putea spune că știința, grefată pe un fond umanist, duce la o necontenită „invenție a lumii", așadar la o cunoaștere din ce in ce mai în totalitate. Contemporanii lui Eminescu rămîneau mai ales la aspectul exterior al universului, pe cînd omul epocii noastre, mai pregătit să smulgă tainele lucrurilor, e înclinat spre analiză. Științele spiritului și disciplinele umanistice, precumpănitoare în formația intelectualului din trecut, îi dădeau acestuia o fizionomie aproape statică. în reflecțiile lui despre lume, lucrurile erau măsurate mai degrabă cu secolele decît cu anii. De cîtva timp s-a produs, orice s-ar spune, un fel de răsturnare : științele aplicate, științele exacte au luat-o înaintea celor despre om. Stricta specializare în domenii și activități din

ce în ce mai înguste, neînsoțită în mod paralel de aoel sentiment al totalității pe care-1 cultivă științele umanistice, riscă să ducă. însă, la o ariditate spirituală cu răsfrângeri nefaste pe plan social. După cum, enciclopedismul ar sfîrși astăzi, inevitabil, în diletantism.Se pune însă cu acuitate chestiunea echilibrului, in sensul înarmării celor ce studiază, cu capacitatea de a trece de la o disciplină de bază la vederi generale. Concepția materia- Iist-dialectică este în măsură să Ic asigure o viziune clară, științifică, asupra dinamicii complexe privind fenomenele existenței și perspectivele umanității. Cu o asemenea călăuză, a cărei eficiență se verifică în practica de . fiecare zi, pe o mare suprafață a globului, — știința (in multiplele ei înfățișări și perspective) devine un mod de existență. Dacă personalitatea, ca formă de manifestare plenară a omului, nu poate fi concepută decît în raport cu societatea, țelul suprem al concepției materialist-dialectice e de a contribui la eliberarea forțelor latente și a realiza profilul visat de milenii al unui om superior, stăpîn pe destinul său, integrat într-o societate căreia să i se consacre total.Raportînd aceste observații la procesul formativ ce se desfășoară în cadrul învăt.ămîntului superior, se conturează cîteva concluzii. Apare ca o evidență, în primul rînd, necesitatea conjugării celor trei factori — spiritul modem (în sensul cunoștințelor de specialitate noi), umanismul, concepția materialistă — laturi fundamentale inseparabile. Imaginea intelectualului, și în general a omului socialist, presupune pe lingă aptitudini creatoare un ethos elevat, convingerea în utilitatea misiunii sale. Numai personalitatea rotunjită organic, răspunzînd contactelor complicate cu realitățile trecute și prezente, poate întîmpina cu luciditate viitorul, pregătindu-i apariția.
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___________ , — 9; 
LUCEAFĂRUL — 8; 12; 
BUCUREȘTI — 8,15; 12;
FAVORIT — 8,45; 12,30;

• Mihal Viteazul : PATRIA 
16; 20, ’ 
16; 20, 
18; 20, 
16,15; 20.
• Los Tarantos : VICTORIA — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
0 Prețul puterii : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3624); 20,15 (seria de bilete — 3625). 
FESTIVAL — 7,45; 10; 12,30; 14,45; 
17,15; 19,45; 22.
O Secretul de la Santa Vittoria : 
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
0 Eliberarea : LUMINA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Clanul sicilienilor : BUCEGI — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15, 20,30, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
O Romeo și Julleta : CENTRAL — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 12; 16; 19,30, AURORA
— 9,30; 12,30; 16; 19.
• Frumoasa Varvara : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,45 în continuare.
© Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,45; 20,45.
• Mexic >70 : FEROVIAR — 9—
16,15 în continuare; 18,15; 20,30,
GLORIA — 9—16 în continuare; 
18,15; 20,30.
o Trandafiri rosll pentru Ange
lica : EXCELSIOR — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
o îngerii negri : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,45; 19,
FLOREASCA — 15,30; 19.
o Femeia să se teamă de bărbat: 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
0 începutul : BUZEȘTI — 20,15.
o Valea vulturilor — 9, Bătălia 
pentru apa grea — 10,30; 12,30;
14.30. Intre cer șl pămînt ; Navi
gatorul — 16.30; 18,45, Europa ’51
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
• Băieți buni, băieți răi : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare. GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, ARTA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15.
o Z: UNIREA — 15,30; 18; 20,30.
• Bănuit e mortul : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
a Ultimul samurai : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
e B. D. Intră în acțiune : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
0 Ora scorpionului : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
0 Pomul de Crăciun : PACEA — 
15,45; 18; 20.
0 Blow-up : VIITORUL —15,45; 18. 
0 Lokls : VIITORUL
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teatre
e Opera Română : Rigoletto — 
19,30.
e Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămîna 
patimilor — 20; (sala Studio) : Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 20. 
© Teatrul de comedie : Alcor și 
Mona — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului
- 20.
a Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara» (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30. 
a Teatrul Giulești : Gîlcevile din 

, Chioggia — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Co- 

i moara din insula piraților — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Miul Cobiul — 

. 17; (sala din str. . Academiei) : 
' Bandiții din Kardemomme — 17. 
( a Teatrul de revistă și comedie 

„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
I — 19,30.
. a Circul „Globus" : Circus expres 
' — 19,30.

18,00 Deschiderea emisiunii. Uni- 
versal-șotron — enciclopedie 
pentru copii.

18,30 Economie, știință, conducere. 
Principiile și practica siste
mului informațional modern.
Un cîntec de la Bilca... emi
siune de folclor realizată 
Ion Filip.
Tragerea Pronoexpres.
1001 de seri — emisiune 
tru cei mici.
Telejurnalul de
50 de ani în 50 
Anul 1923.
Tele-cinemateca. 
Giuliano. Premieră pe țară.

22,10 Poșta TV de Ion Bucheru.
22,20 Cadran internațional.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

19,00

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

20,10
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Producție a studiourilor spaniole. Scenariul și regia: Rovira-Beleta. Cu: Sarita 

Lezana, Daniel Martin, Carmen Amaya, Antonio Prieto, Margarita Lozano.

Recent, s-a desfășurat în aula Institutului de istorie „Nicolae Iorga" din Capitală, timp de două zile, sesiunea științifică avînd ca temă a- naliza condițiilor în care a fost posibilă apariția acum citeva decenii a fascismului în țara noastră, precum și a conținutului și caracteristicilor acestei mișcări antipopulare și antinaționale. Dezbătînd această problemă, sesiunea științifică s-a înscris ca o manifestare pe linia preocupărilor ACADEMIEI DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA și INSTITUTULUI DE STUDII ISTORICE ȘI SOCIAL-POLT1TCE DE PE LINGĂ C.C. AL P.C.R. de a organiza dezbateri asupra unor momente importante, cu semnificații deosebite din istoria patriei și a mișcării mur- citorești, revoluționare și democratice din țara noastră.Sesiunea s-a bucurat de un larg interes științific. Ia lucrările ei parti- cipînd academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior și liceal, cercetători, oameni de știință și cultură.Așa cum s-a subliniat și în cu- vîntul de deschidere a sesiunii, rostit de I. Popescu-Puțuri, director al Institutului de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R., aceasta și-a propus ca obiectiv principal analiza multilaterală a factorilor sociali, economici și politici care au generat apariția fascismului — în particular a Gărzii de fier — in țara noastră, condițiile istorice care au facilitat dezvoltarea acestuia și chiar acapararea pentru un timp a puterii politice, demascarea caracterului profund antidemocratic și antinațional al guvernării legionaro-antones- ciene (septembrie 1940 — ianuarie 1941) și al dictaturii militaro-fascis- te (ianuarie 1941 — august 1944), sublinierea conținutului antiștiințific, obscurantist și șovin al ideologiei legionare.Cele 19 comunicări prezentate în cadrul sesiunii și discuțiile care le-au însoțit au îmbrățișat — din unghiuri de vedere diferite — o întreagă e- pocă istorică din trecutul țării, în cadrul căreia s-au produs largi și puternice confruntări pe plan politic, social și ideologic între forțele tenebroase ale fascismului și mișcarea revoluționară și democratică în frunte cu Partidul Comunist Român,Condițiile generale ale apariției fascismului pe plan mondial, sublinierea principalelor lui caracteristici precum și a formelor pe care le-a îmbrăcat lupta poporului român împotriva fascismului internațional au făcut obiectul unei interesante co

municări prezentate de prof. univ. dr. Valter Roman.De o deosebită atenție s-a bucurat în cadrul sesiunii dezvăluirea rădăcinilor fascismului în România, e- vidențierea cauzelor lui interne, a complexității factorilor care au favorizat apariția, dezvoltarea și ascensiunea organizațiilor fasciste din țara noastră spre acapararea puterii de stat. Avin^u-și baza de geneză în criza de sistem a capitalismului pe plan mondial și național, după primul război mondial — fascismul a reprezentat — așa cum a arătat

în arhivele românești cît și în cele germane.Unele comunicări cu caracter memorialistic — aparținînd prof. univ. dr. Mihail Ghelmegeanu, prof. univ. dr. docent Constantin C. Giurescu, Matei Ionescu — au înfățișat tentativele lui Carol al II-Iea de a obține o ameliorare a raporturilor sale cu Germania pe calea reconcilierii cu legionarii și aducerii lor în guvern. (mai 1940), concomitent cu demascarea crimelor și asasinatelor politice săvîrșite de legionari împotriva unor personalități remarcabile ale poporu-

Moment de conștiință civică
După cum se știe, in mo

mentul de față se află in 
producție o serie de filme 
consacrate de cinematogra
fia noastră aniversării se
micentenarului Partidului 
Comunist Român. Printre 
autori se numără și regizo
rul Manole Marcus, căruia 
i-am solicitat să ne vor
bească despre filmul la 
care lucrează acum și des
pre evenimentul pe care îl 
celebrează.— Semicentenarul partidului este mai mult decît un eveniment sărbătoresc — ne-a declarat interlocutorul. Aniversarea reprezintă, aș putea spune, un moment de conștiință pentru fiecare dintre noi.Momentul unei confruntări cu noi înșine și cu realitățile în mijlocul cărora trăim și în a căror devenire este încorporată o parte însemnată din viața, din munca și din gindurile fiecăruia dintre noi, din năzuințele, frămîntările și certitudinile noastre. O confruntare dinamică ale cărei re-

Interviu cu regizorul de film 
Manole MARCUS

exprime concepția noastră marxist-leninistă despre viață și lume, care să transmită într-o înaltă formă artistică mesajul societății noastre socialiste, să redea preocupările, viața omului nou, să-l emoționeze pe spectator, să-l facă să rîdă sau să plîngă, să se bucure sau să se întristeze, să-i răscolească conștiința, sensibilitatea". Cerințele formulate, în cadrul întîl-

rului. Aceste filme, independent de deosebirile de temă, gen sau factură, sînt menite să îndemne la meditație și să cultive în rîn- durile publicului de azi a- celași sentiment al responsabilității în desăvîrșirea operei de construcție a socialismului, pentru înfăptuirea înaltelor idealuri înscrise pe steagul de luptă al partidului comunist. E- veniment de seamă al a-

semicentenar.în viitoare, indivi- substan-, colec- preconizate în scopul
zultate vor rodi activitatea noastră în participarea duală tot mai țială la efortultiv de construire a noii societăți, de îndeplinire a programului partidului nostru. O confruntare în care, personal, mă simt angajat în egală măsură ca cineast și ca cetățean al a- cestei țări.în cuvîntarea rostită la recenta întîlnire cu creatori din domeniul cinematografiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg la importanta funcție socială, educativă a artei filmului. „Dorim — a spus secretarul general al partidului — filme cu un adînc conținut ideologic, care să

nirii, la adresa noastră, a slujitorilor filmului românesc, indicațiile și măsurile îmbunătățirii substanțiale aactivității în acest domeniu — corespunzătoare intereselor stringente ale dezvoltării cinematografiei naționale — implică în cea mai deplină măsură spiritul nostru de răspundere, capacitățile și conștiința noastră. Este un sentiment firesc de responsabilitate, pe care îl împărtășesc împreună cu colegii mei și care își va găsi expresie, sînt încredințat, în activitatea noastră viitoare și — ca o primă etapă — în filmele dedicate semicentena-

nului 1971, semicentenarul prilejuiește, așadar, celor care muncesc în cinematografie o nobilă ambiție, și anume realizarea unor filme menite să intereseze și să influențeze afectiv și intelectual categoriile cele mai largi ale publicului nostru.
— Cu ce vă înscrieți, per

sonal, in acest proiect de 
ansamblu al cinematogra
fiei noastre ?— în ceea ce mă privește, după „Străzile au amintiri", „Cartierul veseliei" și „Canarul și viscolul", trei filme dedicate activității eroice a comuniștilor în

Ilegalitate, voi realiza în anul aniversării filmele „Puterea" și „Adevărul", a căror acțiune se desfășoară într-un interval de 20 de ani, adică între anii 1944— 1964. Scriitorul Titus Po- povici abordează, în scenariile celor două filme, o problematică deosebit de interesantă ca amploare și semnificație ; e vorba despre o sinteză între trecut și prezent, despre o analiză atentă a destinelor unor personaje care și-au închinat viața revoluției. Cu alte cuvinte, este vorba despre generația care are acum 50 de ani, de succesele și greutățile prin care a trecut, de imensa experiență a- cumulată, de transmiterea acestei experiențe generațiilor mai tinere, de procesul de formare a unor personalități politice capabile să conducă cu înțelepciune și abnegație măreața operă de edificare a socialismului în țara noastră. Această privire de sinteză asupra unei perioade complexe. hotărîtoare pentru destinul poporului român, va prilejui, după părerea mea, dezbaterea unei problematici umane și sociale pasionante. Filmele sînt legate printr-o continuitate dramaturgică și se înscriu ca gen în ceea ce criticii de specialitate numesc film politic. Sperăm, să reușim o abordare cît mai „la zi", a impresionantului material pe care ni-1 pune la dispoziție scenariul și să realizăm astfel o evocare substanțială, convingătoare și cu o deschidere mobilizatoare spre viitor a unor momente și împrejurări adînc semnificative din viața partidului și a țării noastre.
D. COSTIN

literatura încrederii în om
Prezentul este la înde- mîna creatorului și complexitatea lui trebuie să-1 Îndemne Ia a-i afla esențialul și la a-1 transfigura în operă. Perspectiva „îndepărtatului" în timp, ca o necesitate a obiectivitătii istorice, poate fi înlocuită cînd abordăm evenimentul contemporan cu luciditatea cu care ne trăim propria viață, avantajul fiind acela că redarea prezentului într-o operă nu este pîndită de pericolul unei selecții a faptelor venite din afara creatorului. . De aceea, o carte despre prezent este căutată cu un interes deosebit, aceasta bineînțeles cu condiția ca acea carte să fie scrisă cu sinceritate și cu un sens etic, aș putea spune, categoric. S-a mai spus, nu o dată, că realismul în literatură nu poate fi înțeles ca o operație de simplă fotografiere a realității, oricît de exactă ar fi acea fotografie. O operă adevărată va trebui să cuprindă atitudinea scriitorului față de realitate. Rostul scriitorului este de a înțelege și interpreta lumea și de a pleda pentru necesitatea frumuseții ei. Indiferent

însemnări de Dan TĂRCHILÂ

despre forța omului de a se depăși pe sine, de a deveni altul, mai bun, mai înțelept, mai generos, de a înțelege pe un plan superior rațiunile existenței sale sociale.de diversitatea personajelor, cartea trebuie să se afirme prin mesajul ei ca o nobilă pledoarie pentru frumos, pentru puritate umană. O simplă copiere a faptului de viață, fără atitudinea subtilă a scriitorului (și aici stă marele . lui talent. detectabil, să spunem, începind 'cu modul de a selecta asemenea fapte !) nu ar duce la un rezultat durabil în plan artistic.Literatura noastră, prin tradiția ei, a fost și este o literatură a încrederii în om. Izvorită din spiritualitatea poporului, dintr-o concepție bine precizată despre lume și dintr-o a- titudine curajoasă față de condiția umană, literatura românească a dat cărți de excepțională valoare tocmai pentru că a rămas autentică și n-a acceptat imitația (nu mă refer la procedeele stilistice, unde a existat totdeauna un transfer necesar de la o cultură la alta). în epoca noastră socialistă, transformările

profunde, sociale și politice, au angajat poporul pe un drum nou, literatura și-a clarificat poziția și tinde spre umanismul socialist, atitudine de largă cuprindere a sufletului o- menesc în tot ce are el mai înțelept, mai generos. Cred, de aceea, că scriitorul contemporan are datoria să contribuie, prin scrisul său, la conturarea unui om nou, bine pregătit pentru o epocă a supremației voinței constructive, creatoare, pentru o operă măreață, inedită în istoria lumii, prin concepțiile sociale și etice, prin formidabila sa deschidere < către civilizație, prin con- ’ siderarea omului drept capitalul cel mai de preț.Cu aceste gînduri întîm- pin ca cetățean și scriitor aniversarea partidului. Ele își au echivalentul literar în ultimele mele lucrări dramatice pregătjte în cinstea semicentenarului. Prima. „Ectobar", în repetiție Ia Teatrul „Al Davila" din Pitești, vorbește

