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Integrată în ansamblul general al dezvoltării României socialiste, eco- z nomia județului Alba va cunoaște în acest an și în întreg cincinalul în care am intrat un ritm ascendent de creștere, expresie elocventă a politicii partidului și statului de îmbunătățire continuă a repartizării forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de dezvoltare economică și socială a tuturor județelor. în actualul cincinal se prevede să fie alocate județului nostru fonduri de investiții care depășesc suma de 7 miliarde lei, de peste două ori mai mult decit în anii 1966—1970. Investițiile destinate dezvoltării industriei vor reprezenta 72 la sută din total, ceea ce va da posibilitatea creșterii rapide a producției, introducerii în circuitul economic într-o mai mare măsură a resurselor de materii prime, materiale și energetice existente pe plan local.încă din acest an, importante obiective urmează să fie puse în funcțiune : fabrica de plăci fibrolemnoase cu o capacitate finală de 114 000 tone pe an, care va utiliza procedeul uscat de execuție a plăcilor, noutate pe plan mondial, ce asigură o înaltă productivitate a muncii în cadrul platformei industriale a Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Sebeș. în prima jumătate a acestui an, înainte de termenul planificat, va intra în producție Fabrica de porțelan din Alba Iulia, proiectată pentru o capacitate de 5 500 tone porțelan menaj pe an. O altă unitate importantă — Uzina de utilaje pentru industria materialelor de construcții din Alba Iulia — va intra în funcțiune cu capacitatea de 2 500 tone utilaje pe an planificată pentru prima etapă, urmînd ca pină la finele cincinalului întreprinderea să cunoască noi dezvoltări. Fabrica de pîine cu 
o capacitate de 20 tone pe zi, care se va construi în Alba Iulia, și alte obiective ale industriei alimentare au menirea să sporească posibilitățile de producție, în vederea satisfacerii cerințelor de consum ale populației.Vor fi dezvoltate capacitățile productive în unitățile constructoare de mașini, în cele ale industriei metalurgice, chimice, industriei lemnului, de materiale de construcție, industriei miniere etc. La întreprinderea metalurgică din Aiud, de exemplu, capacitatea de producție la utilaje pentru industria metalurgică va spori cu 6 800 tone pe an. Totodată, vor intra in funcțiune noi instalații pentru producția de acid sulfuric la Uzina metalurgică de metale neferoase din Zlatna, de carbonat de sodiu brut > Uzina de produse sodice din Ocna - X’eș, precum și o nouă linie teh- /‘VOgică de cărămizi silico-aluminoa- se la Fabrica de produse refractare din Alba-Iulia.Pentru înfăptuirea volumului mare de investiții ce a fost alocat județului Alba, comitetul județean de partid

a Înscris în programul său de activitate, încă din anul trecut, crearea premiselor necesare desfășurării ritmice a activității pe șantiere la fiecare obiectiv, identificarea și punerea în valoare a oricăror rezerve în vederea realizării sarcinilor în acest domeniu. S-a căutat, în primul rînd, să se mărească preocuparea organelor economice, a beneficiarilor pentru terminarea elaborării și avizării documentațiilor tehnico-economice și de execuție, întocmirea graficelor de desfășurare a lucrărilor — cu precizarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție și de realizare a parametrilor proiectați ai acestora, așa cum s-a cerut la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie anul trecut — încheierea contractelor între beneficiari și constructori la nivelul planului de construcții și montaj, a contractelor pentru utilaje tehnologice și materiale de construcție, asigurarea forței de muncă necesare și a bazei tehnico- materiale pe fiecare șantier. Deși nu putem afirma că s-a făcut totul în aceste privințe, se constată că pe majoritatea șantierelor există condiții pentru buna desfășurare a activității și accelerarea ritmurilor de execuție, pentru îndeplinirea planului pe primul trimestru și pe întregul an. De altfel, în lunile ianuarie și februarie s-au realizat în județul Alba 11,8 la sută din volumul anual al investițiilor și 12,4 la sută din valoarea lucrărilor de construcții-montaj.Comitetele orășenești de partid, organizațiile de partid din întreprinderile de construcții au prevăzut în planurile lor de muncă efectuarea unor analize periodice asupra desfășurării lucrărilor pe șantiere, folosirii timpului de muncă, aprovizionării cu materiale și economisirii lor etc. Practica ne-a arătat, și noi considerăm că am tras învățămintele necesare, că pe șantierele unde organizațiile de partid au slăbit controlul, au neglijat munca politică, abaterile disciplinare sint mai frecvente, organizarea _ muncii este defectuoasă, într-un cuvînt, ritmul de lucru nu este satisfăcător. De aceea am insistat ca să asigurăm fiecărui șantier, indiferent de amploarea sa, aceeași importanță în crearea unor condiții corespunzătoare de muncă, cerînd organelor centrale, ministerelor, centralelor industriale să rezolve din timp acele probleme care țin de competența lor.Trebuie să arătăm, totuși, că pentru unele lucrări din planul pe anul in curs mai există încă chestiuni nesolu- tionate sau unele aspecte incerte. Spre exemplu, la această dată cînd trebuie să se lucreze din plin,_ pe unele șantiere de investiții sînt încă nerezolvate anumite probleme pregătitoare : asigurarea documentației, corelarea termenelor de livrare a uti-
(Continuare în pag. a IlI-a)

a uti-

Un important
succes

al constructorilor
hidrocentralei
de pe LotruVOINEASA (Prin telefon, de la corespondentul „Scînteii"). — Constructorii hidrocentralei de pe Lotru, animați de hotărîrea de a conecta la timp la sistemul energetic al țării primul hidro- agregat, au obținut ieri, 25 martie, un nou succes de seamă : străpungerea galeriei Steaja- Haneș. de pe aducțiunea secundară nord.Zile și nopți la rind, infruntind greutăți din pricina capriciilor vremii și configurației terenului, brigăzile de mineri, artificieri. mecanici, electricieni, fierari-betoniști și betoniști de la loturile Goața, Steaja și Ha- neș au săpat în granitul stînci- lor 8 492 ml pentru tronsoanele acestei galerii. Noua galerie va îndruma spre lacul de acumulare de la Vidra captările de ape din zona nord și de pe versantul de răsărit pompate prin stațiile de la Jidoaia și Lotru aval. în amonte de Haneș. Eforturile constructorilor își găsesc expresie în faptul că lucrările acestei importante căi de acces a apelor au fost terminate cu o săptămînă înainte de termen.