O alta, la care lucrez încă, aduce pe scenă doi oameni care au luptat cu douăzeci și cinci de ani în urmă pentru libertatea patriei.Evocarea anilor glorioși de luptă ilegală a partidului face tema a două alte lucrări ; piesa : „Porumb crud" și un scenariu radiofonic pentru copii. De asemenea scenariile, unul pentru televiziune, „Alibi pentru eternitate", și altul pentru radio. „Un om — lumină" — ultimul inspirat din munca constructorilor de Ia Porțile de Fier — vorbesc despre viața noastră ele azi, despre căutările și eroismul ei cotidian.Consider lucrările cărora m-am străduit să le dăruiesc patosul vremi- lor noastre, un omagiu pe care țin să îl aduc comuniștilor, celor ce au făurit cu eroism și bărbăție destinul luminos, socialist a! patriei.
hitleristă. Acest subiect a fost amplu tratat în cadrul comunicărilor susținute de cpnf. univ. dr. Gheorghe Za- haria, dr. Mihai Fătu, dr. Ion Spălă- țelu, prof. univ. dr. N. N. Constan- tinescu, cercetător științific principal Traian Udrea.Analiza critică a fascismului în România a prilejuit mai multor participant! la sesiune reliefarea unor momente memorabile ale luptei plina de abnegație pe care Partidul Comunist Român, în fruntea forțelor democratice și progresiste, a dus-o împotriva fascismului, pentru apărarea
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cercetătorul științific principal Constanța Bogdan in comunicarea sa — expresia politicii vîrfurilor celor mai reacționare ale marelui capital și ale moșierimii (în țările mai slab dezvoltate). Pe baza unor date și informații bogate, unele inedite, prof. univ. dr. Aron Petrie, cercetător științific Neagoe Stelian, cercetător științific principal Petre Ilie, dr. Aurel Petri, dr. Vasile Liveanu, cercetător științific Ion Chiper au evidențiat sprijinul pe care, in perioade diferite și în funcție de evoluția vieții politice interne și internaționale, unele grupuri ale burgheziei autohtone, inclusiv cercuri ale palatului, l-au dat mișcării fasciste, a- jutorul direct — politic și financiar — acordat acesteia de statele fasciste, îndeosebi de Germania nazistă după venirea lui Hitler la putere în 1932.Ideea că Garda de fier a constituit un instrument, o agentură directă a politicii hitleriste în România a fost demonstrată cu numeroase și interesante documente, investigate atît

lui român, care se ridicaseră în apărarea libertății și integrității patriei, împotriva aservirii ei de către hitle- riști.Demascarea ideologiei Gărzii de fier care a stat la baza a nenumărate acte de cruzime și teroare a constituit un important obiectiv al sesiunii. In acest context s-au înscris comunicările prezentate de prof, univ. George Ivașcu și prof. univ. dr. docent Șerban Cioculescu — care au analizat esența retrogradă, obscurantistă, mistică, șovină și antiumană a acestei ideologii, relevînd totodată că majoritatea personalităților științifice și culturale ale epocii au avut o atitudine rațională, patriotică, ostilă fascismului, ideologiei lui.Un loc central l-a avut în lucrările sesiunii demascarea guvernării legionare de tristă amintire, a politicii interne și externe nefaste pentru destinele țării duse de Garda de fier, a caracterului terorist al regimului legionaro-antonescian, alcătuit din două grupuri care se situau, de fapt, pe aceeași platformă fascistă pro-

independențel și suveranității tării, pentru viitorul luminos al patriei. Comunicări ca cele susținute de dr. Gh. I. loniță, prof. univ. dr. docent Ladislau Banyai, dr. Maria Covaci au pus în lumină rolul clasei muncitoare, în frunte eu P.C.R., ca forța fundamentală a mișcării antifasciste din România, formele multiple ale activității eroice desfășurate de partidul nostru pentru mobilizarea maselor, a tuturor forțelor progresiste împotriva fascismului intern și extern, lupta comună a oamenilor muncii români și maghiari împotriva dictaturii militaro-fasciste și a cotropirii horthiste a nordului Transilvaniei, aspecte ale participării unor figuri ilustre ale poporului, militanți demo- crați, eminenți patrioți la mișcarea de rezistență antifascistă. De asemenea, au fost evocate jertfele poporului român în lupta pentru eliberarea de fascism a altor popoare. A fost subliniată cu pregnanță ideea că tocmai datorită activității laborioase, susținute, desfășurate de P.C.R. în întreaga perioadă antebelică, precum și între anii 1941—1944 a fost posibilă

crearea premiselor care au dus la făurirea coaliției forțelor patriotice în stare să răstoarne, în august 1944, dictatura militară-fascistă și să deschidă drumul revoluției populare în România.Prof. univ. dr. Ștefan Ștefănescu, în numele Institutului de istorie al Academiei de științe sociale și politice, a adus un vibrant omagiu memoriei lui Nicolae Iorga, marele savant și patriot român, căzut victimă terorii bandelor legionare.Apreciind — în concluziile sesiunii — că lucrările acesteia au constituit un pas înainte în direcția unei analize multilaterale, mai nuanțate și mai complete a rolului nefast pe care l-au avut acțiunile extremei drepte, fasciste, în România, prof. univ. Miron Constantinescu, președintele Academiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România, a subliniat elocvent rolul partidului comunist ca forța care a asigurat zdrobirea de către poporul român a mișcării fasciste, — corp străin în structura moral-politică a națiunii române — faptul că masele largi ale oamenilor muncii din țara noastră, inclusiv cercurile cele mai reprezentative ale intelectualității, au respins fascismul. El a reliefat, în același timp, acțiunea energică desfășurată de Partidul Comunist Român în întreaga perioadă de după cucerirea puterii și, in mod deosebit, în ultimii ani, pentru demascarea ideologiei fasciste, a fascismului în general, ca mișcare antipopulară, flagrant opusă și trădătoare a intereselor fundamentale ale națiunii române.Totodată, vorbitorul a punctat în cuvîntul său unele din aspectele importante legate de tema în discuție ce se cer a sta cu prioritate în viitorul imediat în atenția cercetărilor din domeniul istoriei. Intre acestea se înscriu : investigarea mai în adîncime a condițiilor internaționale și interne în care a apărut fascismul, împrejurările și momentul în care legionarismul a devenit rapid o agentură hitleristă. contradicțiile dintre clasele exploatatoare și masele populare care au făcut ca fascismul să poată prinde în mrejele sale elemente ale micii burghezii, ale țărănimii și ale lumpen-prole- tariatului ș.a. Remarcînd că, în general, teza despre fascism — ca expresie a politicii vîrfurilor celor mai reacționare ale capitalismului monopolist — este întru totul valabilă, vorbitorul a subliniat că se impune examinarea mai diferențiată a acestuia în funcție de condițiile concrete, specifice în caro

a apărut el în diferite țări. In acest sens, a sugerat cercetarea rolului și locului marii moșierimi în propulsarea fascismului în țara noastră. De asemenea, a subliniat că problema bazei de clasă a fascismului într-o țară sau alta, fără a se identifica mecanic cu aceea a componenței de clasă a organizațiilor fasciste, poate fi rezolvată numai ținîndu-sa seama de grupurile sociale, de clasele sociale în interesul cărora și pentru țelurile cărora a acționat, da fapt, mișcarea fascistă.Necesitatea abordării unor asemenea probleme este generată — a spus în continuare președintele Academiei de științe sociale și politice — pe de o parte de faptul că, dacă pînă în prezent au fost elaborate mai ales lucrări privind lupta antifascistă, problema fascismului ca problemă în sine a fost cercetată în măsură mult mai mică decît ar fi fost necesar, iar pe de altă parte de amploarea pe care au luat-o în ultimii ani aceste preocupări pe plan internațional. în acest sens, vorbitorul a reliefat necesitatea permanentă a demascării fascismului, atît ca cerință a educației tinerei generații, cît și ca răspuns la recrudescența în lume a unoi- curente și tendințe iraționaliste, mistice, agnostice, care încearcă, prin forme de prezentare, aparent noi, să repună în circulație teze sau concepții retrograde. Combaterea, de pe pozițiila concepției științifice a Partidului Comunist Român despre lume și societate a tuturor acestor concepții înapoiate, străine, afirmarea din plin a valorilor raționale, materialiste, situarea fermă, în orice împrejurare, pe platforma ideologiei socialiste constituie o datorie fundamentală a fiecărui cercetător din domeniul științelor sociale din țara noastră.
★Demascînd energic, cu ajutorul u- nei bogate argumentări științifice, fascismul — această pagină neagră din trecutul istoric al patriei — sesiunea a prilejuit în același timp o pregnantă reliefare a politicii partidului nostru, de slujire neabătută a aspirațiilor celor mai înalte ale poporului, de apărare fermă a intereselor naționale, a libertății, suveranității și independenței patriei, politică de continuă și consecventă adîncire a democrației, de înfăptuire a celei mai depline egalități în drepturi a tuturor celor ce muncesc, de propagare a ideologiei socialiste, ideologie profund pătrunsă de ideile umanismului, ale libertății și prieteniei între, popoare, ale respectului față de om și valorile civilizației umane.

Gh. ZAMFIR
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în societatea noastră, respectarea legalității socialiste, apărarea integrității avutului obștesc corespund deopotrivă intereselor vitale ale statului și ale fiecărui cetățean în parte. Apărarea avutului obștesc, în care este încorporată munca de zi cu zi a fiecărui membru al societății, a întregului popor, constituie 
o înaltă datorie cetățenească. O răspundere deosebită în această privință revine acelor oameni cărora societatea le-a încredințat, pe diferite verigi, răspunderea bunei gospodăriri, a apărării integrității patrimoniului obștesc. Modul în care se achită de aceste îndatoriri cei chemați să îndeplinească funcții de răspundere constituie o probă a 
calităților lor de conducă
tori de întreprinderi sau 
instituții socialiste care 
gestionează bunuri mate
riale și financiare. Această probă o dau cu prisosință, în posturile pe care le o- cupă, începind de la directorul de întreprindere pînă la șeful de atelier, de la președintele de cooperativă agricolă pînă la șeful de brigadă, zeci de mii de oameni.Sînt însă și unii care, confundînd postul încredințat cu locul de satisfacere a unor porniri egoiste, dau frîu liber tendințelor lor de căpătuială, de profit de pe urma funcției pe care 
o dețin. Evident, nu func
ția în sine explică aseme
nea abateri de Ia legile și 
etica societății noastre, ci 
mentalitatea, carențele mo
rale (indiferent de funcție!) 
ale celui in cauză, precum 
și lipsa de răspundere a ce
lor care l-au promovat cu 
ochii închiși. Raritatea cazurilor de acest gen nu poate constitui un motiv pentru a le trece cu vederea. Replica pe care o dau unor asemenea manifestări colectivele de muncă respective, organele de partid și de stat este, în majoritatea covîr- șitoare a cazurilor, fermă, usturătoare. De obicei — așa după cum aflăm din răspunsurile primite la redacție în urma cercetării unor astfel de fapte — măsurile luate sînt radicale, mergînd pînă la destituirea din funcție a vinovaților și supunerea abaterilor lor o- probriului public.Cu cîtva timp în urmă, Ladislau Gaboș, șeful secției de colectare a metalelor Timișoara, a efectuat unele lucrări la domiciliul său folosind mijloacele de transport și un număr de salariați din cadrul unității, care au muncit în timpul programului de lucru. Fapta sa constituie, fără nici o îndoială, un abuz, care nu putea rămîne nedescoperit și nesancționat. Abdicînd de la răspunderea pe care o avea în calitate de șef al unității, funcție care-1 obliga să apere pri
mul legea și integritatea avutului întreprinderii, el a fost primul care a încălcat-o, frustrînd patrimoniul unității. Sesizate, organele locale de partid au întreprins cercetări și au pus faptele sale în discuția colectivului unității, care le-a calificat așa cum se cuvine. In consecință, s-a propus forului tutelar al secției — întreprinderea de colectare a metalelor București — destituirea din funcție a sus-numitului. Măsură dreaptă, întru totul firească, izvorîtă din atitudinea combativă, responsabilă a obștei și a celor care o reprezintă față de o manifestare complet străină eticii societății noastre, în afara cadrului legal. .

Unele tendințe de profit pe seama avutului statului au fost semnalate și în activitatea șefului fermei nr. 5 Moșneni din cadrulI.A.S.-Agigea,  ing. Gheor- ghe Gheorghișan. Astfel, el a dispus, în cursul anului trecut, cultivarea cu pepeni galbeni timpurii și porumb timpuriu a unor suprafețe de teren neevidențiate în planul de culturi al unității, veniturile realizate din vînzarea 'acestor produse urmîr.d a fi împărțite între el și alte persoane. Aceste planuri necinstite i-au fost însă dejucate de către organele de control, care, sesizate, au luat măsuri pentru recuperarea pagubelor și prevenirea sustragerilor din avutul 

-NU! A GREȘIT...
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E3saaD3a»aBramnBHaiobștesc ; totodată, forurile competente au hotărît înlocuirea din funcție a șefului de fermă pus pe căpătuială.Analizînd aceste cazuri, se cuvine să subliniem că 
în societatea noastră, orici
ne atentează la bunul ob
ștesc. nesocotind legile țării, 
își primește pedeapsa meri
tată : legalitatea noastră so
cialistă creează garanțiile 
necesare in vederea desco
peririi și înlăturării tutu
ror încălcărilor legii, sanc
ționării exemplare a auto
rilor lor — indiferent de 
funcția pe care o ocupă.Exiștă însă și situații cind factori chemați să sancționeze după lege abuzul și ilegalitatea, actele de necinste care aduc știrbire avutului obștesc, dovedesc față de cei vinovați o îngăduință condamnabilă. Printr-o optică total vicioasă. ei ajung să eticheteze manifestările crase de sustragere din avutul obștesc drept „simple greșeli scuzabile", „rătăciri de moment", „lipsă de orientare sau de tact" din partea făptuitorilor.Să urmărim cum se traduce în viață această „teorie" despre „greșeala" de a băga mina în buzunarul obștei. ,„Aprobările pentru transportul materialelor la construcția vilei proprietatea contabilei șefe a întreprinderii noastre le-am dat eu— răspunde cu seninătate Iosif Arany, directorul fabricii de confecții din Curtea de Argeș. Cit privește folosirea muncitorilor la lucrările de construcție a casei, s-a greșit cind li s-au dat bilete de voie". S-a greșit ? Despre ce „greșeală" e vorba ? Anul trecut. Elena Dabija, contabil șef la fabrica amintită, și-a construit o vilă cu cinei camere și dependințe. Vilă mare, cheltuială mare... Dar și fabrica e mare— și-a spus „apărătoarea ordinii financiare". Și ast

fel, unicul autocamion al fabricii a stat în 13 rînduri la dispoziția ei pentru a-i transporta materialele ; numeroși muncitori din întreprindere au fost „transferați", pe baza unor „bilete de voie", din secțiile productive direct pe șantierul vilei sale ; hrana destinată muncitorilor folosiți la construcția vilei (aproape 700 de mese) a fost procurată, mai mult pe credit, de la cantina fabricii. Iar unele sume de bani ce-i mai erau necesare au fost „împrumutate" de contabila șefă din cotizațiile sindicale ale salariaților unității. Ilegalități de o serioasă gravitate, săvîrșite de o persoană care avea datoria expresă de a veghea la res

pectarea cu strictețe a disciplinei financiare în fabrică 1Acestor „teoreticieni" ai „greșelii premeditate" le propunem spre reflectare următoarea situație : în casieria unei întreprinderi sau instituții de stat pătrunde, folosindu-se de chei false, un răufăcător. Din milioanele de lei aflate în casa de bani el ia doar atît cit îi trebuie să completeze suma pentru vilă sau garaj. Hoție, grav atentat la bunul obștesc 1 — vor striga, pe bună dreptate, fără nici o ezitare, blînzii judecători de pînă acum. Și hoțul va fi prins și condamnat după lege, pentru că e hoț. Care este însă deosebirea dintre hoțul cu chei false și funcționarul public care se înfruptă fără pic de rușine și teamă din avutul obștesc ? El, datorită climatului tolerant din jurul său, lipsei de, control, se înfruptă din avutul obștesc, fără să aibă nevoie de chei false, ci doar de niște ..aprobări", „bilete de voie" etc. De aici, această aură de nevinovăție, această tendință de etichetare a hoției fără chei false drept 

„greșeală", „lipsă de tact" ș.a.m.d. Fapta acestuia din urmă este, intr-un fel, mult mai gravă, mai periculoasă, prin implicațiile ei și trebuie să capete în fața legii circumstanțe agravante, deoarece ea viciază serios în ochii oamenilor din jur noțiunile de cinste, corectitudine, creînd impresia falsă că pentru unii salariați respectarea legii și răspunderea în fața ei ar fi facultative. Or, în orînduirea 
noastră răspunderea în 
fata legii este, precum 
se știe, aceeași pentru 
toți cetățenii, fără deosebi
re de funcție. Partidul îi 
educă pe oamenii muncii, 
indiferent de scara ierar
hică pe care se află, în spi
ritul întăririi legalității so

cialiste, al respectării ne
abătute a legilor țării, al 
înfierării și sancționării tu
turor actelor de necinste, 
a abuzurilor, favoritismu
lui, tendințelor de căpă
tuială și a altor fenomene 
nocive, străine climatului 
nostru social.Din păcate, nu în lumina acestor adevăruri de neclintit au fost judecate faptele comise de contabila șefă a fabricii de confecții din Curtea de Argeș. La 8 ianuarie a.c., la indicația Comitetului județean de partid Argeș, comitetul de partid al unității a pus în discuția membrilor de partid ilegalitățile comise de ea. S-a găsit de cuviință să fie sancționată cu „vot de blam cu avertisment". A- celași director al fabricii, amintit mai sus, judecind lucrurile potrivit logicii strîmbe că „n-a furat, ci a greșit", a apreciat iii ședință că. date fiind „calitățile profesionale deosebite ale tovarășei", ea poate să rămînă în continuare în funcția de contabil șef. Prin urmare, o persoană care s-a înfruptat fără scrupule din avutul obștesc prin abuz de func

ție este menținută în post, invocîndu-se unele pretinse sau reale calități profesionale. De prisos orice alt comentariu, credem. Să lăsăm organele de urmărire penală să-și facă datoria !Alteori, pentru a se putea acorda circumstanțe atenuante elementelor abuzive, cei chemați să sancționeze astfel de acte își pun întrebarea : cu cit a fost păgubit statul prin abuzul sau ilegalitatea săvîrșitâ ? Și încep să facă socoteala daunelor.întrebarea „cu cit a fost păgubit statul 7“ o pun procurorii și judecătorii, care au datoria să stabilească cu exactitate răspunderea penală a celor în cauză. Organele 

administrative trebuie să constate dacă cei vizați au 
știrbit sau nu avutul ob
ștesc și sâ procedeze în 
consecință. Din punctul de vedere al instituției, esențial este faptul că respectivul, abuzind de funcție, a 
făptuit un act de necinste. Nu a greșit, ci a premedi
tat, situație incompatibilă cu calitatea de funcționar public.în ce privește aplicarea unor sancțiuni administrative, cum ar fi reducerea salariului, tăierea primei, acestea pot fi date — firește, atunci cînd faptele comise nu intră sub incidența Codului penal — celor care au prejudiciat întreprinderea din pricina incapacității lor, a lipsei de orientare in luarea unor măsuri ș.a.m.d. Dar în nici un caz pentru acte de necinste dovedite, care implică și răspunderea penală. Să vedem insă cum se aplică uneori în practică această cerință.' Tî- 
beriu Carp, fost director al întreprinderii pentru produse balastiere și cariere — Brașov, din subordi- nea Ministerului Construcțiilor Industriale, a dispus,

in toamna anului 1969, să se construiască, din materialele și cu manopera unității, un garaj, pe un teren proprietate particulară; în acest garaj și-a adăpostit autoturismul propriu. Fiind vorba, în același timp, de un abuz în serviciu și de știrbirea avutului obștesc, oamenii au sesizat faptele sale în timpul anchetei făcute de către organele de control ale ministerului, el a refuzat, literalmente, să dea vreo explicație. Chestiunea a ajuns — cum era firesc — și la miliție. Dar, așa cum rezultă din acte, atunci cînd a fost încolțit, vinovatul a afirmat că pentru construirea garajului ar fi avut aprobare din partea ministerului. Oare ? Nicidecum. Cine i-ar fi putut da o astfel de aprobare ? Dar, dacă nu i s-a aprobat să-și construiască garaj pe spezele întreprinderii, i s-a aprobat, intr-un fel, ulterior, fapta oomisă. Pentru că nu poate fi altfel calificată extrem de blinda măsură de sancționare a sa doar cu reducerea salariului cu 10 la sută pe timp detrei luni. Și, cu atît mai mult, ceea ce a "formatdupă aceasta ; transferarea sa in funcția de directoral grupului de șantierenr. 4 din Rîmnicu-Vilcea. Prin măsurile comunicate redacției de către Procuratura Generală, nădăjduim că își va primi pedeapsa pe care o merită. Pentru că este inadmisibil 
ca un om care se dove
dește la un moment dat 
nevrednic pentru o muncă 
de răspundere să fie numit 
după aceea in alta.Este un adevăr adine încetățenit în viața noastră socială că a avea o muncă 
de răspundere înseamnă, 
în primul rînd, a avea obli
gații sporite față de tine 
însuți și față de întreaga 
societate ; fiecare funcție 
de răspundere solicită, din 
partea celui care o deține, 
o conduită morală irepro
șabilă, cinste, vrednicie, 
intransigență față de orice 
încercare de încălcare a 
legii, de știrbire a avutului 
obștesc. Aceste trăsături esențiale caracterizează pe oamenii cu muncă de răspundere din societatea noastră, oameni devotați trup și suflet cauzei socialismului. slujitori neobo- siți ai intereselor poporului, acesta este tipul funcționarului public, al conducătorului de unitaie socialistă pe care I-a creat partidul nostru : un exem
plu de comportare în viața 
publică și particulară. Și nimeni, oricine ar fi el, n-are dreptul să păteze a- cest titlu.

Alexandru STROE 
Dumitru MINCULESCU

L-am abordat pe interlocutor (directorul general al u- nei centrale industriale) cu întrebarea :— Conduceți o familie de uzine, material rulant în fagurele industrial se decantează zilnic în valoare de milioane, schimburile acestui organism sînt rapide, vă comportați bine în cursa cu concurenții străini de produse similare, răspundeți exigențelor unui comerț pe picior mare, zestrea întregului mi se pare greu de evaluat ; vă întreb, de aceea, care credeți că este bogăția voastră principală ?
— Avuția muncii.
— De ce ?— E treapta pe care omenescul se transferă materiei, o avuție de necomparat cu oricare alta : e vie, im, previzibilă și, practic, de neepuizat.— Cum se probează asta ?— în creația conștientă a colectivității noastre.— Cu ce argument răspunde X, producătorul de bunuri ?— Cu exemplul personal.Deci, raționamentul ar fi acesta : a- vuția muncii — creație conștientă — e- xemplu personal. O înlănțuire logică de cauzalitate, ecuație dialectică a muncii, care merită cel mai viu interes al sociologului și, de ce nu ?, al oricăruia care, prin profesie ori din interes civic, gîndește la realitățile de azi, e atent la cristalizarea noii conștiințe. E tema cu care ni se pare potrivit să reluăm însemnările noastre la ipoteticul dicționar caracterologic și de etică nouă, după ce ,,Scînteia“, celelalte cotidiene, radioteleviziunea, jurnalele de actualitate întregul sistem informațional al țării au transmis sinteze ale cincinalului, în cifre și imagini, portrete ale tuturor județelor, peisajul global al dezvoltării ; e firesc ca informației pe orizontală să-i urmeze schimburi de opinii privind dimensiunea morală a izbînzilor semnalate, suportul omenesc al acestora. Tema exemplului personal poate fi una dintre acestea ; însemnarea de față n-are altă pretenție decît aceea de a semnala fenomenul, a sugera termenii posibilei discuții, la care să participe mai multi.Cum să definești comportamentul exemplar 2 Marcînd imperativul lucrului bine făcut și încă ceva ; tocmai asupra acestui „încă ceva“ mi se pare. util de insistat. A da exemplu personal înseamnă mai mult decît a trăi și munci corect, impecabil ; a realiza ceva ieșit din serie, presupune un plus de „foc". o „arșiță" lăuntrică, dorința manifestă de a perfecționa mediul ambiant, „contaminarea" semenilor cu virtutea (sau virtuțile) care iscă noi existențe exemplare, și e condiția omenească a progresului. E un catalizator și, în același timp,' fermentul de excepțională forță, ac- ționînd în plasma unor însușiri comune. despre care se discută de obicei : corectitudinea, rigoarea, disciplina. hărnicia, răspunderea etc. El dă sens și perspectivă tuturor acestora, în drumul 'de la o calitate spre altă calitate.Avem de-a face cu un factor „iradiant" care exclude îngustimea de victorie, cîștigul egolatru, din contră, presupune generozitate, noblețea de comunicare și comuniune, trăsătura cea mai frumoasă a omului ca ființă socială. Izbînda care se produce sub semnul exemplului personal poartă totdeauna emblema întregului, marca proliferării sale în mai mult și în mai bine, 

e premisa victoriei colective. Fructul

Dicționar 
etic

de muncă astfel obținut poartă cu sine și pulberea de uraniu în stare să dea altă energie pentru repetarea experienței în progresie geometrică și în calități îmbunătățite.Metafora care se asociază, plastic și elocvent, stării pe care încerc a o defini, mi-o oferă poemul lui Nicolae Labiș „Lupta cu inertia" unde se spune despre veșnicul nemulțumit, revoluționarul :
Adesea mă-ndoiesc, dar nu mă-ndoi, 
Pierd o nădejde — îmi revine alta — 
Las dalta cind. se cer arcușuri moi, 
Prind dalta-n palme cind se cere dalta. 
Sorb vinul tare și întăritor 
Chiar din înfringerea cea mai amară 
Si îl prefer acelui laș sobor — 
Cinstite somnuri de odinioară.
Nu, cinstea este o vorbă fără rost 
In lașitate dacă-i toropită 
Și cinstea lașă-a unui trai anost, 
Ea, cinstea mea, n-a fost atunci 

cinstită. 
Cind lupți și speri și (nu-i firesc ?) 

greșești, 
Cind iți învingi în luptă îndoiala, 
In fața conștiinței omenești ,
Atunci e mai cinstită chiar greșeala.

O, rațiunea trează ce prinde sensul 
lumii 

Dacă-ți conduce fapta țintită spre 
progres, 

Abia atunci ai dreptul să-ți rizi de 
răi și mumii 

Și-ți capătă și viața înțeles.în contextul fixat, se impun cîteva disocieri. Prima : actul (fizic, moral și material) al exemplului personal nu-i confundabil cu performanta efemeră de tip competitionai, cu finalul de cursă și goana de multe feluri pentru care lumea contemporană are a- tîta apetit ; primul poartă în sine 
dimensiunea duratei, pe cind în cazul al doilea avem svîcnirea de o clipă, spectacol în sine, căruia îi urmează (ca după orice spectacol) reîntoarcerea în anonimat și repaos. Altă disociere : exercițiul exemplului personal este, eminamente, act de esență polemică, profund justițiar și operează o acțiune binefăcătoare în mediul înconjurător (îi zgîlțîie din a- dormirea lor pe leneși, pe paraziți, pe cei loviți de inerție și bătrînețe spirituală). Tot astfel, franca etalare a exemplului personal are. virtualmente, regim de monedă, forte, exclude falsul, impostura. Socialismul instaurează 
principiul, sănătos, de dreptate, potrivit 
căruia nici un fel de merit, clauză ori 
considerent nu dă nimănui vreo dis
pensă în relații cu munca. Scurt și cuprinzător : atît ești pe cit muncești.Rezultă din toate acestea că realitatea majoră și de masă a exemplului personal este o trăsătură moral-psiho- logică a socialismului, ea se produce în condițiile eliberării de exploatare șDale instaurării demnității muncii individului. Din punct de vedere social comportamentul acesta este revoluționar. Din punct de vedere moral el tine, în chip evident, de etica comunistă. „Omul sfințește locul" spune un proverb foarte răspîndit în conștiința poporului român ; conchidem opinînd că e de dorit să se examineze ce se ascunde azi îndărătul acestei spuse și, confruntînd opinii. să avem și alte fațete ale comportamentului individual exemplar (în muncă, în gîndire, în atitudine. în viata socială), 
dimensiune-forță de progres, pe care 
o cultivă in oameni, deliberat și asi
duu, partidul nostru.

POP SIMION
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Din cauza abundenței de material din ultimele săptămîni, nu am 
avut posibilitatea să publicăm această rubrică în care sînt găzduite, 
după cum se știe, ecourile privind eficiența anchetelor noastre sociale. 
Iată de ce, unele din răspunsurile inserate mai jos se publică cu oare
care întirziere față de data sosirii lor la redacție. Chiar în această cir
cumstanță, socotim utilă și îndreptățită tipărirea unor răspunsuri, avind 
In vedere interesul legitim al cititorilor noștri față de receptivitatea la 
semnalele critice, față de soluționarea practică a problemelor dezbătute 
in ziar.

O sancțiune 
pilduitoareCu privire la aspectele negative relevate în articolul „Muncă, nu 

glumă, la direcția muncii !", publicat în nr. 8 625 al ziarului nostru, am primit următorul răspuns din partea Comitetului județean de partid Argeș (semnat de tovarășul secretar Grigore Comartin) :„Luînd în considerare abaterile serioase si repetate ale tov. Căli- 
nescu Vasile, precum și atmosfera necorespunzătoare de muncă din Direcția județeană a muncii, secretariatul comitetului județean de partid a hotărît convocarea adunării generale a organizației de partid de la D.P.M.O.S. Argeș.Baza discuției a format-o materialul întocmit de colectivul comitetului județean de partid. Cei 14 comuniști care au luat cuvîntul au criticat foarte aspru metodele și stilul de muncă defectuos al tov. Căli- nescu Vasile, au încercat să-l ajute să înțeleagă că are lipsuri serioase în muncă și în conduita personală. Discuțiile s-au desfășurat la un înalt nivel critic și autocritic, au fost principiale și deschise. Tov. Călinescu Vasile nu a reușit să înțeleagă aceste critici, nu a primit acest ajutor substanțial al comuniștilor, nu a reușit să-și facă o analiză critică și autocritică a activității desfășurate. în aceste 

condiții, adunarea generală a hotărît 
sancționarea sa cu „vot de blam" și a propus delegatului Ministerului Muncii — prezent la adunare — să ia măsuri de scoatere din munca de director a tovarășului Călinescu Vasile.Comitetul executiv al consiliului popular județean a discutat și apro
bat destituirea din funcția de direc
tor a tov. Călinescu Vasile și punerea sa la dispoziția Direcției regio- •nale C.F.R. Craiova, pentru a fi plasat într-o muncă corespunzătoare pregătirii sale.în discuții s-a apreciat că articolul din „Scînteia" nu a avut orientare bună și că este evident din însuși titlul său. Comuniștii au apreciat că greșeala provine din faptul că s-a confundat tov. Călinescu Vasile cu activitatea Direcției muncii în totalitate și nu s-a ținut cont de faptul că lipsurile personale ale directorului nu pot fi puse în sarcina Direcției muncii ca instituție și a tuturor lucrătorilor ei.Hotărîrile adunării generale și ale consiliului popular județean au fost realizate în practică".

Nota red. Față de conținutul răs
punsului de mai sus, a măsurilor 
luate, ne exprimăm satisfacția. Tot
odată, sperăm că plasarea tov. 
V. Călinescu „într-o muncă cores
punzătoare pregătirii sale" nu va 
însemna, date fiind antecedentele, 
acces spre o altă funcție de condu
cere. în ceea ce privește faptul că 
articolul respectiv „nu a avut o 

orientare bună", invităm cititorii să 
aprecieze singuri justețea acestei 
observații („Scînteia" nr. 8 625 din 2 decembrie 1.970. pag. a 5-a).
Stop unei „pasiuni" 

păgubitoare!Un raid-anchetă făcut de reporteri ai ziarului nostru în municipiul Suceava a scos la iveală unele flagrante încălcări ale prevederilor referitoare la folosirea timpului de lucru din Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat. Constatările la fața locului au făcut obiectul articolului „Pasiu
ne automobilistică pe kilometrajul 
...timpului de muncă" („Scînteia" nr. 8604). Inserăm răspunsul Comitetului municipal de partid Suceava, semnat de tovarășul .prim-secretar C. Moro- șanu :„Pe marginea celor sesizate în articol au fost luate următoarele măsuri :