Un pas, al doilea, încă unul... După ce a depășit lățimea troleibuzului prin fața căruia tocmai trecuse, omul s-a trezit deodată înaintea primejdiei : pe culoarul 2, avînd cale liberă, se deplasa un autoturism. Inevitabilul n-a durat decît o clipă. Zadarnic au acționat reflexele celui de la volan, zadarnic au lăsat cauciucurile lungi dîre negre pe asfalt : era prea tirziu. Cel în cauză, salariat al unui spital din Capitală, a decedat în cursul aceleiași zile.Am reprodus aici filmul doar unuia din numeroasele accidente de circulație cauzate de pietoni și soldate cu pierderi de vieți omenești și, adeseori, cu însemnate pagube materiale. Oameni : familiilor lor, infirmități ori zacă uneori ani spitale, cauzele nefericite ce apar ele uneori frecvent ?Din multitudinea lor care concură la cerea accidentelor de circulație, ne-am propus a releva aici o parte din cele care își au sorgintea în comportarea pietonilor. în neinca- drarea lor in disciplina rutieră. într-unul din numerele viitoare vom reveni la problema accidentului rutier, analizînd și celelalte cauze : culpa conducătorilor auto și starea tehnică a autovehiculelor. Așadar, astăzi despre pietoni.O recentă acțiune pe a-

smulși vieții, rămași cu nevoiți să în șir prin sint oare asemeneaCare unorintimplări ? De atit decauze- produ-

Lucrările Congresului U.G.S.R.
în cea de-a 3-a zi, lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor s-au desfășurat pe probleme, în comisii de lucru, analizînd activitatea sindicatelor în domeniul economic și al pregătirii profesionale ; în problemele sociale și ridicării nivelului de trai ; în domeniul cultural-educativ, al sportului și turismului ; în domeniul organizatoric-statutar și autonomia sindicatelor ; în domeniul relațiilor internaționale.Desfășurate în spiritul democrației socialiste ce caracterizează întreaga viață politică, economică și socială a țării noastre, dezbaterile, la care au luat cuvîntul 218 delegați și invitați, au prilejuit un fructuos schimb de opinii privind rolul, sarcinile și atribuțiile ce revin organelor și organizațiilor sindicale în noile condiții ale construcției socialiste în patria noastră.în domeniul economic s-a subliniat necesitatea participării mai active a sindicatelor la înfăptuirea obiectivelor majore puse de partid în industrie, construcții, transporturi, a- gricultură, comerț. Numeroase propuneri s-au referit la perfecționarea organizării producției și a muncii, la ridicarea nivelului calitativ și a eficienței întregii activități economice, pentru realizarea unor forme mai adecvate de calificare și ridicare a calificării tuturor salariaților. Dezbaterile au subliniat creșterea rolului muncitorilor în comitetele de direcție și consiliile de administrație, precum și necesitatea perfecționării activității sindicale în vederea . rezolvării operative a problemelor care privesc generalizarea experienței înaintate, îmbunătățirea condițiilor de muncă, aplicarea prevederilor legale referitoare la stimularea materială.Dezbaterile au subliniat, de asemenea, rolul sindicatelor în rezolvarea problemelor pe care le ridică continua îmbunătățire a nivelului de trai al salariaților, în folosirea mai eficientă a fondurilor de asigurări sociale și pentru protecția muncii, in exercitarea controlului obștesc în domeniul aprovizionării populației, al deservirii oamenilor muncii prin unitățile medico-sanitare, stațiunile baln,eo-climaterice și unitățile de prestări de servicii ..către populație.Mulți vorbitori s-au referit în in- tervențiile lor la sarcinile sindicatelor în domeniul îmbunătățirii conținutului și formelor muncii politice și cultural-educative de masă pentru lărgirea, diversificarea și adaptarea acesteia la cerințele diferitelor categorii de oameni ai muncii, astfel

Incit ele să corespundă In mal mare măsură interesului salariaților. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii activității în domeniul sportului și turismului de masă, fă- cîndu-se numeroase sugestii privind organizarea unor competiții cu un caracter larg.In cadrul lucrărilor, un accent deosebit a fost pus pe promovarea largă a democrației muncitorești și sindicale, a unui stil de muncă dinamic, operativ și eficient, precum și pe modalitatea de concepere a activității sindicatelor în. condițiile acordării u- nei reale autonomii. Pornind de la experiența acumulată de sindicate, de la neajunsurile manifestate în munca lor, ei au analizat cu profunzime, în spirit critic și autocritic, activitatea organizatorică a organelor și organizațiilor, a comitetelor uniunilor pe ramuri de activitate și a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și a organelor teritoriale ale sindicatelor, formulînd propuneri prețioase pentru îmbunătățirea ei. Au fost făcute, în același timp, propuneri pentru îmbunătățirea proiectelor de sțatute, supuse congresului spre dezbatere și aprobare.în domeniul relațiilor internaționale s-a arătat că sindicatele din țara noastră au desfășurat o intensă și multilaterală activitate, favorizată de creșterea continuă a prestigiului României socialiste pe arena internațională. Vorbitorii au subliniat că Uniunea Generală a Sindicatelor din România trebuie să militeze în continuare în relațiile cu sindicatele din celelalte țări, in spiritul politicii partidului și statului nostru de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de extindere ă cooperării multilaterale cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor social-politică. pe baza principiilor respectării independentei șl suveranității, naționale, egalității' în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.In toate comisiile de lucru pe probleme s-au făcut propuneri ministerelor, instituțiilor centrale și orga- . irizațiilor " ' obștești pentru întărirea colaborării cu sindicatele, pentru ca -acestea să-și■ sporească participarea lor la opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.Lucrările Congresului sindicatelor vor continua în cursul zilei de vineri în ședință plenară. (Agerpres)
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O schimbare

fundamentală de

optică: „a dărîma"

și „a construi"

Redacția : Pentru început v-am propune să încercăm o definire suc- ,cintă a conținutului acestei noțiuni — spirit revoluționar — în contextul ' diferitelor etape ale istoriei parti- ' dului.
PETRU ROȘCA, muncitor ceferist, 

membru de partid din ilegalitate : -Eu .vă spun ce simt .și ce. gîndesc ca om căruia i-au încărunțit tîmple- le în rîndurile partidului. în fenii cind la cîrma țării se aflau burghezii și moșierii, țelul nostru cel mai înalt. însuși rostul nostru de muncitori și de comuniști era răsturnarea rînduielilor întemeiate pe ex-

MASA ROTUNDA A „SCINTEII‘‘Revoluționar prin însăși misiunea sa istorică, prin țelurile și mijloacele politicii sale, partidul clasei muncitoare din România și-a făcut un titlu de glorie din lupta necurmată, eroică pentru transformarea radicală a întregii vieți sociale, pentru făurirea orînduirii socialiste și comuniste pe pămîntul românesc, pentru înnoirea din temelii a modului de viață al oamenilor. COMBATIVITATEA MILITANTA, SPIRITUL PROFUND ÎNNOITOR sînt caracteristici definitorii ale comuniștilor, ale celor pentru care însuși sensul existenței, esența idealului este — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvînta- rea rostită la Congresul U.T.C. — „FERICIREA ȘI BUNĂSTAREA OMULUI, RIDICAREA CONDIȚIEI SALE SOCIALE ȘI MORALE".în întîmpinarea semicentenarului partidului, redacția noastră a organizat recent Ia Dej — cu participarea unor muncitori, ingineri, conducători de întreprinderi și instituții, cadre didactice din școlile orașului, activiști de partid și de stat, a unor vechi membri de partid, unii cu stagiu din ilegalitate — o masă rotundă cu tema : „CE ÎNSEAMNĂ A FI REVOLUȚIONAR, ÎN ETAPA ACTUALA DE DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII NOASTRE, ÎN ROMANIA ANULUI 1971 Dăm cuvîntul participanților Ia discuție, cu din pricina exigențelor spațiului — nu niile exprimate. putem reflecta decît o regretul că — parte din opl-
tu- în- ro- in a acelui spirit anii crunți ai dezlănțuite de

ceastă temă — întreprinsă de Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției și inspectoratele municipiului București, județelor Argeș și Prahova — ne-a prilejuit (însoțind echipele de control pe teren) o seamă de constatări care, sperăm, vor oferi suficiente motive de reflecție pentru pietoni, pentru conducătorii

veghere a circulației — deci în condițiile existenței tuturor măsurilor de deplină siguranță — accidentarea unul pieton părea de-a Dar, diata rului triei Alimentare, turii și Apelor, contrarie ne-a fost relevată cu prisosință. într-un sla-
dreptuldin păcate, vecinătate aAgriculturii,imposibilă, în ime- Ministe- Indus- Silvicul- ipoteza

produce dacă măsuri precauțiune își asumă mai conducătorul auto, și pietonul. Emilia Albu, Dumitru Pîrliteanu, Maria Baicu, Nicolae Penescu și mulți alții (numai într-un sfert de oră numărul con- travenienților a trecut de 30 !) au fost întrebați de ce își pun în pericol cu atîta ușurință viața, și nu numai pe a lor. invităm organele aplicarea unor dragul sanc- însă numărul
Șl TU, PIETONULEL

Accidentul de circulație în anchetă5

auto și pentru organele de control ale circulației....Bulevardul din Capitală, aproape continuu de automobile se scurge in ambele sensuri. în Piața Universității numeroase indicatoare de dirijare și efor-1 turile cîtorva agenți de circulație creează. pietonilor condițiile unei siguranțe depline în traversarea străzilor ; la fel în intersecțiile cu Calea Victoriei și în Piața Rosetti. In condițiile unei semnalizări complete prin indicatoare, a prezenței unui număr sporit de agenți de supra-

Republicii Un flux lom periculos printre mașinile aflate în plină viteză — în ciuda unor repetate avertismente și a- menzi — numeroși cetățeni ne-au dovedit pe loc cit de mare este doza de imprudență a unora, cit de mare este probabilitatea producerii unor accidente din cauza traversării străzilor in locurile nepermise, adică tocmai acolo unde porțiunea respectivă aparține in exclusivitate traficului auto. Frînele salvatoare, manevrele de volan de ultim moment nu sint nici ele infailibile — pină la urmă, inevitabilul se

— Mă grăbeam...— Nici nu mi-am dat seama ce fac.— Nu știam că nu e voie să traversezi pe aici, alții tre-sint vrut cam săAm văzut pe cînd și...— Marcajele departe și am scurtez drumul.Fiecare răspuns conține un grad de iresponsabilitate — ca să nu spunem inconștiență — surprinzător în cazul unor oameni care-și periclitează viața din comoditate, pentru cîș- tigarea unui minut sau două. sau. pur și simplu, pentru a brava. Celor care

sint tentați să facă o aventură din drumul lor prin oraș, le reamintim că normele legale privind circulația rutieră prevăd pentru contravențiile comise de pietoni amenzi de la 80 la 300 lei. Acestea sînt, însă, situații fericite. In multe cazuri „aventura" ii transformă in victime !Numiliției la sancțiuni de țiunilor. mare de abateri ale pietonilor de la reguli elementare de circulație, pe care trebuie să le cunoască și să le respecte pină și copiii de școală, solicită creșterea exigenței in aplicarea sancțiunilor care reprezintă, în ultimă instanță, și un act educativ....împreună cu unul din echipajele miliției circulației, condus de ofițerul Marin Ștefan, străbatem mai departe străzile Capitalei. La intersecția dintre Calea Griviței și Bulevardul Duca — două din arterele intens circulate — am făcut cunoștință cu o altă mostră a riscului gratuit : trecerea pe culoarea roșie a semaforului electric. Cuprinși ad-hoc de un simptom de... daltonism. Gheorghe Andreescu, Elena Bunescu, Maria Bere- vozic. L. Fluturaș, Vasile Hăvîrneanu și alții traversau tacticos strada „pe roșu“ cu nonșalanța unei
Raid realizat de 
Dinu POPESCU 
C. CĂPRARU 
Gh. CÎRSTEA