Nicolae Popovici, șef de serviciu financiar la C.E.I.L.-Suceava, a fost discutat în cadrul organizației de partid de la TA unde a fost sancționat cu „mustrare", iar pe linie administrativă i-a fost retrasă gradația pe o lună ; Vladimir Huțuleac, de la aceeași unitate, a fost înlăturat din funcția pe care o deținea.
loan Răuț, din cadrul T.A.P.L. Suceava, responsabilul restaurantului „Ciocîrlia", a fost discutat în adunarea generală de partid pentru a- baterile săvîrșite. De asemenea, conducerea T.A.P.L., luînd în dezbatere activitatea sa, a ajuns la concluzia că nu mai poate rămîne în funcția respectivă și a fost înlăturat. în prezent organele de stat cercetează și alte laturi ale activității lui Răuț loan, urmînd să se ia noi măsuri pe linie de organizație de partid și să fie deferit organelor de justiție.Cazul medicului Vărzaru Eduard, 

de la spitalul din Suceava, a fost discutat în biroul organizației de partid de la cadre medico-sanitare și în sfatul spitalicesc. S-a subliniat faptul că tov. Vărzaru Eduard este la prima sa abatere ; s-a hotărît să i se impute cheltuielile de benzină și ulei pe turismul 1 Sv. 1300, salariul șoferului pe ziua respectivă, precum și să i se retragă din salariu suma ce-i revenea pentru respectiva zi de muncă.La C.C.H., cazul lui Bercu Sacagiu, șeful serviciului aprovizionare, a fost discutat în cadrul adunării generale a organizației de bază, cit și în cadrul conferinței de partid pe combinat, fiind criticat pentru abaterea sa, subliniindu-se totodată și deficiențele ce au existat în organizarea activității de către conducerea administrativă a combinatului.în concluzie, ținem să arătăm faptul că comitetul municipal de partid se preocupă de îmbunătățirea continuă a muncii pentru întărirea disciplinei în toate unitățile din municipiu, cele sesizate în articolul sus-amintit fiindu-ne de un real a- jutor."
„Invizibili" sau nu, 

protectorii 
au existat!în ancheta noastră „Cum n-a sărit în ochi muntele de sare" (nr. 8681) arătam, între altele, că neregulile semnalate nu sînt întîmplă- toare, că în cadrul U.J.C.C. Argeș s-au mai petrecut fraude asemănătoare, relevate într-o anchetă anterioară („Protectorul a rămas invizibil", publicată la 3 oct. 1970) și la care redacția nu a primit nici un răspuns. Iată. în sfîrșit, răspunsul CENTROCOOP-ului, sub semnătura tovarășului- Gh. Staicu, directorul Direcției control :„S-au cercetat împrejurările în 

care s-a făcut angajarea gestionarului delapidator de la restaurantul Leordeni-Argeș și nu s-a putut concretiza dacă a fost un așa-zjs protector din Centrocoop (vezi ancheta „Protectorul a rămas invizibil").S-a stabilit în schimb că se fac vinovați în oarecare măsură (textual ! — n.n.) de angajarea și menținerea lui ca gestionar, în afara președintelui și a șefului contabil al cooperativei, și Florescu Vasile, președintele uniunii județene, Oltear.u Ion, directorul comercial, Dumitrică Alexandru, șeful serviciului alimentație publică de Ia întreprinderea economică județeană, fapt pentru care Ii s-a adus la cunoștință că vor fi atrași solidar la răspundere materială în situația cînd inculpații vor fi declarați insolvabili.Cazul a fost judecat în luna ianuarie 1971, iar cei in culpă — condamnați, în ședință publică la sediul întreprinderii economice județene.Măsuri similare de atragere în răspundere solidară a celor ce se fac vinovați se iau și pentru cazul relatat in „Scînteia" din 29 ianuarie a.c, privind frauda de la depozitul de sare al fostei Icomcoop Pitești, confirmîndu-se cele arătate în ziar. Dosarul se găseste in anchetă și completare la Miliție, solicitînd urgentarea (la data prezentului răspuns — n.n).Urmărirea recuperării sumelor se află în atenția noastră. Totodată, cazurile respective au fost analizate în biroul executiv al U.J.C.C. Argeș și dezbătute cu cadrele de răspundere de la toate județele".
Măsuri terme fată 
de cercetări oarbeDin partea Comitetului județean de partid Galați, sub semnătura to

varășului secretar Ion Iosefide. primim următoarele :„Analizînd conținutul articolului apărut în „Scînteia" nr. 8604, intitu
lat „Cercetări oarbe într-un caz care bate la ochi", a reieșit că cele rezultate din ancheta făcută la fața locului de redacția ziarului sînt juste și că faptele s-au petrecut așa cum sînt prezentate în articol.Față de această situație, au fost luate următoarele măsuri :1. Picherul Nazarie Ștefan, care s-a făcut vinovat de lovirea muncitorului Lefter Ion, a fost pus în discuția adunării generale a organizației de bază și sancționat cu „vot de blam cu avertisment", iar pe linie administrativă a fost retrogradat pe timp de. trei luni din funcția de picher în cea de șef de echipă.2. Pentru superficialitate în cercetarea cazului sesizat la conducerea secției L. 1 Galați de către muncitorul Lefter Ion, inginerul Chițu 
Stoian a fost pus In discuția adunării generale a organizației de bază, unde a fost aspru criticat, iar pe linie administrativă a fost sancționat cu reducerea unei trepte de salarizare pe timp de o lună.3. Pentru faptul că nu a adîncit cercetările atunci cînd i-au fost sesizate la Comitetul orășenesc Be- rești, tov. Boncan Xenofon, locțiitorul secretarului comitetului orășenesc de partid, nu a mai fost reales în funcția avută.4. Tovarășului Bratosin Dumitru, activist al comisiei economice a comitetului județean de partid, i s-a atras atenția pentru ca în viitor să formuleze mai clar și mai concret constatările făcute asupra unor cercetări similare".

Matusalem 
și „geriatria" 

spiritului novatorExtragem din scrisoarea primită din partea tov. ing. L. Marinete, directorul Oficiului de stat pentru invenții și mărci, cu privire la schimbul de opinii din ancheta „Nu aș
tepta vîrsta Iui Matusalem !“ (pagina „Omul...", nr. 8 618) :„Deși nu avem o cifră exactă, putem afirma cu certitudine că a crescut și numărul inventatorilor și inovatorilor sub 30 ani. Dar nu este mai puțin adevărat că această cifră nu a crescut în același ritm cu creșterea nivelului de pregătire al tinerilor.Se pare că autorul articolului, ac- centuînd asupra unor calități ca : îndrăzneală, perseverență, pasiune, a reliefat pe fondul general al pregătirii tehnice „vîrfurile de atac" ale spiritului înnoitor... Trebuie să recunoaștem că, în unele împrejurări, aceste calități nu au fost suficient stimulate. ,De aceea, noul proiect de legislație a invențiilor și inovațiilor, în curs de elaborare, creează un cadru mai larg, mai cuprinzător — printr-o definire mai generală, dar mai precisă a inovației — și impune beneficiarilor obligații mai concrete cu privire la execuția și experimentarea invențiilor și inovațiilor, în termene bine precizate De asemenea, propunerile noi, de formare în viitor a unor organisme cum ar fi Asociația inventatorilor și inovatorilor, Agenția de valorificare a invențiilor și ideilor tehnice, vor determina o amplificare a curentului novator în toate domeniile de activitate, în rîn- dul maselor de muncitori, ingineri 

(i tehnicieni de toate vîrstele."
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țRWR ■■........MMi ™ Determinările și analizele serologice din cadrul Laboratorului central de serologie se efectuează cu o apara
tură de mare precizie

Perspectivele modelării 
matematice in industria 

chimicăPentru a putea fi utilizate în activitatea de proiectare, modelele matematice trebuie conturate și definitivate mai întîi prin investigații și experimente științifice, de laborator. Este un efort justificat de avantajele pe care le oferă modelarea, in multe domenii. Astfel, atunci cînd 
se elaborează proiectul unei instalații chimice și se alege, să zicem, o cotă specialistul trebuie să știe ce efect va avea asupra funcționării instalației mărirea sau micșorarea acelei cote. Dacă instalația s-ar reduce la un o- biect sau un produs nu prea complicat și costisitor, ar fi posibilă fabricarea acestuia în mai multe variante și, apoi, prin compararea rezultatelor obținute, alegerea variantei optime din punctul de vedere al cotei cercetate. Această metodă sim
plă devine însă ineficientă in cazul 
instalațiilor chimice de o deosebită 
complexitate. Intervine atunci folo
sirea unui model fizic, adică a unei 
variante modificate a instalației în 
cauză, prezentînd unele deosebiri — 
în special dimensiuni mai mici — 
dar cit mai multe asemănări cu in
stalația reală. Din practica modernă a proiectării a reieșit că, pe o asemenea cale, a modelării fizice, este posibilă obținerea de informații utile asupra funcționării viitoarei instalații. Unele rezultate ale acestor studii și încercări se transpun direct în proiect ; altele necesită, în prealabil, efectuarea unor calcule de transformare. 
Oricum, însușirea fundamentală a 
modelului constă în economicitatea 
sa, in faptul că este mai ieftin decit 
obiectul.Dar cercetările nu s-au oprit aici. S-a constatat că, adeseori, este posibilă simplificarea chiar și a modelului fizic, compensînd această simplificare cu ajutorul unor calcule. S-a ajuns astfel la noțiunea de model matematic (de fapt, ansamblul relațiilor de calcul care pot completa modelul fizic). In unele cazuri, modelul matematic se poate substitui chiar integral modelului fizic. Pentru

Ing. Ernest FISCHER
Institutul de proiectări 

pentru industria chimică anorganică 
și îngrășăminte

ilustrare, ne vom referi la o instalație pentru încălzirea unui lichid cu a- jutorul mai multor elemenți. Realizarea produsului respectiv înseamnă confecționarea rezervorului și a demenților, iar experimentarea poate consta în stabilirea timpului necesar pentru atingerea unei anumite temperaturi, în condițiile funcționării tuturor elemenților. Un prim pas pe linia modelării este realizarea unui model fizic al produsului, care poate fi alcătuit dintr-un rezervor de dimensiuni reduse, cu un singur element de încălzire. Cu ajutorul lui, se măsoară timpul de Încălzire și se calculează timpul corespunzător mai multor elemenți, folosindu-se legi de calcul specifice. Se poate uneori suprima însă modelul fizic, înlocuindu-1 cu unul matematic, care constă, in acest caz, în ansamblul relațiilor care permit calculul timpului de încălzire pentru un singur element, corelate cu cele ce indică modul de conlucrare a elemenților. Bineînțeles că modelele, 
matematice reflectă situația reală cu 
o exactitate mai mare sau mai mică, 
după cum s-au neglijat mai puțini 
sau mai mulți factori. în orice caz, creșterea corectitudinii modelului înseamnă, aproape întotdeauna, o mărire a complexității calculelor.Cercetări și aplicații de ultimă oră confirmă că folosirea modelelor ma
tematice acolo unde acest lucru este 
posibil reprezintă astăzi soluția cea 
mai economică și, de asemenea, cea 
mai maleabilă de modelare. Dar calculele care trebuie efectuate sînt adeseori extrem de complicate, „experimentarea" cu ajutorul modelelor matematica devenind posibilă nu

mai cu ajutorul calculatorului electronic. Dat fiind prețul de cost ridicat al calculatoarelor, folosirea lor în acest sens trebuie pregătită cu multă atenție, astfel incit însăși aplicarea mode
lării matematice să nu devină neeco
nomică. De aceea, trebuie urmărite, cred, două obiective mai importante. In primul rînd, efectuarea de calcule pentru proiectare cu folosirea unor modele uneori deosebit de simple ; aici intră și prelucrări statistice ale unor date, sau chiar culegerea, depozitarea și prelucrarea automată de date. în al doilea rînd, formarea de specialiști capabili să depisteze cazurile în care modelarea matematică și, în general, calculul automat sint oportune, să elaboreze modele, algoritme de obținere a rezultatelor din aceste modele și programe de calcul. Mai este necesară și crearea posibilității ca specialiștii din proiectare să aibă acces la ' echipamentele de calcul electronic (inclusiv la sistemele de programe ale acestora), cu instruirea specifică corespunzătoare.Aceste cerințe pot fi îndeplinite prin exploatarea unor calculatoare relativ mari, cu funcționare în timp divizat (și deci cu pupitre de in- trare-ieșire la institutele de proiectare), sau prin dotarea institutelor cu calculatoare mai mici, care pot însă rezolva majoritatea problemelor inginerești și permit pregătirea de programe utilizabile cu ajutorul calculatoarelor mari ale centrelor de calcul (la acele probleme care reclamă performanțe deosebite de viteză de calcul, sau capacitate de înregistrare). Ambele 
soluții necesită colective de specia
liști care să știe să programeze pro
blemele institutului spre a fi tratate 
la calculator și să militeze pentru 
răspindirea utilizării mijloacelor a- 
vansate de calcul în proiectare.în acest fel, modelarea matematică tși poate valorifica avantajele potențiale, răspîndindu-se larg și în institutele de proiectare cu specific chimic.

TERMICEMUL este un nou și valoros produs românesc, al cărui „act de naștere" a fost semnat de un colectiv de la Institutul de cercetări metalurgice din București, condus de ing. Nicolae 
Deica. Aspectul lui este banal : un praf fin, de culoare gri închis ; un fel de pudră. Dar fără el. tur
narea oțelurilor calma
te (speciale) în Iingo- 
tiere ar fi practic de 
neconceput. Iată cum ni-1 prezintă ing. Vir
ginia Guriuc, șefa serviciului tehnic al Grupului de fabrici refractare din Brașov : — Termicemul lu- brefiază pereții interiori ai lingotierelor, a- sigurînd astfel fabrica
rea unor lingouri cu 
suprafețe curate, fără 
defecte și impurități. In același timp, el permite localizarea și reducerea retasurilor și, drept consecință, 
economisirea unei im
portante cantități de o- țel. Pe de altă parte, prin lubrefiere, lingo- 
tierele sînt protejate 
împotriva agenților co- 
rozivi, deci li se prelungește viața.Cum se petrec lucrurile în mod practic ? O pungă din plastic, avînd un conținut de 2—3 kilograme de termicem, este așezată cu cîteva minute înaintea turnării pe fundul lingotierei, 'In contact cu oțelul, praful se aprinde și arde ; stratul subțire depus pe pereți reduce aderența oțelului lichid la masa metalică a lingotierei. Prin ardere, termicemul se transformă într-o zgură foarte fluidă și u- șoară, care se ridică Ia suprafață. Stratul izolator format astfel menține un timp mai îndelungat temperatura oțelului, permițînd impurităților aflate în masa lichidă — și care

sînt în general mai u- șoare — să se ridice la suprafață. Răcirea mai lentă a oțelului face ca retasura care apare la suprafața lui să fie și ea mult redusă ca volum. La a- ceasta contribuie a- dăugarea unui alt praf cu proprietăți termo- izolante, numit „anti- ret“ — creație mai recentă a unui colec-

cienl brașoveni, cercetătorii au pus la punct tehnologia de fabricație. Trimis centrelor siderurgice din țară, pentru încercare, produsul a trecut „examenul" cu bine. După omologarea lui, a fost amenajată o instalație semiindustrială, care asigura termicemul necesar industriei noastre siderurgice, făcînd

Noua unitate a Început să producă relativ recent, la circa un an de la începerea lucrărilor de . construcții. Capacitatea proiectată este de 12 000 tone termicem și 6 000 tone antiret anual, obținute pe baza unei tehnologii net îmbunătățite. comparativ cu cea utilizată la fosta instalație semiindus-

știam ce soluții să mai adoptăm, ne-a declarat ing. Silviu 
Cîndea, din partea grupului de fabrici refractare care coordona activitatea de efectuare a probelor tehnologice. Iată un exemplu : datorită diferențelor mari dintre greutățile volumetrice ale materialelor ce intră in componența rețetei.

TERMICEMUL
o remarcabilă expresie 

a inteligenței tehnice
tiv de specialiști ai 
Ministerului Industriei 
Metalurgice, condus de ing. Leonida So- 
rocopud.Cu doi ani în urmă, prafurile termogene și termoizolante, folosite la turnarea oțelurilor calmate, se importau. 
Astăzi, întreaga canti
tate necesară din aceste 
sortimente se produce 
în țară. Dar, pentru a se ajunge aici, au fost necesare eforturi susținute, mai ales că s-a pornit, de la bun început. pe piste cu totul diferite de cele descrise in literatura de specialitate. Timp de circa doi ani, în strînsă colaborare cu experimentații practi-

posibilă renunțarea la efortul valutar pentru importuri.Dezvoltarea capacităților de producție, elaborarea unor noi mărci de oțeluri au pus la ordinga. zilei problema creșterii producției de prafuri termogene și termoizo- lante. Și, cum instalația semiindustrială avea posibilități limitate, s-a trecut la construirea unei unități noi, pe baza celei mai moderne concepții tehnice. Atît proiectarea — încredințată specialiștilor Institutului de proiectări metalurgice (IPROMET) — cit și construcția propriu zisă au durat puțin.

trială, fluxul de fabricație fiind acum continuu și automat. Demn de relevat este și faptul că, cu excep
ția dozatoarelor, toate 
utilajele au fost pro
duse în țară, la „Independența" Sibiu, „Unio" Satu Mare. Unitatea este dotată cu instalații moderne 
de desprăfuire, menite să asigure condiții corespunzătoare normelor de protecție și igienă a muncii.Construirea noii u- nități. punerea în stare de funcționare perfectă a instalațiilor a ridicat nu puține probleme dificile. „Au existat momente de încordare, chiar de cumpănă, cînd nu

a apărut fenomenul de înfundare la moara cu bile. Timp de aproape o lună de zile, colectivul nostru în frunte cu maiștrii Nicolae Cruceru și Vasile Miron, a efec-. tuat zeci și sute de încercări pentru a găsi soluția salvatoare. Ea aparține maistrului Nicolae ‘Cruceru și a constat în modificarea constructivă a plăcilor interioare de blindaj și compartimentare a morii".Calitatea execuției echipamentului tehnologic, grija cu care a fost montat și rodat au avut un efect pozitiv asupra funcționării lui. încă de pe acum, unii din parametrii proiec-

tați au fost atinși. Se apreciază 
rea tuturor 
lor se va 
jumătatea 
prevăzute 
scop, fapt avea efecte pozitive și asupra eficienței investiției. Și fiindcă am amintit de eficiență, nu este lipsit de interes să arătăm că toate calculele se dovedesc bine fundamentate. Ca urmare a gradului ridicat de automatizare și mecanizare a procesului de producție, noua u- nitate va fi deservită de numai 115 muncitori și membri ai personalului tehnico- ingineresc. Calculele mai arată că, prin reducerea 
se obține în plus 
cantitate de 5—7 
sută oțel, 
Ia scara 
naționale 
cu circa lei. Tot milioane și economia pe statul nostru o zează, numai în an, la importul termogene izolante.