(Continuare în pag. a Il-a)

ploatare și asuprire, lichidarea turor acelor stări de lucruri care trețineau nedreptatea, împilarea, bia, mizeria. A fi revoluționar vremea aceea însemna pentru noi adărîma, desigur, nu a dărîma pur și simplu, în sens destructiv, ci cu scopul de a înălța pe dărîmătu- rile vechii societăți o nouă o- rînduire. orînduirea noastră, a celor multi, a celor pe umerii cărora se clădea totul. Cu credința și nădejdea asta trăiam, visam, luptam. în momentul cînd această năzuință, care ne lumina zilele și nopțile, s-a prefăcut în realitate, cînd, sub conducerea partidului, noi, oamenii muncii am devenit stăpînii țării, al- .tul- a devenit și sensul acestui cu- vînt : revoluționar. A fi revoluționar însemna acum a construi, însemna să refacem țara din ruinele războiului, apoi să punem temeliile industrializării. să transformăm satul și să-1 aducem m albia mare a muncii în comun, să instaurăm pretutindeni noi relații între oameni, mai bune, mai omenoase, mai drepte. într-un cuvînt relații socialiste.

tarea, in alte condiții, care ne-a animat în ilegalității, ai terorii clasele exploatatoare împotriva partidului nostru. Am tipărit pe atunci numeroase publicații ale partidului. Se mai întîmpla ca poliția să ne dea de urme și să ne confiate întreg tirajul vreunui ziar scos cu multă trudă, în condiții aproape de necrezut pentru cine n-a trăit acele vremuri. Niciodată nu ne-am lăsat înfricoșați: după un pografie, alt titlu, luri, cu la luptă.sia „flacăra revoluționară1 să expresie Spiritul revoluționar înseamnă perseverență, dîrzenie, capacitatea de a duce pină la capăt — fără șovăire, infruntind toate obstacolele — sarcinile încredințate de partid.

timp, în alt oraș, în altă ti- apărea altă gazetă, cu un dar cu aceleași idei și idea- aceleași chemări însuflețite Se folosește adesea expre- 7‘ Frumoa-

MATHE ZOLTAN, muncitor tipo
graf, membru de partid, din ilegalita
te : E vorba de continuarea și dezvol-

Gamă largă
de produse,

AMBROZIE CIOLCA, secretar al 
comitetului municipal de partid s Trebuie să recunoaștem că dăinuie la unii prejudecata, oarecum romantică, naivă, că nu te poți manifesta cu adevărat ca revoluționar de- cit pe baricade, în condițiile înfruntării deschise cu forțele reacționare, cu dușmanul de clasă, și că după cucerirea puterii, cînd partidul clasei muncitoare devine partid de gu- vernămint, conducătorul întregii activități politice, economice, sociale, >.s-ar cere alte însușiri, alte trăsături. După părerea mea, a ști să e- difici societatea nouă nu cere mai puțină dîrzenie, abnegație, îndrăzneală decît lupta pentru sfărî- marea vechii orinduiri. E cel puțin la fel de greu, dacă nu și mai greu, pentru că e un proces cu mult mai complicat și de o lungă durată.
Lupta — de fiecare zi.

cu caracteristici de fiecare ceas

superioareConstituit din mai multe fabrici. Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului Pitești, unul din cele mai mari și mai moderne din țară, realizează o gamă largă de produse, printre care : plăci fibrolemnoase și plăci aglomerate din lemn, binale și parchete, mobilă, cherestea etc. In toate unitățile combinatului piteștean fluxul tehnologic este conceput astfel incit masa lemnoasă să fie cit mai complex valorificată. Zecile de tipuri de mobilier realizate aici atrag a- tenția prin multifuncționalitatea lor, putîndu-se combina în numeroase variante : camere de zi, birouri, sufragerii, camere de lucru, camere pentru tineret etc. De o bună apreciere din partea cumpărătorilor se bucură, de exemplu, biblioteca și biroul „Astoria".Prin marea lor prin gradul înalt de industrială și finețea execuției, prin utilizarea unor furnire superioare, estetice, ca și prin onorarea la timp a contractelor încheiate, produsele combinatu-o nu- din

diversitate, prelucrare
lui piteștean se bucură de bună apreciere din partea meroșilor săi beneficiari țară și de peste hotare.

Redacția : Sfera acestei noțiuni s-a lărgit, desigur, foarte mult în anii construcției socialiste. In împrejurările de azi din țara noastră, care credeți că este sistemul de criterii după care se judecă voluționară ?
DANILA FLOREA, 

bricii de conserve Printre aceste criterii te trebuie pusă
activitatea re-
directorul fa- 
„11 Iunie" : la loc de frun- munca. E bine că partidul nostru a subliniat atit de răspicat că azi nu te mai poți considera adevărat comunist, adevărat revoluționar numai dacă cunoști pe dinafară anumite lozinci sau citate. După felul cum muncești, după a- portul la efortul colectiv, ți se judecă atașamentul la cauza revoluționară a edificării noii societăți.

MATHE ZOLTAN: De 'muncit, munceam și înainte...
DANILA FLOREA : Fără îndoială, ba aș spune chiar că dragostea de muncă a fost din totdeauna o trăsătură a omului deprins de mic să trăiască din lucrarea brațelor și minții sale. Numai că pe timpuri această dragoste era umbrită de sentimentul amar că muncești pentru altul, că roadele muncii tale servesc puterii și huzurului altora. Astăzi munca a căpătat conținut nou — muncă pentru sine și pentru întreaga societate — și, prin aceasta, un sens revoluționar, a devenit o atitudine conștientă,

Victor BÎRLADEANU 
Alexandru MUREȘAN

--- ---------- •» 
(Continuare în pag. a Il-a)
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OLTUL ȘI-A SCHIMBAT
MATCA MILENARĂRIMNICU-VILCEA (corespondentul „Scîn- teii“ Petre Dobrescu). Ieri, în dreptul localității Govora s-a consemnat un eveniment deosebit : constructorii I.C.H.-Argeș, șantierul Vîlcea, schimbat pentru pri-au

ma dată matca milenară a Oltului. Pentru a se ajunge aici, pe o lungime de 1 000 metri și o lățime de 150 metri s-au excavat peste 300 000 metri cubi terasamente, s-au efectuat diverse alte

lucrări auxiliare — și toate acestea în numai 90 de zile. Prin construirea noii albii se va putea trece în curînd la începerea lucrărilor de bază Ia noua hidrocentrală Govora, de pe Olt