că realiza- 
parametri- 
încheia Ia 

perioadei 
în acest care va

retasurilor, 
o 

la 
ceceea 

economiei 
echivalează 

70 milioane la circa 70lei se ridică care reali- acest prin renunțarea prafurilor și termo-Sînt cifre și fapte care fac cinste gîndi- rii tehnico-științifice românești. Noua invenție românească a și fost solicitată pentru brevetare în alte țări. Cadrele de cercetători ale grupului sint preocupate acum de obținerea, pe instalațiile existente a unor noi sortimente de prafuri termogene cu proprietăți superioare (diferite) solicitate de industria noastră siderurgică, a cărei producție de oțeluri cunoaște și ea un larg proces de diversificare.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

FIABILITATEA: 
prognoze certe ale funcționării 

și durabilității produselor
O direcție importantă de preocupări a specialiștilor din unitățile științifice o constituie creșterea ponde

rii inteligenței tehnico- 
științifice înmagazinate în produsele pe care le fabrică industria noastră. Impusă de nivelul tehnic tot mai ridicat al producției, această creștere este economic avantajoasă — 
ca timp, mijloace folosite și randament. Ea trebuie urmărită însă prin prisma convingerii că suportul 
reușitei economice îl con
stituie tocmai reușita știin
țifică și tehnică — și nu numai din punct de vedere al nivelului soluției încorporate într-un produs, al măsurii în care acesta acoperă nevoia pentru care 
a fost creat, dar și al gra
dului lui de fiabilitate, al siguranței de funcționare. Am definit astfel nn teren 
de cercetare tot mai intens 
frecventat astăzi : cel al 
fiabilității produselor. Conturat relativ recent, el răspunde nevoii de a stabili cu relativă pre
cizie măsura în care ne 
putem încrede într-un pro
dus, in funcționarea lui 
sigură, fără defecțiuni, pe 
o perioadă de timp deter
minată și în anumite con
diții de exploatare.Studiile întreprinse pînă acum atestă că apariția defecțiunilor depinde de foarte mulți factori : defecte ascunse de fabricație, modificarea neprevăzută a sarcinii care se aplică produsului, neres- pectarea' condițiilor de funcționare (temperatură, umiditate, șocuri mecanice, vibrații, praf, radiații), greșelile săvîrșite de oa

menii care manipulează sau exploatează produsul în cauză ș.a. Numărul mare și diversitatea factorilor perturbatori fac ca procesul de apariție a defecțiunilor să capete un caracter întimplător (aleator) ; studiul acestui proces nu se poate efectua deci decit prin aplicarea metodelor probabilistice și statistice, cu ajutorul cărora se determină parametrii care exprimă cantitativ gradul de fiabilitate a unui element sau a unui sistem. Astfel, printre parametrii principali ai fiabilității — așa cum au fost ei definiți de cercetare pînă acum — amintim durata medie 
de funcționare fără defec
țiuni, care prezintă un interes deosebit pentru foarte multe produse, mai ales pentru cele de larg consum, precum și probabilitatea 
de funcționare fără defec
țiuni, pentru acele produse (sisteme) la care este important să se știe că, pe o anumită durată limitată, există garanția unei funcționări sigure.Experiența noastră con
firmă că cu cît un produs 
sau dispozitiv este mai 
complex, cu atît crește 
probabilitatea de defecta
re, adică ii scade fiabilitatea. De aici decurge importanța intensificării cercetărilor vizînd creșterea fiabilității diferitelor componente ale sistemelor și elaborarea unor sisteme fiabile, utilizînd chiar componente mai puțin fiabile. Totodată, urmărirea com
portării în exploatare a 
produselor devine obligatorie, mai ales pentru studierea cauzelor concrete ale defecțiunilor, In vede-

Prof. dr. ing.
Vasile CĂTUNEANU 

decan al Facultății 
de electronică 

și telecomunicații. 
Institutul politehnic 

din București

rea îmbunătățirii fabricației produselor respective și a elaborării de produse noi, cu un grad sporit de siguranță în funcționare. Caracteristicile de fiabilitate întregesc astfel sfera noțiunii de calitate, care se extinde de la performanțele constatate la recepția produselor, la asigurarea prestării acestor performanțe pe o durată determinată de timp și în anumite condiții concrete de sarcină și ambianță. In a- cest mod, teoria fiabilității 
devine știința încorporării 
iu produse a atributelor 
fiabilității, ținind seama în 
primul rînd de necesitățile 
concrete ale beneficiarului. Drept urmare, producătorul se vede obligat să includă în prețul de cost nu numai cheltuielile proprii de concepție, proiectare și fabricație, dar și cheltuielile reale la beneficiar în procesul de exploatare, Întreținere, reparare și Înnoire a tehnicii — ceea ce dezvăluie un nou conținut al noțiunii de calitate.Ca decan al unei facultăți de electronică și telecomunicații, nu pot ignora 
faptul că o caracteristică 
a sistemelor tehnice com
plexe actuale și de pers
pectivă o constituie utili

zarea tot mai largă a dis
pozitivelor și aparatelor 
electronice. De altfel, a- cesta este și motivul pentru care preocupările de fiabilitate au cuprins în primul rînd tocmai domeniul electronicii. Așa cum reiese și de aici, buna funcționare a sistemelor complexe de acest gen depinde în mare măsură de calitatea intervenției celui care le mînuiește, ceea ce impune intensificarea stu
dierii influenței factorului 
om asupra fiabilității sis
temelor tehnice. O altă direcție fertilă de cercetare înglobează preocupările 
pentru buna deservire a 
beneficiarului, ceea ce duce efectiv la lărgirea și diversificarea „serviciilor" privind întreținerea și repararea diverselor produse. în acest mod, ți- nînd seama de nivelul de complexitate atins de majoritatea produselor și utilajelor, se trece la o utilă și binevenită absolvire a beneficiarilor de grijile curente ale instalării, întreținerii și reparațiilor curente.Necesitatea imperioasă a creșterii calității produselor, atît pentru nevoile interne cît și pentru asigurarea competitivității pe piața mondială, justifică din plin, cred, cheltuielile suplimentare presupuse de punerea în aplicare a unui „program complex" în ceea ce privește studiul și aplicarea normelor de fiabilitate, care să cuprindă deopotrivă cercetarea, dezvoltarea, producția, controlul calității și exploatarea. Cu atît mai mult, cu cît, 
practic, cheltuielile ma
xime pentru asigurarea 

bunei funcționări a produ
selor apar tocmai atunci 
cînd bugetul nu prevede 
cheltuieli pentru fiabilitate, remedierile defecțiunilor constatate prin recla- mații sau returnări de la beneficiar a produselor necorespunzătoare cerînd uneori sume mult mai mari decit cele „economisite" inițial. Dacă ținem seama și de slăbirea încrederii beneficiarilor în a- ceste produse, ne putem face o idee completă asupra pierderilor reale pe care le prilejuiește o fiabilitate scăzută.Estimarea fiabilității produselor presupune o acțiune de culegere orientată a datelor statistice de bază privind defecțiunile, precum și prelucrarea prin metode statistice și probabilistice a acestor date. Latura cea mai importantă a studiului fiabilității o constituie însă analiza fizică a 
defecțiunilor, din care să rezulte adevăratele cauze ale acestora și căile de îmbunătățire a calității produselor. „Programul de fiabilitate" trebuie să asi
gure deci o bază materială 
corespunzătoare, în măsură să permită efectuarea diverselor încercări specifice de verificare a comportării produselor (in timp și în diferite condiții de încărcare cu sarcină, de acționare a. factorilor ambianți — climatici și mecanici ș.a.). După părerea mea, este necesar și 
un cadru organizatoric 
constituit la nivelul între
prinderilor, al centralelor 
industriale șî ministerelor 
tutelare, și, poate, chiar la 
nivel național.

Institutul de meteorologie și hidrologie este dotat cu aparatură modernă 
pentru stabilirea prognozei. în fotografie : stația de recepționare a 
imaginilor obținute prin intermediul sateliților meteorologici și transmise 
în sistem APT (transmiterea automată a fotografiilor) care permite stabilirea 

prognozei vremii pe tot întinsul țării

• De curînd au fost termina
te experimentările în condiții 
de producție a unei noi cositori 
pentru cositul plantelor furajere. 
Cositoarea rotativă, care urmea
ză să fie fabricată în serie, este 
destinată cositului ierburilor pe 
pajiștile naturalo sau cultivate, 
precum și al plantelor furajere 
cu producții mari. Ea lucrează 
cu productivitate înaltă pe pante 
accesibile tractorului. Cercetăto
rii Institutului de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii 
consideră că noua mașină va 
răspunde unor multiple funcții.

• Sub egida Universității din 
Timișoara a apărut de curînd 
„Atlasul solar descriptiv", de 
prof. dr. docent Ion Curea. Con
ceput și elaborat în cadrul ob
servatorului astronomic din Ti
mișoara, atlasul constituie pri
ma lucrare de acest gen în 
limba română.

• Oamenii de știință din Cluj au obținut un nou 
preparat medicamentos cu efecte antituberculoase — 
Cic'oserina. Se știe că bacilul Koch are o mare ca
pacitate de adaptare Ia mediu, de supraviețuire în 
condiții dintre cele mai vitrege, astfel că antibiotice 
considerate puternice, după un timp nu mai au nici 
un efect. Apar germeni rezistenți, forme modificate, 
sau bacili așa-numiți „atipici", nu mai puțin peri
culoși, ceea ce-i obligă pe specialiști să caute noi 
arme de luptă împotriva acestui flagel. Ciclose- 
rina este al doilea medicament antituberculos creat Ia 
Cluj și are la bază cercetări de laborator efectuate la 
Institutul de chimie. «■

• La Institutul de cercetări științifice pentru pro
tecția muncii din București a fost realizat un para- 
trăznet radioactiv. Față de tipul obișnuit, care apără 
de descărcări electrice o suprafață egală cu înălțimea 
tijei, noul paratrăznet are o rază de acțiune de circa 
500 m. Creînd un „con" de ionizare cu o rezistență 
mai mică decît restul atmosferei, el provoacă dirijarea 
încărcăturii electrice spre el și, de-a lungul lui, spre 
pămint. Dată fiind raza mare de acțiune, se apreciază 
că un oraș întreg ar putea fi protejat de cîteva para- 
trăznete radioactive dispuse în mod judicios.

• Un colectiv de specialiști de la Centrul de hema- 
tologie-București a realizat un nou produs, imunoglo- 
bulinele anti-D, de o importanță deosebită în preve
nirea bolii hemolitice a noului născut. Tratamentul cu 
imunoglobuline anti-D este aplicat tuturor femeilor cu 
Rh negativ neimunizate, ori de cîte ori nasc un copil 
Rh pozitiv. Realizat pe baza unei metode originale, 
produsul dă rezultate superioare celor cunoscute și 
aplicate în alte țări, după cum a demonstrat și experi
mentarea Iui, organizată de Centrul de hematologie 
București și maternitatea Spitalului Filantropia, încă 
de la sfîrșitul anului 1969. Această nouă realizare face 
posibilă evitarea cazurilor de boală hemolitică a noului 
născut.

9 La Fabrica de elemente de automatizare din 
București a fost pus la punct un dispozitiv electronic 
împotriva furturilor de automobile. Alcătuit din cir
cuite logice în releu, dispozitivul nu îngăduie decît 
celui care-i cunoaște codul să deschidă portierele, port
bagajul și capota sau să introducă cheia de contact. 
Sistemul de alarmă nu poate fi oprit decît de proprie
tarul mașinii.
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Sosirea în Capitală
a tovarășilor Pompeyo Mârquez 

și Hector Rodriguez Bauza

Marți seara au sosit în Capitală tovarășii Pompeyo Mârquez, secretar general al Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) — Forța comunistă ve- nezueleană, și Hector Rodriguez Bauza, membru ai Comisiei politice 
a C.C. al M.A.S., care vor face o vizită în țara noastră.

Plecarea tovarășului
J>

Gheorghe Stoica in Italia
Marți, tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., al Comitetului foștilor luptători antifasciști, a plecat in Italia pentru a participa la lucrările celui de-al VII-lea Congres al Asociației naționale a partizanilor italieni.

j Reînnoiți-vă abonamentul j
ț pe trimestrul II 1971 la ziarul „SCÎNIEIA“ î 

j Abonamentele se primesc la toate oficiile și 

agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali, | 
ț difuzării de presă din întreprinderi, instituții și școli. j

In localitatea Mezibori (Boe- mia) au început marți campionatele europene de sală la tir cu aer comprimat. Un remarcabil succes a repurtat sportiva noastră Eda Baia, care a cucerit
BASCHET (masculin)

24 de echipe pentru 10 locuri 
la „europene"

• „Echipa României are șanse să se 
califice din nou în turneul final" — este de părere antrenorul federal Al. PopescuLocalitatea vest-germană Essen va fi, în a doua decadă a lunii septembrie a.c., gazda turneului final al campionatelor europene de baschet masculin. Pină atunci, echipele reprezentative angajate în suprema competiție a baschetului continental se pregătesc febril, avînd în vedere faptul că, în prealabil, vor trebui să participe Ia turnee de calificare. Baschetbaliștii români, prezenți în turneul final al precedentelor „europene", au prevăzut în planul de pregătire pentru luna viitoare, între altele, un turneu în Franța (Ia Antibes) și apoi două meciuri, la București, cu selecționata Cehoslovaciei, una din fruntașele baschetului internațional.Grupele de calificare, stabilite de
FOTBAL: Astăzi, pe stadionul Giulești

„OLIMPICII" — RAPID
Peste puțină vreme. selecționata noastră olimpică de fotbal urmează să susțină primul meci al preliminariilor J.O., cu reprezentativa similară a Albaniei. Antrenorii „olimpicilor" noștri — V. Stănescu și C. Drăgușin — au convocat pentru astăzi, la un meci de verificare cu echipa Rapid București, pe următorii jucători : Constantinescu (Dinamo), Ghiță (S. C. Bacău) — portari ; 

Cheran (Dinamo), Ivăncescu (Steagul roșu), Bădin (Petrolul), Olteanu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SALA OLIMPIA DIN TIMIȘOA

RA va găzdui, incepind de astăzi, ediția a IlI-a a competiției internaționale de handbal feminin, dotată cu „Cupa Primăverii". La întreceri vor lua parte echipele Hajduk Ne- 
gotin, Proletar Zrenjanin și Jedinstvo 
Tuzla — toate din Iugoslavia, Loko
motiv Plovdiv (Bulgaria). C.S.M. Si
biu, Constructorul, Universitatea I și 
Universitatea II — toate din Timișoara.

ATLETISM. — Cu prilejul unui concurs atletic de sală, desfășurat la Detroit, proba de săritură in înălțime a revenit lui Pat Matzdorf cu 2,18 m, urmat de Jourdan — 2,15 m.
ȘAH. — Partida centrală din runda a 7-a a turneului internațional feminin de șah de la Belgrad s-a disputat între lidera clasamentului, campioana mondială Nona Gaprin- dașvili, și maestra româncă Alexandra Nicolau. încă de la începutul partidei, campioana mondială (cu piesele negre) a sacrificat o figură pentru trei pioni, obținînd o poziție mai bună. Apoi a mai cîștigat cîțiva pioni, ajungîndu-se la o poziție puțin obișnuită : șase pioni pentru o figură, avantaj ce s-a dovedit decisiv pentru Nona Gaprindașvili, care și-a adjudecat victoria. Bilek a învins-o pe Rujița Iovanovici. Margareta Teodorescu a remizat cu Jivko- vici. Cu același rezultat s-au încheiat șl partidele Katia Iovanovici—Vuja- novici și Joerger—Vreeken.

t 'La aeroportul internațional Oto- peni, delegația a fost salutată de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C:C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R. (Agerpres)

Pe aeroportul Otopeni au lost pre- zenți tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Nicolae Guină, președintele Comitetului foștilor luptători antifasciști, și Nicolae Cioroiu, vicepreședinte al C.F.L.A. (Agerpres)

titlul european în proba de pușcă cu aer comprimat 40 focuri, poziția în picioare. 'Eda Baia a totalizat 379 puncte. Pe echipe, România a ocupat locul trei. Campionatele continuă astăzi.

forul internațional de baschet, au următoarea componență (am subliniat numele echipelor care, după părerea antrenorului federal Al. Popescu. au cele mai mari șanse să ajungă în turneul final) : grupa I (19—23 mai, Katovice) — Polonia, Ungaria, România, Danemarca, Țara Galilor ; grupa II (26—30 mai, Ankara) — Iugoslavia, Turcia, Austria, Finlanda, Republica Arabă Unită ; grupa III (16—18 mai. Tel Aviv) — Spania, Israel, Suedia, Olanda ; grupa IV (29 mai — 2 iunie, Cagliari) — Italia, Bulgaria, Belgia, Anglia, Albania ; grupa V (30 aprilie—4 mai, Le Mans) — Cehoslovacia, Franța, Elveția, Grecia, Scoția.La turneul final vor lua parte în total 12 echipe : primele două clasate in fiecare grupă preliminară, alături de formațiile Uniunii Sovietice, deținătoarea titlului, și R.F.G., ca țară organizatoare (ambele calificate din oficiu).