*
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*

<



/

PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 26 martie 1971

I

FAPTUL
DIVERS

0 DISCUȚIE LA PRIMĂRIE cinema

$/ „STUDIUL" E GATA
S; 12;

„O vorbă bună...“Funcționar la întreprinderea de gospodărie orășenească din Focșani, Mircea Ungureanu era gata oricînd să pună oriunde, pentru oricine și orice, o vorbă bună. Bineînțeles, fără a-și răci gura degeaba. Căci vorba lui trăgea întotdeauna greu la cîn- tar. Mai ales cu prilejul angajărilor în muncă. In ultimele zile, pentru un asemenea „serviciu", a încasat 7 300 lei de la trei femei pe care le-a dus cu vorba că le ajută să fie angajate la fabrica de confecții. De la patru viitori colegi de muncă a încasat, de asemenea, alte cîteva mii de lei. De data aceasta, a fost surprins însă pe cînd încerca să transforme... vorbele in fapte. Acum i se pregătește dosarul pentru instanța de judecată. Nu va lipsi din el un „a- mănunt" : condamnarea la 10 ani închisoare pe care o mai are la activ pentru luare de mită.Curățenie... radicală
Niculina Sirbu din Umbrar ești 

(Galați) voia să-și facă gospo
dăria oglindă. Acum cîteva zile 
a început curățenia de primă
vară ; a strîns toate gunoaiele 
de prin curte și le-a dat foc. 
Gunoaiele umede fumegau de 
zor, dar ardeau greu. După cîte
va zile de „foc continuu", pusă 
pe jar de încetineala focului, 
N-S. s-a dus să dea cenușa la o 
parte pentru a-l mai înteți. Din- 
tr-o dată s-a stîrnit apoi un vint 
care a luat scinteile și le-a îm
prăștiat peste tot prin împreju
rimi. In citeva minute au luat foc 
50 000 de legături de stuf, două 
grajduri (în suprafață de 840 mp) 
în care se aflau 726 de oi și 
miei și două pătule pline cu 
peste 20 de vagoane de cereale 
ale cooperativei agricole de 
producție. Ciobanul Nicolae Pri- 
cop și-a pierdut viața. Ancheta, 
în curs de desfășurare, urmează 
să stabilească acum valoarea 
pagubelor și responsabilitățile 
celor vinovati.Bilanț » vînătorescVînătorile organizate în pădurile Neamțului. în ultima săp- tămînă, s-au soldat cu nu mai puțin de 23 de trofee — cele mai multe de cerb. Dintre acestea. cele mai valoroase au fost recoltate în pădurile de la Tg. Neamț, Văratec și Tarcău. Ele au întrecut punctajul necesar pentru obținerea medaliei de aur. Coarnele purtate de cerbul împușcat în pădurile ocolului silvic Tg. Neamț de I. Boboc au obținut 230 puncte, iar lupul vî- nat de Gheorghe Năforeanu are o lungime de 1,70 metri. Zilele acestea, de la Inspectoratul silvic Neamț au fost expediate, pentru a participa la expoziția internațională de Ia Budapesta, șase din trofeele cele mai prețioase.Naveta... hîrtiilorConducerea Autobazei de transporturi auto din Satu-Mare și-a descoperit brusc o nebănuită vocație pedagogică : de cîteva zile refuză să mai elibereze, în mod individual, abonamente de călătorie celor 80 de elevi navetiști ai liceului „Mihail Emi- nescu“, sub motivul că prezența lor la autobază ar perturba... disciplina în școală ! In consecință, grijuliii „pedagogi" au a- vertizat categoric liceul că nu vor da abonamentele respective decît pe bază de tabel nominal și cu toți banii strînși o dată. A rămas vreunul neînscris pe tabel sau a venit cu banii mai tîrziu cu o zi-două ? Adio abonament 1 De la forma verbală, litigiul a căpătat acum și una scrisă. Dacă nu circulă călătorii, să circule cel puțin... hîr- tiile !După un start greșit