(F. C. Argeș), Vlad (F. C. Argeș), 
N. Ionescu (Petrolul) — fundași ; Sălceanu (Dinamo), Dincuță (Petrolul), Vigu (Steaua). Cojocaru (C.F.R. Cluj) — mijlocași ; Pană (S. C. Bacău), Dumitriu II (Steagul roșu), Caraman (Farul), Oprea (Farul), Fi. 
Dumitrescu (U.T.A.), Gybrfi (Steagul roșu) — inaintași.Partida de astăzi va avea loc pe stadionul „Giulești", incepind de la ora 15,30.

In clasament Continuă să conducă Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 6 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Katia Iovanovici (Iugoslavia) și Vreeken (Olanda) — 4 puncte. Alexandra Nicolau are 3 puncte, iar Margareta Teodorescu 2,5 puncte (ambele avînd și cite două partide întrerupte).
TENIS. — La Sydney au luat sfîr- șit campionatele internaționale „open" de tenis ale Australiei. In ultima finală — cea a probei de dublu bărbați — perechea australiană John Newcombe-Tony Roche a întrecut cu 6—2, 7—6 cuplul Marty Riessen (S.U.A.)-Tom Okker (O- landa).
FOTBAL. — Numeroși spectatori au urmărit pe stadionul din Rabat primul meci dintre selecționatele Marocului și Republicii Arabe Unite, contînd pentru preliminariile „Cupei Africii" la fotbal. La capătul unui joc spectaculos, marocanii au terminat învingători cu scorul de 3—0 (1-0).
CAMPIONATUL MONDIAL DE 

HOCHEI CU MINGEA (bandy) s-a încheiat la Stockholm cu victoria reprezentativei U.R.S.S., care a totalizat din 6 jocuri, 11 puncte (golaveraj de 24—10). Pe locul secund : Suedia cu 9 puncte (17—9), urmată de Finlanda — 4 puncte (21—18) și Norvegia — 0 puncte (6—31).în meciul decisiv pentru cucerirea titlului suprem, hocheiștii sovietici au învins la limită cu 2—1 (1—1) formația Suediei.

PMA IN R. P. CHINEZA

A DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ROMÂNE

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

RĂDDLESCO
Marți a plecat spre Pekin delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care va face o vizită de prietenie în Republica Populară Chineză.Din delegație fac parte tovarășii loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, Mircea Bădică,

ADUNARE COMEMORATIVĂ 
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 80 DE ANI
DE LA NAȘTEREA LUI GAÂL GĂBOR
La Sala mică a Palatului a avut loc, marți după-amiază, o adunare comemorativă, organizată de Academia de Științe Sociale și Politice și Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la nașterea lui Gaâl Găbor, eminent estetician marxist.Au participat acad. Miron Constantinescu, președintele Academiei dc Științe Sociale și Politice, Ștefan Pe- terfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Ion Brad, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, Ștefan Voicu, redactor-șef al revistei „Lupta de clasă", academicieni, cadre didactice universitare, scriitori și alți oameni de artă și cultură, activiști de partid și de stat, un numeros public.La adunare au luat parte, de asemenea, soția celui sărbătorit, Margareta Gaâl, și fiica acestuia, Ana Gaâl.In cuvîntul rostit cu acest prilej, scriitorul Jozsef Meliusz a evocat personalitatea și activitatea deosebit de bogată pe care a desfășurat-o Gaâl Gâbor ca estetician, scriitor, critic literar, sociolog și filozof marxist. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la lupta consecventă dusă de Gaâl Gâbor pentru înfăptuirea idealurilor comuniste, pentru progresul științei, literaturii și artei, pentru cauza democrației, subliniind. că acesta a întemeiat o gindire pînă azi valabilă a eticii și. umanismului, a frăției spirituale și sociale dintre români și naționalitatea maghiară din România.

Concurs la Filarmonica 
„George Enescu"

Filarmonica „Geoige Enescu" din București anunță organizarea unui concurs pentru ocupa- reâ posturilor vacante în orchestra simfonică la vioară, violă, contrabas; flaut, trombon, trompetă, corn, baterie, precum și un post de clarinet temporar. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții : să aibă studii superioare de spe
în Parisul încercat de ultimul asediu al unei ierni capricioase, cind primăvara se apropie cu timiditate și, abia instalată, este din nou izgonită de un val de frig, am căutat urmele Comunei care, exact cu un secol în urmă, se instaura triumfătoare aici, ca o sublimă primăvară a omenirii. Și mi-am dat seama că nu descopăr numai niște urme, relicve peste care s-ar fi așternut praful și uitarea unui veac, ci o prezență de neșters din inimile oamenilor. Aici, Comuna nu trebuie căutată nici in arhive, nici pe zidurile care au păstrat mușcătura gloanțelor în piatra lor, nici în evocările postume. Ființa ei n-are un itinerar anume, nu se poate spune „de aici a început" și „aici s-a terminat", căci ea a fost și își păstrează pretutindeni vestigiile. în toate faubourgurile. in inima orașului, în cartierele muncitorești, pe Montmartre — Colina Martirilor — în Montparnasse, pe podurile Senei, sub zidurile catedralei 

Notre-Dame, în adîncul catacombelor și în mormintele comune din cimitirul Pere-Lachaise pe care florile nu apucă niciodată să se ofilească. Da, s-ar putea spune ; iată, aici s-a strigat pentru prima dată „Vive la 
Commune !“, aici au fost tipărite primele manifeste, aici au fost luate cele dinții hotărîri ale dictaturii proletariatului, aici au căzut eroii Comunei în „Săptămina singeroasă". Dar pe unde n-au trecut pașii victorioși sau însîngerați ai Comunei ?Să pornim de aici, din locul unde Ranvier a proclamat Comuna : Hotel 
de Viile, sau primăria Parisului. Aici s-a rostit „Declarația poporului francez" redactată de Delescluze și de Pierre Denis și citită de Valles prin care se clarifica scopul Revoluției de la 18 martie : ...Recunoașterea și consolidarea republicii, autonomia absolută a Comunei asupra întregii Fran- țe, abolirea exploatării, militarismului, funcționarismului, sclaviei monopoliste aservirii proletariatului"... Pentru a-și realiza acest program prin instaurarea dictaturii proletariatului, Comuna avea înaintea sa numai două luni. Din umbră o pîndeau tunurile ucigătoare ale reacțiunii. Deopotrivă înălțătoare și tragice, a- ceste două luni au rămas de-a pururea o lecție pentru întreaga omenire munci toare.Dar înainte ca tragedia să se producă, Parisul comunarzilor își trăia cu exuberanță bucuria victoriei. Comuna guverna. Ea iși crea ministe

secretar general în Ministerul Comerțului Exterior, consilieri și experți.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Petre Lupu, ministrul muncii, Florea Dumitrescu ministrul finanțelor, Vasile Malinschi guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, George Macoves- cu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost prezenți Cian Hai-fun, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membrii ambasadei.

Aducem astăzi un omagiu lui Gaâl Gâbor — a spus el — constatind că idealurile pentru care a militat de-a lungul întregii sale vieți se înfăptuiesc !n timpul nostru : democratismul adevărat, socialist — un socialism cu imperative umaniste majore, în care își poate construi identitatea cu sine însăși, atit personalitatea u- mană individuală, cit și personalitatea națională, cea românească și cea a naționalităților conlocuitoare în plină libertate și armonie.Comunist luminat, spirit deschis tuturor orizonturilor înnoitoare, intransigent luptător împotriva șovinismului de oriunde ar veni el — a spus, printre altele, poetul Eugen Jebeleanu — Gaâl Găbor a făcut din revista „Korunk", în cea mai critică epocă pentru mișcarea progresistă din țara noastră, o tribună, în care mesajul unora din cei mai de seamă scriitori din Ungaria răsuna solidar, nobil, profetic, alături de mesajul unora dintre cele mai luminoase spirite ale literaturii românești, ale literaturii maghiare din România. Vorbitorul a subliniat abnegația cu care marele om de cultură a militat pentru egalitatea și înfrățirea oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități, a tuturor celor ce muncesc, contribuția sa deosebită la lupta pentru triumful cauzei socialismului și a relevat marea actualitate și prețuirea de care se bucură moștenirea sa publicistică și literară, preocuparea pentru valorificarea largă a acesteia în cadrul culturii socialiste din patria noastră. (Agerpres)

cialitate, să interpreteze două piese muzicale la alegere și să efectueze o citire la prima vedere. Concursul va avea loc în ziua de 30 martie 1971, orele 17, la Ateneu.Cererile vor fi însoțite de memorii de activitate și se vor depune la registratura instituției (str. C Exarcu nr. 2, între o- rele 8—16, pînă în ziua concursului).
rele proprii, instituțiile, armata, aparatul de propagandă, instrumentele pentru apărarea cuceririlor proletariatului. Prin zeci de cluburi muncitorești, populația muncitoare a Parisului, lipsită de o organizație distinctă, cuprinzătoare, participa activ la noile forme de guvernare a capitalei, un oraș asediat de armatele reacțiunii, răscolit de traumatisme, cu vechile temelii zguduite de revoluție. Orga de la Madeleine cin- ta marșuri revoluționare și sub cupola catedralei Sfintul Petru din Montmartre răsuna Marseilleza. La 6 aprilie, sub ecoul „Ultimei zile din viața unui condamnat", de Victor

CENTENĂRUL EROICEI COMUNE

MEMORIA STRĂZILOR 
PARISULUI EVOCĂ...

Hugo, în curtea faimoasei temnițe de La Conciergerie se dădea foc ghilotinei. Timp de 900 de ani, La Conciergerie a fost cea mai sinistră închisoare a Franței. Aici au fost întemnițați și decapitați regicizii, republicanii de la 1789, aici au fost executați chimistul Lavoisier, Danton și Robespiere, girondinii condamnați la 30 octombrie 1793 și conduși a doua zi, în zori, la eșafod, sub acordurile Marseillezei.De pe vîrful Colinei Martirilor, 
Montmartre, învăluim într-o singură privire imensitatea Parisului. Dacă ar trebui să fixăm un loc anume in care poporul Parisului a dat naștere Comunei, numai punctul acesta care domină întregul oraș ar putea fi indicat. După ■ dezastrul de la Sedan, după proclamarea ■ republicii de la 4 septembrie 1870, poporul Parisului, istovit în lupte, amenințat de complotul monarhiștilor, se vedea deposedat prin surprindere de armele cu

CronicaPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Iliescu a fost eliberat din funcția de ministru pentru problemele tineretului, primind alte însărcinări.Prin același decret, tovarășul Dan Marțian, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, a fost numit în funcția de ministru pentru problemele tineretului.(Agerpres)
Informați iNoul ambasador al Republicii Burundi în Republica Socialistă România, Frangois Kisukurume, a depus marți la amiază o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

★Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor a pus în circulație o emisiune filatelică dedicată apropiatului Congres al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. (Agerpres)vremea
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Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 și 20 martie. In țară : 
vremea se menține în general 
călduroasă, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi slabe și sub 
formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit, temperatura 
va marca o ușoară scădere în a 
doua parte a intervalului, mini
mele fiind cuprinse între zero 
grade și 10 grade, izolat mai cobo- 
rîte, iar maximele între 6 și 16 
grade. In București : vremea se 
menține în general călduroasă, cu 
cerul schimbător. Ploi slabe. Vînt 
moderat. Temperatura ușor varia
bilă.

ÎN EDITURA POLITICĂ 
AU APĂRUT :

MARX-ENGELS : Opere 
voi. 31.

MIHAIL CERNEA, MARIA 
POPESCU, HARALAM- 
BIE ENE : Sociologia 
muncii. Resurse uma
ne ale înbeprinclerii 
(Biblioteca de filozo
fie și sociologie).

GHEORGHE TOMA : Xe- 
nopol despre logica

■ istoriei.

Departamentul silviculturii . și Asociația generală a vînătbrilor și pescarilor sportivi anunță că în acest an, date fiind condițiile favorabile pentru cuibări- tul timpuriu, epoca de vinătoare la toate speciile de păsări de baltă se încheie la 20 martie. De la această dată este interzis vî- natul gîștelor, ratelor, lebedelor, pelicanilor, stîrcilor lopătari, e- gretelor mari și mici și al celorlalte specii de baltă pe toate fondurile de vinătoare.(Agerpres)
PRONOSPORTCÎȘTIGURILE OBȚINUTE LA CONCURSUL PRONOSPORT NR. 11 DIN 14 MARTIE 1971CATEGORIA I : (13 rezultate) 3,95 variante a 26 859 lei.CATEGORIA A II-A : (12 rezultate) 108,45 variante a 1 174 lei.CATEGORIA A III-A : (11 rezultate) 1 399,90 variante a 136 lei.

care voia să-și apere libertatea. La 18 martie, trupele lui Thiers, șeful puterii executive, încercau să ia cu asalt bateriile de artilerie de pe colina Montmartre, care aveau sub bătaia lor capitala. La ora trei dimineața, tunurile erau în mîinile versaillezilor. Dar, înainte de a apuca să-și deplaseze captura, strategii lui Thiers s-au văzut copleșiți de mulțime și deposedați de arme. Generalii Le- comte și Thomas, care au dat ordin să se deschidă focul asupra insurgenților, au fost făcuți prizonieri si executați la răspîntia dintre străzile La Bonne și Le Chevalier de la Barre. Cîteva ore mai tîrziu, învinse,

CORESPONDENȚA
DIN FRANȚA

DE LA IOAN GRIGORESCU

forțele guvernamentale se retrăgeau la Versailles.Era prima zi a Comunei. Era prima zi a speranței. Comunarzii puseseră mina pe arme și învinseseră.Acolo, sus. in virful colinei Montmartre, a adus prima zi de izbîndă. într-o clădire mizeră, de pe strada Gravilliers unde, la căldura zgîrcită a unui godin de tuci, în jurul unei mese de lemn cu cîteva taburete și scaune desperecheate, s-au dezbătut cele mai mari probleme sociale și politice ale epocii : era sediul Internaționalei I.Pe strada Corderie, în clădirea aceasta cenușie, cu trei etaje și o mansardă cu ferestrele deschise in zincul tablei, era sediul

DECLARAȚIE COltliĂ
privind siTOAjB din

VIETNAM Și DIN INDOCHINA 

adoptată cu prilejul vizitei oficiale 

a delegației Guvernului 

Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud 

în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)total față de principiile suveranității și independentei naționale a popoarelor indochineze. recunoscute prin A- cordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Indochina și din 1962 cu privire la Laos, creează o gravă a- menințare pentru pacea în sud-estul Asiei și în lume.Guvernul Republicii Socialiste România declară că sprijină cu toată tăria soluția globală in 10 puncte și Inițiativa în 8 puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud care oferă o bază rațională și echitabilă pentru reglementarea pe cale politică a problemei vietnameze.Considerînd politica de „vietnami- zare" a războiului de către guvernul american ca o prelungire și extindere periculoasă a războiului de a- gresiune, o violare grosolană a drepturilor naționale ale populației sud- vietnameze. ambele părți se pronunță pentru curmarea acestei politici, retragerea totală, rapidă și necondiționată din Vietnamul de sud a trupelor americane și ale aliaților lor și formarea unui guvern provizoriu de coaliție de largă reprezentare pentru ținerea de alegeri generale libere în Vietnamul de sud.împreună cu guvernele și popoarele iubitoare de pace și dreptate din lume, guvernul și poporul român sprijină cu fermitate declarațiile din 2 martie 1971 și 6 martie 1971 ale guvernului Republicii Democrate Vietnam și, respectiv. Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, care condamnă politica belicoasă a guvernului Statelor Unite, privind Vietnamul și Indochina.Ambele părți sprijină cu hotărîre lupta poporului cambodgian împotriva agresiunii americane, pentru pace, independență și neutralitatea Cam- bodgiei, conform Acordurilor din 1954 și Declarației în 5 puncte din 23 martie 1970 a șefului statului cambodgian, prințul Norodom Sia- nuk.Reafirmă sprijinul hotărît pentru lupta patriotică a poporului laoțian împotriva agresiunii americane și se pronunță pentru reglementarea problemei laoțiene. în conformitate cu Acordurile de la Geneva din 1962 și programul în 5 puncte al Frontului Patriotic Laoțian.Partea română și partea vietnameză au constatat cu satisfacție că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Vietnamului de . Sud se dezvoltă conform intereselor celor două popoare. Ele au exprimat dorința de a le consolida și dezvolta și mai mult.Delegația sud-vietnameză se bucură în mod deosebit de succesele strălucite obținute de poporul român în construcția socialistă a țării. Ea acordă o înaltă apreciere marilor
Federației corporațiilor muncitorești — prima centrală sindicală. în fața reacțiunii, baricadele unul Paris sfidător, demn, invincibil... Pe una din aceste baricade, în piața Chateau- 
d’Eau, la colțul bulevardului Voltaire, a căzut Charles Delescluze, unul dintre conducătorii Comunei. La Tuileres se recitau pe estrade versuri de Victor Hugo și Arthur Rimbaud, Opera din Paris ieșise în stradă cu aria lui Gossec „Vive la liberte", sub bubuitul înfundat al tunurilor, în piața Concorde se desfășura duminică, 21 mai, un mare festival popular de poezie. Era prima zi a săptămînii care avea să primească numele de „Săp- 