In stația de cale ferată Ciceu- 
Mihăești (Bistrița-Năsăud), un 
tren se pregătea de plecare 
spre Dej. Impiegatul Savin 
Neamțu i-a dat cale liberă și 
garnitura s-a pus în mișcare. In 
stație a intrat apoi trenul-cursă 
de persoane 4371. Impiegatul l-a 
expediat in aceeași direcție, fără 
a mai aștepta sosirea celuilalt la 
prima stație I JtCursa de urmă
rire" declanșată din această gra
vă neglijență era gata să se 
transforme intr-o catastrofă. La 
o curbă, care împiedica vizibili
tatea, trenul din urmă ajunsese 
pe punctul de „a-l prinde" pe 
cel din față. Dîndu-și seama de 
gravitatea situației, muncitorii 
de linie Teodor Chiriguț, Simion 
Gălățan și Vasile Uifălean au 
dat imediat semnalul de oprire. 
Accidentul a fost evitat. Pentru 
fapta lor, Departamentul C.F.R. 
le-a acordat celor trei cite un 
premiu de valoarea a trei sala
rii. Totodată, impiegatului Savin 
Neamțu i s-a desfăcut contractul 
de muncă.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Comisiile permanente de deputațl sînt — așa cum ne-o arată însăși experiența lor — organisme de o mare importanță pentru viața economică și socială a județelor ; ele 
studiază probleme de interes local, 
controlează activitatea organelor locale de specialitate ale administrației de stat, a organizațiilor economice, a întreprinderilor și instituțiilor subordonate consiliului popular, avizează proiectele de ho- tărîri care urmează să fie supuse sesiunilor.în comuna Costești-Vîlcea s-a construit mult în ultimii ani. Au apărut un magazin modern, școli, un cămin cultural care, prin proporțiile sale, rivalizează cu multe lăcașuri ale culturii din orașe. Comuna do- bîndește treptat o înfățișare nouă : șosele asfaltate, trotuare, parcuri etc.— Nu exagerez cîtuși de puțin — ne spune primarul Nicolae Țicu — a- preciind că tot ce s-a înfăptuit aici în ultimii ani este și rodul activității comisiilor de deputați. Ca să dau numai un exemplu : construcția căminului cultural, pornită din inițiativa deputaților și la cererea locuitorilor, a fost ridicată cu o substanțială economie de materiale.Exemplul de la Costești nu este singular ; în multe comune comisiile sînt, cum s-ar spune, pilonul principal pe care se sprijină activitatea consiliului popular în realizarea o- biectivelor economice și obștești. Dar, fără intenția de a generaliza — trebuie să spunem că în județul Vîlcea nu toate comisiile de deputați s-au ridicat la înălțimea sarcinilor conferite de lege.Numeroase comisii își desfășoară activitatea într-un perpetuu anonimat, rupte de realitățile din sat, de ceea ce doresc locuitorii lui. Aflăm, de pildă, la Bunești, că se simte nevoia unor lucrări edilitare de amploare, cum ar fi amenajarea unui dispensar medical, a unor școli, a unui cămin cultural etc. și a căror construcție solicită punerea în valoare a resurselor materiale locale. Ne așteptam ca și comisiile permanente să împărtășească la rîndul lor aceleași preocupări. Nici vorbă de așa ceva ! Una din comisii studiază „încasarea impozitelor", alta se ocupă cu „impulsionarea contribuției voluntare bănești" ș.a.m.d. — sarcini care, practic, cad în atribuțiile primăriei, comitetului executiv. Am găsit, ce-i drept, formulată de comisia de îovățămînt, cultură și sănătate intenția unui studiu privind posibilitatea captării izvoarelor de apă minerală. Dar, pînă în prezent, respectiva comisie n-a întreprins nimic în acest scop.Asta să fie oare tot ce ar putea face o comisie permanentă de dep'W tați într-o comună ?„După constituire, comisia permanentă economică-financiară — ne spune primarul Ion Antonie — a făcut un studiu despre nevoile urgente ale comunei. Ea a propus, printre altele, măsuri pentru dezvoltarea creșterii viermilor de mătase, a albinelor, organizarea unei secții de prefabricate de beton ș. a.“.Dacă ar fi să judeci munca acestor comisii după planurile de la primărie ai fi ispitit să crezi că treaba merge ca pe roate. Ce rămîne însă în urma acestor planuri 7„Să nu mai vorbim de rezultate pentru că... nu s-a mișcat un deget" — intervine primarul Gh. Carbovea- 
nu. De altfel, nici controale nu s-au făcut... Să ne mai mirăm atunci că așa lucrează comisiile permanente la Bunești, Prundeni și în alte comune din județ ? Studiile și propunerile, neurmărite și necontrolate de nimeni, sînt trecute dintr-un plan în altul, sau sînt pur și simplu părăsite „pe drum".Că activitatea acestor comisii este formală o dezvăluie și faptul că planurile lor seamănă ca două picături de apă : aproape toate și-au propus să studieze... contribuția volun

tară în bani sau încasarea impozitelor. De unde această coincidență ? Din păcate, lucrurile se petrec cam așa : președintele sau secretarul comisiei concep la repezeală o ciornă de plan, în pragul unei sesiuni, cînd deputății pot fi „prinși" mai lesne, sau copiază, pur și simplu, planul comitetului executiv al consiliului popular. Planul devine, astfel, o simplă formalitate. Figurează la dosar pentru eventualitatea unui control din partea consiliului popular județean.Comisiile permanente de pe Iîngă consiliul popular Gușoieni au și renunțat să mai conceapă pentru anul în curs planuri de activitate.Unii membri ai comisiilor permanente din satele vîlcene au o imagine destul de confuză asupra sarcinilor ce le revin prin lege. Confuzia se produce mai ales în jurul studii-
OBSERVATII ASUPRA
ACTIVITĂȚII UNOR

COMISII PERMANENTE
DIN COMUNELE

JUDEȚULUI VlLCEA

lor : nu se prea înțelege ce reprezintă „un studiu" și ce mijloace folosesc deputății pentru înfăptuirea lui. în practica deputaților consiliilor populare din multe orașe și sate ale țării studiile se bazează pe consultarea cetățenilor din orașul sau comuna respectivă, a specialiștilor, a unor gospodari cunoscuți, a unor intelectuali în legătură cu diverse probleme de interes local. După o a- semenea investigație, rezultă, desigur, propuneri valoroase, pe care comitetul executiv al consiliului popular le supune unei aprecieri sub raportul posibilităților de înfăptuire. Am întîlnit în comunele din județul Vîlcea deputați care confundă studiul cu o... discuție. Așa „studiază" deputății din Prundeni. „Studiul îl facem într-o discuție scurtă, la primărie" — Spune tovarășul Gh. Cobîrza.n, deputat și vicepreședinte al; comisiei permanente de gospodărie comunală. Cu alte cuvinte, o discuție fără nidî o altă consultare, fără aportul opiniei cetățenești.Datorită acelorași confuzii, comisiile permanente sînt antrenate adeseori Ia înfăptuirea unor sarcini ale comitetelor executive, devin „execu- tanții" acestora. în comuna Prundeni, de pildă, comisiile și-au fixat în plan