tămîna singeroasă" și care s-a sfîrșit in duminica următoare cu bilanțul cutremurător de 72 000 de morți.Trupele reacțiunii, regrupate la Versailles, au pătruns in oraș noaptea, ca furii, prin trădarea lui Ducatel, un inginer de poduri și șosele. Porțile Sevres și Versailles au fost forțate. Primele arondismente. cele din sud-vestui Parisului, ocupate. Trocadero a căzut de la primul atac.„La arme, cetățeni !“ a strigat Comuna și Parisul s-a umplut de baricade. Redutele revoluționarilor s-au ridicat în piața Clichy, la Fourche, Ia Vieux-Colombier și în Batignolle. Străzi cu nume de o deosebită rezonanță, care s-au păstrat pînă astăzi, au căpătat prin sîngele eroilor care le-au spălat dreptul de a rămîne în istorie • Notre-Dame-de-Lorette, 
Saint-Michel, la rue des Martyres, 
Chateau d’Eau, Saint-Jacques. De-a lungul lor, versaillezii își împingeau mașina morții ucigînd fără somație. La fiecare răspintie, un zid de exe

realizări dobîndite în îndeplinirea planului de dezvoltare economică și socială a Republicii Socialiste România in perioada 1966—1970. Acestea sint de o mare importanță, contribuind Ia transformarea României într-o țară avansată și la ridicarea nivelului de viață al poporului român la un grad necunoscut în istoria sa. Pe plan internațional, ele constituie o contribuție însemnată la întărirea forțelor socialiste, democratice și antiimperialiste, la lupta popoarelor din lume pentru independență națională, pace, democrație și progres social.Partea sud-vietnameză exprimă sprijinul său eforturilor depuse de Republica Socialistă România în lupta pentru .pace și securitate în Europa.Partea sud-vietnameză ține să mulțumească guvernului Republicii Socialiste România și poporului român frate pentru sprijinul și ajutorul prețios politic, material și moral pe care l-au acordat întotdeauna Guvernului Revoluționar Provizoriu și populației sud-vietnameze, în lupta lor împotriva agresorilor americani, pentru salvgardarea națională.Cele două delegații au fost întru totul de acord în ce privește evaluarea situației actuale din Indochina, care a devenit gravă ca urmare a extinderii agresiunii americane în Cambodgia și Laos și a amenințărilor cu o nouă aventură militară extrem de periculoasă împotriva Republicii Democrate Vietnam — țară socialistă, suverană și independentă.Statele Unite ale Americii își asumă o grea răspundere în fața întregii omeniri pentru consecințele grave care decurg din escaladarea războiului în întreaga Indochină.. Cele două părți cer, cu fermitate, încetarea .agresiunii . americane-. în Vietnamul de sud, Laos și Cambodgia, a oricăror acte agresive împotriva Republicii Democrate Vietnam ; popoarele din Indochina să hotărască singure viitorul lor fără amestec străin.în fața situației grave actuale, toate forțele antiimperialiste care luptă pentru libertate și pace în lume, inclusiv cele americane, tre- ",.buie să depună toate eforturile pentru a cere Statelor Unite să pună capăt politicii de război, să respecte drepturile naționale fundamentale ale popoarelor.Cele două părți au afirmat voința de a nu precupeți nici un efort pentru a contribui la unirea tuturor forțelor progresiste în scopul intensificării luptei comune împotriva imperialismului, colonialismului, neo- colonialismului, rasismului, pentru sprijinirea fermă a popoarelor angajate în obținerea și apărarea independenței naționale, libertății și integrității teritoriale, pentru instaurarea unei păci trainice în întreaga lume.
cuție. Cind jumătatea de oraș din dreapta Senei a căzut, cind baricadele de pe Grenelle, Saint.-Dominique, 
Vavin și Rennes au fost sfărî- mate, cuceritorii au trecut la execuții în masă. în noaptea de 23 mai, orașul era plin de ruguri. La 26 mai, rezistența comunarzilor atingea punctul de paroxism într-o patetică „luptă finală". Oamenii cădeau pe treptele Pantheonului, pe podurile Senei, în Montmartre și Montparnasse luptînd cu disperare. La 27 mai, cercul morții se strîngea neînduplecat împingind detașamentele Comunei către nord-vestul Parisului, acolo unde se află cimitirul Pere-Lachaise. Zidul care înconjoară dinspre nord vechiul cimitir a fost numit „ZIDUL 
COMUNARZILOR". Sub el au căzut secerați de gloanțe ultimii apărători ai Comunei.Pe agonia Comunei, pe trupul ei îngenuncheat sub canonada tunurilor s-a instaurat teroarea. Curțile marțiale au lucrat ziua și noaptea, lăsind în urma sentințelor lor improvizate maldăre de cadavre, în gări, în cazărmi, în școli, în biserici, „ordinea" adusă de gurile de tun nu știa șă pronunțe decît un singur cuvînt : Moarte ! Nimeni nu poate da numărul exact al celor împușcați în zilele de represalii : unii vorbesc de 15 000, alții de 25 000. Sena a curs roșie de sînge, iar în piețele în care comunarzii și-au cîntat scurta lor victorie s-au înălțat imense ruguri care au luminat sinistru primele nopți ale Parisului „redisciplinat". Peste treizeci și opt de mii de prizonieri, printre care aproape două mii de femei și șase sute de copii, au format cortegiul înlănțuit al învinșilor. Mulți dintre ei au fost deportați cu corăbiile in insulele din Noua Caledonie unde au pierit secerați de malarie, uciși în junglă.Nu atit oameni voia să ucidă reac- țiunea, cit spiritul Comunei. Zadarnică încercare. Cu cit a fost mai martirizat Parisul comunarzilor, cu atit s-a înrădăcinat mai mult în poporul Parisului credința în izbinda finală.La „Zidul Comunarzilor" ne oprim pașii, spre a ne pleca cu pioșenie capul. Zidul este mohorît, cu trupul mușcat de gloanțe, dominînd gropile comune ale anonimilor pe care florile nu se veștejesc niciodată. Ele sint omagiul nemuritor al Parisului. Parisul aduce și astăzi buchete de flori. Speranța n-a putut fi îngenuncheată.
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Vizita in Suedia R. P. Chineză a lansat
cu succes un satelit
artificial de cercetărial României
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declarat un delegației a- au reafirmat la un acord.

rea că noile contacte deze vor evidenția noi de dezvoltare două țări.
★în Suedia, Corneliu

LA BAZA NAȚIONALIZĂRII — DREPTUL FIECĂREI TARI DE A DISPUNE 
DE RESURSELE------ -------------- --

subliniază că este necesar ca, prin aplicarea unei tactici comune în cursul celui de-al doilea tur de scrutin, uniunea forțelor de stingă să do- bîndească rezultate și mai bune.

PARIS 16 (Agerpres). — Biroul Politic al Partidului Comunist Fran
cez a dat publicității o declarație în legătură cu rezultatele primului 
tur de scrutin din cadrul alegerilor municipale din Franța, subliniind 
succesul de care s-au bucurat listele electorale unice ale uniunii demo- 

2,-. .... ■- 0 pOpuIație de peste 3Q 000 locuitori.

viața internaționala
FRANȚA

După primul tur de scrutin
P. C. Francez despre succesul forțelor de stîngaa ministrului de externe

STOCKHOLM 16 — Trimisul special Agerpres, C. Țintea, transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, împreună cu soția, a sosit marți la Stockholm într-o vizită oficială, la invitația ministrului afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson.Pe aeroportul Arlanda, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, ministrul de externe român a fost întîmpinat cu cordialitate de ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson, cu soția, de Oile Jodahl, secretar de stat pentru afaceri externe, contele W. Wacht- meister, director al Direcției politice din Ministerul Afacerilor Externe, Olof Landenius, șeful protocolului, de funcționari superiori din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de ambasadorul Suediei la București, Per Otto Rathsman. Au fost de față Eduard Mezincescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm, membri ai ambasadei.Marți seara, ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson, și soția au oferit în saloanele Ministerului Regal al Afacerilor Externe un dineu oficial în onoarea ministrului afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, și a soției sale.La dineu au participat persoanele care-1 însoțesc pe ministrul de externe român, ambasadorul României in Suedia, Eduard Mezincescu, membri ai ambasadei. Din partea suedeză au luat parte Alva Myrdal, ministru pentru problemele dezarmării, Sven-Eric Nilsson, ministru fără portofoliu, Axel Wallen, secretar general adjunct. Ia Ministerul Industriei, Oile Jodahl, secretar de stat pentru afaceri externe, Per Otto Rathsman, ambasadorul Suediei la București, funcționari superiori din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și ai altor ministere.în toastul rostit la dineu, ministrul de externe suedez, după ce a evocat vizita pe care a făcut-o în România în urmă cu aproape doi ani, a spus : „Am urmărit și apreciat cu mare interes eforturile gu-

XIENG QUANG 16 (Agerpres). — în Laos, forțele Pathet Lao au 
supus unui puternic bombardament 
de artilerie și cu rachete bazele mi
litare saigoneze situate în apropierea 
orașului Sepone. Potrivit agenției Associated Press, atacul a fost dirijat, în special, împotriva bazei „Lolo" situată pe cota 914.

Detașamentele de infanterie și 
motomecanizate ale forțelor patriotice 
au atacat în ultimele 48 de ore a- 
proape toate avanposturile amplasate 
în jurul complexului „Lolo", provo- 
cînd inamicului pierderi în oameni și 
materiale de luptă.Agenția France Presse relevă că pentru prima oară avioanele americane de tip „C-130", dotate cu baterii de mitraliere acționate electronic, au intervenit luni în sprijinul trupelor saigoneze în Laos.

★XIENG QUANG. — Fumi Vongvicit, secretarul general al Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos, a adresat copreședinților conferinței de la Geneva din anul 1962 în problema laoțiană un masaj ur-
CAMBODGIAPNOM PENH. — Lupte de o vio

lență neobișnuită s-au desfășurat în 
tot cursul zilei de luni la 20 kilo
metri nord-est și respectiv 35 kilo
metri sud de capitala khmeră între 
forțele populare de rezistență și tru
pe ale regimului Lon Noi. La Kom-
Protestul M. A. E.HANOI 16 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație în care se arată că, între 8 și 13 martie, Statele Unite au trimis mai multe formațiuni de avioane, inclusiv de tip „B-52", pentru a bombarda localitatea Huong Lap din R.D. Vietnam. In același timp, artileria americană de la sud de zona demilitarizată a deschis focul asupra unor localități nord-viet- nameze. La 9 martie, avioane americane au mitraliat o serie de localități din provincia Quang Binh.Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam, se spune în declarație,
S.U.A. au ridicat
restricțiile asupra

călătoriilor
în R. P. ChinezăWASHINGTON 16 (Agerpres). - Departamentul de Stat al S.U.A. a anunțat luni ridicarea restricțiilor a- supra călătoriilor cetățenilor americani in R. P. Chineză. Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat a precizat că „această măsură este în concordanță cu dorința declarată a președintelui de a îmbunătăți comunicațiile cu R. P. Chineză". Restricțiile au fost impuse cu 20 de ani în urmă.La Washington s-a făcut cunoscut, totodată, că rămîn în vigoare restricțiile asupra călătoriilor cetățenilor a- mericani în R. D. Vietnam, R.P.D, Coreeană și Cuba. 

vernului român de a stimula un dialog între state în problemele internaționale mai importante". Dialogul dintre Suedia și România se dezvoltă într-o direcție favorabilă, a spus ministrul suedez. O expresie vizibilă a acestuia sînt schimburile de vizite care au avut loc între țările noastre. Relațiile comerciale, tehnologice, industriale și culturale dintre țările noastre au devenit mult mai trainice, a spus vorbitorul. Dezvoltarea actuală a relațiilor dintre Suedia și România constituie o bună bază pentru colaborare în continuare.Răspunzînd, ministrul de externe al României a apreciat că relațiile ro- mâno-suedeze se înscriu în contextul general al situației din Europa, care a cunoscut o evoluție încurajatoare în ultimul timp. După ce a subliniat că ideea conferinței în problemele securității europene a polarizat atenția statelor, utilitatea și posibilitatea ținerii, acestei reuniuni bucurindu-se de o recunoaștere tot mai largă, ministrul român a spus : De aceea, socotim că este în interesul general să depună eforturi stăruitoare pentru organizarea și ținerea conferinței, care ar putea crea un climat favorabil și pentru rezolvarea altor probleme ale continentului nostru.în încheiere, ministrul de externe al României a exprimat convinge- româno-sue- posibilități a relațiilor dintre cele
După vizitaMănescu, răspunzînd invitației ministrului afacerilor externe al Danemarcei, Poul Hartling, va face o vizită și în această țară.La plecarea din București, pe aeroport erau prezenți George Macoves- cu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului și alte persoane oficiale.Au fost de față Torben Busck Nielsen, ambasadorul Danemarcei, și Gote Elof Lbnnmar, însărcinat cu afaceri ad-interim al Suediei la București.

gent în care denunță escaladarea a- gresiunii americano-saigoneze în Laos — anunță agenția Khaosan Pat- het Lao. în perioada 10 februarie — 6 martie a.c., a precizat Fumi Vong- vicit, bombardierele „B-52" au lansat 36 000 de tone de bombe în provinciile din sudul Laosului,în încheierea mesajului său, Fumi Vongvicit a cerut încetarea imediată a agresiunii americano-saigoneze împotriva Laosului.
TOKIO 16 (Agerpres) — Prezidiul C.C. al P.C. din Japonia a dat publicității un apel către" toate v popoarele lumii în legătură cu invazia americano-saigoneză în Laos. De- nunțînd acest nou act de escaladare a agresiunii S.U.A. în Indochina, P.C. din Japonia își reafirmă solidaritatea militantă cu popoarele vietnamez. khmer și laoțian care își apără cu hotărîre libertatea, independenta Si suveranitatea națională.

pong Cham Lang, localitate situată pe fluviul Mekong, patrioții au atacat două batalioane ale unităților de e- lită. Unitățile regimului de la Pnom Penh au solicitat sprijinul aviației americano-saigoneze și al trupelor intervenționiste saigoneze.
al R. D. Vietnamdenunță și condamnă cu hotărîre a- ceste acte de război.

★Un avion american de tip „F-4", care violase spațiul aerian al R. D. Vietnam deasupra regiunii Vinh Linh, a fost doborît de forțele armate locale, informează agenția V.N.A.

comerțului între S.U.A. și țările socialiste

recesiu- Unite, au unele schim- socia- Com- serie

WASHINGTON 16 (Agerpres). — într-un articol publicat cu ocazia deschiderii audierilor din Comisia senatorială pentru problemele financiare internaționale în legătură cu relațiile comerciale ale S.U.A. cu țările socialiste, cotidianul american 
„JOURNAL OF COMMERCE" face o amplă analiză a stadiului actual al acestor relații și a posibilităților lor de dezvoltare.Datorită. în primul rînd, nii economice din Statele cercurile de afaceri americane fost obligate să depășească restricții și să se angajeze în burile comerciale cu țările liste — apreciază „Journal of merce", citind. în context, o de inițiative ale unor personalități și organizații comerciale din S.U.A., care se pronunță pentru abandonarea restricțiilor și dezvoltarea normală a schimburilor cu aceste țări.Comitetul S.U.A, pentru dezvoltare economică, arată ziarul, se află în faza de finalizare a unui studiu privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor comerciale cu toate țările
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 30. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteli. 
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Baricade 
pe străzile SOVIETO-AMERICANE

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — Climatul social-politic din Argentina s-a înrăutățit brusc în ultimele zile, ca mare a incidentelor dintre poliție și greviști din orașul Cordoba — principalul centru industrial al țării. La chemarea 
secției locale a Confederației 
muncii din Argentina, în acest 
oraș au avut loc luni o grevă 
generală de 14 ore și o puter
nică demonstrație antiguverna
mentală. Manifestanții au ridicat baricade în cartierul comercial, pentru a împiedica intervenția celor peste 3 000 de polițiști și militari mobilizați special pentru a reprima demonstrația. Ca urmare a inci
dentelor, o persoană a fost ucisă 
și numeroase altele rănite. A- 
proximativ 300 de manifestanți 
au fost arestați.La acțiunile greviste care au avut loc în ultimele patru zile în acest oraș au participat peste 80 000 de muncitori și studenți nemulțumiți de politica economică a guvernului.’ în fotografie :' Manifestația muncitorilor din Cordoba 
(Telefoto A.P. — Agerpres).

ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE 
DIN ORIENTUL APROPIATDAMASC 16 (Agerpres). — Adre- sîndu-se unei delegații de ziariști e- gipteni, președintele Siriei, generalul Hafez Assad, a exprimat sprijinul țării sale pentru acțiunea politică a Republicii Arabe Unite în vederea soluționării crizei din Orientul Apropiat — informează agenția M.E.N. Potrivit aceleiași surse, șeful statului sirian „a subliniat importanța acțiunii politice în actualul stadiu, a- rătînd că eforturile R.A.U. în a- ceastă privință sînt complementare cerințelor luptei de eliberare și reprezintă un factor de bază care nu poate fi subestimat în orice bătălie care are drept țel eliberarea teritoriilor ocupate".Președintele Assad a anunțat că, în calitate de membre ale proiectatei uniuni cvadripartite arabe, „Siria și Republica Arabă Unită șint unite din punct de vedere militar" și că „forțele armate siriene și egiptene se află sub un comandament comun".