(respectăm întocmai denumirea), „sarcini de execuție". Despre ce este vorba ? S-au trecut pur și simplu în plan sarcinile comitetului executiv : amenajarea unei fîntîni, repararea unui drum sau a unor podețe etc.în cursul investigațiilor noastre am cerut unor cetățeni, deputați, primari să-și spună părerea despre aceste neajunsuri. Unii dintre interlocutorii noștri au acuzat rutina, metodele învechite de lucru, „ședințele de dragul ședinței", tendința de birocratizare și au relevat necesitatea înviorării muncii deputaților, in primul rînd printr-un contact mai strîns cu locuitorii din sat. S-a sugerat ideea unui schimb larg de experiență între comisiile permanente din județ. Majoritatea deputaților au opinat că latura formală a lucrurilor pornește de la slaba legătură dintre comisii și comitetele executive ale consiliilor populare, de la lipsa de îndrumare, într-adevăr, „lîncezeala", acuzată de primarul din Bunești, pare să caracterizeze mai degrabă anumite comitete executive. Prea puțin își îndeplinesc unele sarcina de a crea comisiilor permanente condiții bune de muncă.Am înfățișat aceste observații și comitetului executiv al consiliului popular județean Vîlcea în dorința de a stimula abordarea unor măsuri menite să ridice comisiile permanente comunale la nivelul cerințelor de azi. „Se simte nevoia unui contact mai frecvent cu deputății din comună, a unei analize mai profunde a metodelor lor de lucru — ne spune tov. Ion 
Petrică, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. Ne gîn- dim să organizăm din nou o prelucrare în diferite centre ale județului a sarcinilor specifice comisiilor permanente. Chiar dacă o repetăm, e folositor. Intenționăm, de asemenea, să trimitem în sate, pentru o perioadă mai îndelungată, cadre ale consiliului popular să ajute practic pe deputați în orientarea activității lor, stabilirea unor studii cît mai bune, cit mai adecvate șl organizarea investigațiilor de masă".Concluzia desprinsă e limpede : se cunosc carențele existente în munca comisiilor permanente, se cunosc și soluțiile necesare remedierii lor, dar drumul de la teorie la practică e, totuși, lung. O intervenție mai hotărîtă a consiliului popular județean în analizarea felului cum activează comisiile permanente ar fi de natură să determine valorificarea mai bună a unor instrumente democratice de , lucru.. ..Satele vîlcene și locuitorii lor ar avea- numai de beneficiat dacă, sub îndrumarea organelor județene, comitetele de partid comunale ar controla mai frecvent cum lucrează deputății comuniști în diversele organisme ale puterii de stat, și mai ales în comisiile permanente, cum onorează acest mandat încredințat de cetățeni.

Ambrozie MUNTEANU

• Renegata : PATRIA 
15; 18; 20,30.
• Mihai Viteazul : CENTRAL — 
8.15; 12; 16; 20, MODERN — 8; 
12; 16; 20, EXCELSIOR — 8,15; 12; 
16; 20, LUCEAFĂRUL — 8; 12; 
16; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
BUCUREȘTI — 3; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 31,15.
O Secretul ” - —.... •
CAPITOL
18,45; 21,30.
• Romeo 
9,30; 12,30;

din Santa Vittoria : 
— 8; 10,45; 13,15; 16;

și Juiieta : TOMIS — 
___  ____  16; 19,30, BUCEGI — 
9,15—12 în continuare ; 16,15; 19,15. 
« Prețul puterii : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Los Tarantos :
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, MELODIA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Ultima relicvă : LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Asasinul din cartea de telefon
— 9; Un condamnat la moarte a
evadat — 10,30; 12,30; 14,30; Suflete 
în ceață — 16,30; 18,45; Trăiască 
Italia — 21 : CINEMATECA -----
Union).

Noroc Kekec : TIMPURI 
9,30—17,15 în continuare. 
Program de filme documenta- 
: TIMPURI NOI — 19; 20,30.
Cîntecele mării : DRUMUL SĂ- 

15,30; 17,45; 20, LAROMET

VICTORIA

(sala

NOI

re
•
RII
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Clanul sicilienilor : ARTA — 
9—15,45 în continuare; 18,15; 20,30, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• îngerii negri : GIULEȘTI — 
15,30; 19.
• B. D. intră în acțiune : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul samurai : PROGRESUL
— 15.30; 18; 20,15.
o Tripla verificare : FLACARA
— 15.30; 18; 20.
• Bănuit c mortul : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45; 20,30.
• Genoveva de Brabant : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, PACEA — 15,45; 18; 20.
• Vagabondul : BUZEȘTI - 
12,30; 16; 19,30.
• Tarzan, omul junglei ; Tarzan, 
omul-maimuță : DACIA — 8,30— 
19,30 în continuare.
• Ambasador al Uniunii Sovie
tice : FERENTARI — 15,30: 17,45;
20.
0 Pe luciul ghețel : UNIREA — 
15,30; 18.
« Lokis : UNIREA — 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : LIRA
— 15,30; 13; 20,15, FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
a Un Italian în America : VOL
GA — 10—16 în continuare; 18,15; 
20,30, VIITORUL — 15,45; 18,15.
o începutul : VIITORUL — 20,15.
• Mexic ’70 : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
o Răzbunarea Sfîntului : MUNCA
— 15 30; 18; 20,15.
• Păcatul dragostei : CRINGAȘI
— 15,30; 18.

Incineratorul : CRINGAȘI — 
20,15.
• Strada lăturalnică : COSMOS — 
15.30; 10: 20,15.

9;

(Urmare din pag. I)plimbări prin parc ! „Ce dacă am trecut domnule ? Nu vedeți cît durează pînă se schimbă culoarea ?“ (n. a. : a durat exact 40 de secunde !).Conducătorii auto-ama- tori sau profesioniști sînt obligați prin lege să facă totul pentru a evita producerea oricărui accident. Dar, puși în fața unor oameni certați cu legea, cu propria lor responsabilitate față de ei și de familie, eforturile lor nu pot fi întotdeauna soldate cu rezultate pozitive. In privința îndemînării lor, a stării tehnice a autovehiculelor, exigența organelor de control este în continuă creștere. Oare acest lucru le dă pietonilor dreptul să lase totul în grija șoferilor ? Firește că nu ! Situa- țiile-limită — cînd omul deși a reacționat prompt, deși mașina a răspuns comenzilor, dar accidentul n-a putut fi evitat — nu sînt puține. Astfel a fost accidentată grav, din vina sa, — încercase să traverseze strada pe roșu și printr-un loc nepermis — Varvara Duciuc, din str. Soldești nr. 22, ca să menționăm aici doar unul dintre cele mai recente accidente de acest gen.într-o mașină de control a Inspectoratului de miliție al județului Prahova ne apropiem de centrul o- rașului Boldești — Scăieni. Dar iată că nu putem trece : un grup de șapte tineri stau fără grijă la taifas chiar în mijlocul drumului. Doar cafeluța le lipsea ! Șoferul clacsonea- ză, dar nici unul nu catadicsește să se dea la o parte. Cornel Dincă, Mircea Constantinescu, Ion Popescu și ceilalți ne-au declarat că „știam și noi că nu trebuie să blocăm
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tv
17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 

școală. Emisiune realizată în 
colaborare cu Ministerul In- 
vățămîntulul.

18,00 Căminul.
18,50 Lumea copiilor. Parada mi

cilor interprețl.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 „50 de ani în 50 de evocări".