★Luni seara, președintele Siriei, generalul Hafez Assad, a avut o nouă întrevedere cu Hussein El Chafei, vicepreședinte al R.A.U., care se află într-o vizită la Damasc.BEIRUT. — Președintele Libanului, Suleiman Frangieh, a plecat într-o vizită oficială la Damasc. El va examina cu președintele Siriei, Hafez Assad, probleme privind situația din Orientul Apropiat și relațiile dintre cele două țări.LONDRA. — Ministrul israelian al afacerilor externe, Abba Eban, a făcut luni o scurtă escală la Londra, în drum spre Statele Unite. Abba 

socialiste. inclusiv cu R.P. Chineză și Cuba. Este reținută, printre alte exemplificări, declarația președintelui celei mai mari instituții financiare americane, „Chase Manhattan Bank", David Rockefeller, care a a- firmat că „este timpul ca Statele 
Unite să'facă mai mult comerț cu 
țările comuniste, atît din Europa, cît 
și din Asia".Pentru eliminarea restricțiilor comerciale se pronunță și alte organizații. cum sînt Consiliul Național pentru Comerț Exterior. Consiliul american al Camerei Internaționale de Comerț, ca și majoritatea societăților și companiilor americane, scrie în continuare „Journal of Commerce".

„Ca o completare a acțiunii de 
obținere a liberalizării politicii S.U.A. 
asupra exporturilor și creditelor, scrie ziarul, mulți factori economici 
de răspundere sprijină ideea acor
dării țărilor socialiste a aceluiași 
tratament aplicat altor parteneri, in
clusiv a clauzei națiunii celei mai 
favorizate".

In primul tur de scrutin au fost realese 37 din cele 39 de consilii municipale conduse de comuniști. Au fost, de asemenea, realese numeroase consilii municipale în fruntea cărora se află socialiști. Totodată, în multe orașe listele de candidați ale uniunii democratice au apărut mai bine plasate, înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, decît candidații majorității guvernamentale. Partidul Comunist Francez și-a consolidat, de asemenea, pozițiile în orașe cu o populație mai mică de 30 000 de locuitori.Declarația Biroului Politic al P.C.F.

VIENA 16 — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : La sediul Ambasadei U.R.S.S. din Viena a avut loc marți prima ședință de lucru din cadrul celei de-a patra runde a convorbirilor sovieto- americane privind limitarea cursei înarmărilor strategice (S.A.L.T.).La începutul întîlnirii, șefii celor două delegații, Vladimir Semionov. locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S,, și Gerard Smith, directorul agenției S.U.A. pentru dezarmare și controlul înarmărilor, au trecut în revistă rezultatele înregistrate pînă în prezent în cadrul negocierilor. După cum a purtător de cuvînt al mericane. ambele părți dorința de a qe ajunge
★WASHINGTON. — într-o declarație publicată luni. președintele Richard Nixon își exprimă speranța 

că „natura constructivă a convorbiri
lor aniericano-sovietice cu privire la 
limitarea înarmărilor strategice se 
va menține și în a patra lor fază". Președintele a declarat în continuare : 
„Reciprocitatea intereselor ce ne-au 
adus la masa convorbirilor încura
jează' speranțele noastre că tratativele 
S.A.L.T/’Vor fi încununate de succes".

din
ex- 

a 
ex-

Eban a avut, cu acest prilej, o întrevedere cu ministrul britanic al afacerilor externe, Alec Douglas Home, în cursul căreia au fost discutate în mod deosebit aspecte ale situației Orientul Apropiat.CAIRO. — Ministrul afacerilor terne al R.A.U., Mahmud Riad, făcut în Comitetul pentru relații terne al Adunării Naționale o expunere asupra evoluției situației din Orientul Apropiat. El a declarat că, „precizînd voința lor de a acapara teritorii din Sinai și de a cere demilitarizarea totală a peninsulei, conducătorii de la Tel Aviv au scos limpede în evidență dorința lor de a cuceri teritorii egiptene". Răspunsul pozitiv dat de Republica Arabă Unită lui Gunnar Jarring, a adăugat Riad, a demonstrat intențiile pașnice ale Egiptului.
★Gunnar Jarring, mediatorul O.N.U. în Orientul Apropiat, a declarat reprezentantului permanent al R.A.U. la Națiunile Unite, Mohamed El Zayyat. că este hotărît să obțină un răspuns pozitiv din partea Israelului la propunerile prezentate celor două părți la 8 februarie a.c., anunță cotidianul egiptean „Al Ahram". Diplomatul suedez, deși nu a precizat un termen limită pentru acest răspuns, a relevat că va fi nevoit în curînd să publice oficial rezultatele misiunii sale și motiveie eșecului ei. După trecerea în revistă a situației actuale din Orientul Apropiat, scrie „Al Ahram", cercuri ale Națiunilor Unite au declarat că americanii, egiptenii și Jarring au susținut că Israelul trebuie să-și modifice poziția și să dea un răspuns încurajator propunerilor prezentate de ambasadorul suedez".Guvernul egiptean, menționează pe de altă parte „Al Ahram", a împărtășit reprezentanților celor patru mari puteri la Cairo părerea sa că este necesară ajungerea la un acord asupra principiilor de bază, dintre care primul ar fi retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate. A- cest acord, adaugă „Al Ahram", ar permite să se ajungă în continuare la o soluționare a altor probleme.

Ședința Comisiei militare de armistițiu din Coreea
» 5PANMUNJON 16 (Agerpres). - La propunerea părții R.P.D. Coreene, Ia Panmunjon a avut loc o nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Cu acest prilej, generalul maior Han Yeung Ok, conducătorul părții R.P.D. Coreene în comisie, a protestat împotriva faptului că, în ultimul timp, militari ai părții americane s-au introdus în repetate rînduri în zona demilitarizată și au supus unui tir susținut de arme automate și de artilerie, dirijat de avioane, posturi ale armatei R.P.D. Coreene. Reprezentantul R.P.D. Coreene a arătat, de asemenea, că recentele provocări armate au coincis cu manevrele militare americane efec-

preconizează noi 
alegeri generaleANKARA 16 (Agerpres). — Liderul opoziției din Turcia, Ismet Inonii, a declarat la o reuniune a grupului său parlamentar că „nu se poate pune 
problema unui regim parlamentar 
acolo unde șefii militari instituie și 
destituie guvernele și indică ce tre
buie să facă un nou guvern. Numai 
parlamentul constituit conform Con
stituției poate să hotărască soarta 
guvernului".

„Actuala criză din Turcia, a opinat Ismet Inonii, nu poate fi lichi
dată decît prin noi alegeri generale, 
deoarece reformele de care țara are 
nevoie pot ti realizate doar de un 
guvern ales prin sufragiu universal". El a adăugat că „nu se poate comanda unui parlament ca unei unități militare".

Declarația P. C. 
din Marea Britanie

privind tensiunea 
din Irlanda de NordLONDRA 16 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Marea Britanie a dat publicității o declarație, în care se a- rată că situația de criză din Irlanda de Nord a apărut ca urmare a po- • liticii promovate față de Ulster de guvernele britanice. Declarația relevă că, în timpul actualei guvernări a conservatorilor, situația din Irlanda de Nord s-a înrăutățit considerabil, întrucît nu au fost aplicate reformele democratice necesare.Declarația P.C. din Marea Britanie subliniază necesitatea adoptării legii privind drepturile civile, precum și a unor măsuri prin care să fie rezolvate problemele . sociale ale Irlandei de Nord.

A. B.

agențiile de presă transmit

SESIUNEA COMISIEI DUNĂRIIBUDAPESTA 16. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite: Marți s-au deschis la Budapesta lucrările celei de-a 29-a sesiuni a Comisiei Dunării. La lucrări participă delegațiile țărilor membre în Comisia Dunării, reprezentanți ai administrației fluviale a Porților de Fier, observatori din partea Ministerului Transporturilor din R.F. a Germaniei și reprezentanți ai unor organizații internaționale. Delegația României este condusă de reprezentantul țării noastre în Comisia Dunării, Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.Pe ordinea de zi a sesiunii figurează probleme cu caracter tehnic, hidro-meteorologic și statistic privind navigația pe Dunăre. Comisia va dezbate, de asemenea, probleme legate de perfecționarea organizării Secretariatului Comisiei Dunării.

Ministrul industriei meta- 
lurylcer Nicolae Agachi, conducătorul delegației guvernamentale a Republicii Socialiste România, care a participat la deschiderea Tîrgului internațional de la Leipzig, a avut marți o întrevedere cu ministrul minelor, metalurgiei și potasiului al R.D. Germane. Kurt Singhuber.

La tribunalul din San Ra
fael (California) au început audierile preliminare în procesul înscenat cunoscutei militante americane pentru drepturi civile, Angela Davis. In fața clădirii tribunalului s-a desfășurat, cu această ocazie, o demonstrație de pro- 

tuate în vecinătatea liniei de demarcație militară, la care au participat forțe armate introduse în Coreea de sud prin violarea acordului de armistițiu. Conducătorul părții R.P.D. Coreene a cerut pedepsirea celor vi- novați de comiterea acestor provocări și retragerea din zona demilitarizată a armamentului introdus în mod ilegal.
★PHENIAN. — După ză agenția A.C.T.C., martie un avion de aparținînd forțelor aeriene ale S.U.A., a pătruns în două rînduri adine în spațiul aerian al R. P. D. Coreene.

cum informea- în ziua de 14 tipul „SR-71",

științifice
ț 1PEKIN 16 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că, la 3 mar- ' tie 1971, China a lansat un satelit artificial de cercetări științifice. Satelitul cîntărește 221 kilograme, efec- tuînd o revoluție completă în jurul Pămîntului în 106 minute, pe o traiectorie cu perigeul de 226 kilometri, apogeul de 1 826 kilometri și cu o înclinație de 69,9 grade față de planul Ecuatorului.Satelitul a transmis cu succes pe Pămînt, între 3 și 15 martie, date științifice asupra diferitelor experiențe și, în prezent, continuă activitatea planificată de experiențe științifice.

RĂSPUNSUL GUVERNULUI ALGERIAN 
LA MEMORANDUMUL FRANCEZ

ALGER 16 — Corespondentul A- gerpres, Constantin Benga, transmite : Ministrul algerian al afacerilor externe, Abdelaziz Bouteflika, a remis însărcinatului cu ; afaceri al Franței la Alger răspunsul guvernului său la memorandumul francez din 9 martie, referitor la recentele naționalizări parțiale din Algeria. în răspunsul guvernului algerian — publicat marți de întreaga presă — se subliniază, între altele, că măsurile de naționalizare au fost adop
tate „în baza exercitării de către Al
geria a prerogativelor suveranității 
și în virtutea dreptului fiecărei țări 
de a dispune de resursele sale na
turale, în vederea promovării pro
priei dezvoltări". Se subliniază, de asemenea, că guvernul algerian în
țelege să-și exercite acest drept fără

Astăzi este Ziua solidarității cu lupta poporului Zimbabwe pentru independență și drepturi democratice, împotriva discriminării rasiale.De peste 5 ani, mai precis din 1965. cînd rasiștii de la Salisbury și-au autoproclamat „independența", această țară trăiește sub imperiul legilor marțiale, în baza cărora au fost condamnați și e- xecutați numeroși patrioți. în închisori zac peste 10 000 de a- fricani, iar alți 50 000 sînt internați în lagărele de concentrare, în fața acestei situații, forțele patriotice au trecut la lupta armată. Căutînd să împiedice a- ceastă evoluție, Ian Smith a cerut sprijinul autorităților de Ia Pretoria, care au trimis în valea fluviului Zambezi importante unități armate, dotate cu armament modern. încercările unite ale rasiștilor din Rhodesia de Sud și ale promotorilor apartheid-ului din Republica Sud-Africană de a înăbuși lupta poporului Zimbabwe se dovedesc însă zadarnice.în vederea coordonării mișcării de eliberare, cele două organizații ale populației africane

test împotriva acestei înscenări judiciare, pentru punerea în libertate a Angelei Davis.
în marea Egee au început 

manevre ale forțelor navale 
ale N.A.T.O., u care particiPă unități italiene, britanice, americane, grecești și turcești — anunță A.F.P. La aceste manevre, ce vor lua sfîrșit la 25 martie, iau parte, de asemenea, unități de aviație din Anglia, Grecia și Turcia.

Președintele Pakistanului, mareșalul Yahya Khan, a sosit la Dacca — centrul administrativ al regiunii de est a țării — pentru a examina cu liderul Ligii Awami, Muji- bur Rahman, posibilitatea soluționării actualei crize constituționale.
Cu prilejul apropiatei 

Zile internaționale pentru 
eliminarea discriminării ra
siale, secretaruI general al O.N.U., U Thant, a dat publicității o declarație în care subliniază necesitatea ca „toate națiunile și toți oamenii de bună credință să se alăture campaniei de eliminare a racilelor rasismului și discriminării rasiale, care continuă să păteze conștiința umanității".

Consiliul de Stat al Nor
vegiei, condus de regele Olav, a aprobat marți componența noului guvern format de liderul Partidului muncitoresc (social—democrat), Trygve Bratteli. Concomitent, a fost eliberat de sarcinile sale vechiul cabinet de miniștri, alcătuit dintr-o coaliție a patru partide. Guvernul urmează să aibă miercuri prima ședință în prezența regelui Olav.

C.C. al P.C. Chinez, continuă n- genția China Nouă, a transmis felicitări muncitorilor, comandanților și luptătorilor Armatei chineze de eliberare, cadrelor revoluționare, oamenilor de știință, inginerilor și tehnicienilor, membrilor miliției populare angajați în munca de cercetare, fabricare și lansare a satelitului, expri- mîndu-și speranța că ei vor depune noi eforturi pentru dezvoltarea continuă a științei și tehnologiei chineze, vor întări construcția socialistă și vor aduce o contribuție și mai mare la progresul omenirii.

condiții sau limitări, de orice natură 
ar fi ele.Guvernul algerian reînnoiește propunerea de a relua negocierile întrerupte. El se declară gata să primească in orice moment un emisar autorizat de guvernul francez pentru reglementarea tuturor problemelor în suspensie. „Guvernul algeri"v se arată în document, se referă special la declarațiile făcute la 24 februarie de președintele Boume- diene, care propunea reluarea negocierilor pe ansamblul problemelor petroliere și nepetroliere de interes comun'1. Problema indemnizațiilor ce urmează a fi plătite societăților petroliere franceze naționalizate parțial — se arată în, răspunsul guvernului algerian — nu trebuie confundată cu ansamblul problemelor financiare aflate în suspensie.

Z.A.N.U. și Z.A.P.U., interzise de autorități, au convenit la sfîr- șitul anului trecut să-și unească eforturile pentru intensificarea luptei și cucerirea unei reale independențe.Năzuințele spre o viață demnă ale patrioților africani, lupta lor pentru sfărîmarea cătușelor coloniale se bucură de sprijinul ■tpturor forțelor iubitoare de libertate.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu lupta popoarelor împotriva colonialismului și rasismului, pentru libertate și independență, pentru afirmarea ființei lor naționale, țara noastră se pronunță cu ho- tărîre împotriva regimului ilegal de la Salisbury, împotriva practicilor sale inumane, a măsurilor de reprimare a populației africane care își revendică dreptul imprescriptibil Ia autodeterminare. Poporul român, care urmărește cu simpatie lupta poporului Zimbabwe pentru independență și libertate, își reafirmă deplinul sprijin pentru cauza lui dreaptă.

or-

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Alex€d Kosîghin, l-a primit luni, la Kremlin, pe ambasadorul Franței în U.R.S.S., Roger Seydoux. Cu acest prilej, menționează agenția T.A.S.S., a avut loc o convorbire prietenească în legătură cu o serie de probleme internaționale de interes reciproc.

A doua sesiune a Comi
siei speciale pentru consul
tări și negocieri, decoordonare economică, grupînd reprezentanții a 23 de țări, și-a deschis lucrările la Punta del Este. Sesiunea va analiza o serie de probleme ale colaborării economice dintre statele continentului american, precum și problema relațiilor țărilor latino-ame- ricane cu S.U.A.

Lucrările Conferinței mon
diale asupra brevetelor,gamzată de Consiliul Europei și Organizația mondială pentru proprietatea intelectuală, în vederea semnării unui acord internațional asupra clasificării brevetelor, s-au deschis luni Ia Strasbourg. Participă delegații din peste 40 de țări din toate continentele, între care și o delegație din România.

In statul indian Kerala, unde victoria în alegeri a revenit Frontului unit al forțelor de stînga, în frunte cu comuniștii, a avut Ioc sesiunea Adunării Legislative locale. Luind cuvîntul cu acest prilej, guvernatorul statului, V. Visvanathan, a subliniat că guvernul local este hotărît să depună toate eforturile pentru transpunerea în practică a programului de reforme sociale și economice elaborat de Congresul Național Indian.
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