Anul 1932 • Mari mișcări ale 
muncitorilor din țară. In aju
nul evenimentelor din 1933 
o Participarea comuniștilor 
din România la manifestări

internaționale, în evocarea i
acad. Petre Constantinescu- )
Iași. (

20,10 Film artistic : „Doi bărbați ’ )
pentru o moarte". Ecranizare i
după nuvela iul Slit 6 Andras 1
— „Demeter Stegarul". Re- i
gia : Gheorghe Naghl. In dis- 1
tribuție : Matei Alexandru, i
Monica Ghiuță și Ilarion Cio- ’
banu. i

21,30 Mai aveți o întrebare 7 Pu- ’
tem interveni pentru corec- i
tarea unor defecte fizice a- '
părute în urma unei boli, a \
unui accident sau chiar în- '
născute 7 Sînt invitați în stu- \
dio : prof. dr. Agripa lones- .'
cu, prof. dr. Cornel Opriș, 4
prof. dr. Aurel Denischi, dr.
Nicolae Chiotan. \

22,35 Muzică ușoară Interpretată /
de Eva Pllarova. \

22,45 Telejurnalul de noapte. /
23,00 închiderea emisiunii. ț

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) • 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solist : Andră Gorog 
(Franța) — 20.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) • Părinții te
ribili — 20; (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — " 
a Teatrul de comedie : 
Antoine — 20.
s> Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Gluga 
perechi — 20; (sala Dalles) : Acești 
nebuni fățarnici — 20.
o Teatrul Mic : Cum se jefuiește 
o bancă — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara"

20. 
Cher

Bu- 
Mă-

0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
0 Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17: (sala din str. Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 17. 
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Caraglale... dar nu teatru
— 20.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19.30. 
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
r.ase" (sala Savoy) : Blmblrică — 
19,30.
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(Urmare din pag. I)un act limpede, pregnant de participare la făurirea unei lumi în care roadele eforturilor tale se revarsă în avuția generală, contribuie la creșterea bunăstării tuturor. Este o muncă pentru socialism, care de fapt se identifică cu lupta pentru socialism. Și cine poate spune că în luptă nu se verifică însușirile revoluționare ?
ILIE MUREȘAN, secretar al comi

tetului de partid de la Complexul 
C.F.R.-Dej : Da, există eroismul cotidian al muncii, in care se verifică spiritul revoluționar. Este aspectul cel mai de masă, curent, chiar dacă nu are întotdeauna o spectaculozitate dramatică. Și. desigur, există și împrejurări cu caracter excepțional. Iar în ambele situații una din condițiile importante pentru ca munca să capete un asemenea conținut este dăruirea loială pentru cauza pe care o slujești, dăruire care, la nevoie, poate merge pînă la sacrificiu. Cum altfel decît abnegație patriotică și revoluționară se poate numi atitudinea pe care au demonstrat-o în acțiune sute și mii de locuitori ai orașului nostru în zilele cumplitei bătălii cp stihiile inundațiilor din primăvara anului trecut ? Cum altfel poate fi calificată, bunăoară. fapta muncitorilor comuniști din complexul nostru, Vasfle Jurjeanu, Mihai Hăl- bac. Vasile Mîrza și alții care, cu apa aproape pînă la briu. au acționat rapid pentru deconectarea rețelei e- lectrice și a motoarelor ca să se evite explozii catastrofale și pierderi de vieți omenești ? Sau fapta comunistului Todică Romulus care, timp de trei zile si trei nopți, n-a plecat de la regulatorul de mișcare, asigurind coordonarea întregii activități pentru repunerea cît mai grabnică în funcțiune a liniilor ?EUGEN C1MPEANU, secretar al 
comitetului de partid de la Com
binatul de celuloză și hirtie: Firește, împrejurările deosebite ale unei asemenea calamități pun mai viguros în relief trăsăturile despre care s-a vorbit înainte. Dar, din fericire, nu avem în fiecare zi de înfruntat asemenea vitregii ale naturii. Și atunci înseamnă că spiritul revoluționar, dăruirea de sine nu acționează ? Cred că ar fi o viziune cam simplistă. Spiritul revoluționar se poate manifesta, după opinia mea. chiar în cele mai aparent liniștite. banale momente ale muncii și traiului nostru de fiecare zi, căci a fi revoluționar înseamnă a te bate pentru ceva, a lupta pentru un obiectiv demn de atins, iar un comunist are mereu în față obiectivele tot mai complexe pe care i le trasează partidul. Iată, bunăoară, la noi. Ne-am bătut la început, cînd combinatul s-a pus în funcțiune, pentru atingerea parametrilor proiectați. pe urmă asta n-a mai fost de-ajuns, ne-am străduit să reducem consumurile specifice, să lichidăm risipa, iar acum ne-am propus să depășim capacitatea înscrisă. în proiect. Pentru un autentic revoluționar, fiecare tfeaptă atinsă atrage după sine, ca o consecință firească, necesitatea imperioasă de a munci entuziast, perseverent, înalt calificat, spre a atinge alta și mai înaltă, și mai pretențioasă.

Sensul major

fără a stăpîni această armă a revoluției. De fapt eu văd în chemarea partidului un mare, un amplu mesaj revoluționar adresat întregii țări, întregului popor pentru o mare bătălie revoluționară.PETRU ROȘCA : Eu, tovarăși, aș vrea șă ridic problema educării tineretului în spirit revoluționar. Se face mult în privința asta, nu zic nu. dar mai e încă destul de făcut. Nu vreau să mă leg de modă, că prea mult se bate uneori monedă în direcția asta. Baiul e în altă parte : în_ felul cum sînt deprinși unii tineri să privească munca. Mi-aduc aminte că în 1944 după ce au fost izgoniți hitle- riștii din Dej ne-am adunat noi, muncitorii de la căile ferate, să refacem gara, liniile care fuseseră distruse, și.n-am întrebat pe nimeni cît ne plătește. Prin 1945—1946 primeam leafă vreo 18 milioane, din care nu puteam să cumpărăm nici 18 ouă, dar munceam fără preget, căci știam că țara n-are de unde să ne dea mai mult, că de noi depinde să ieșim din mizerie și că, atunci cînd o să aibă de unde, țara o să ne dea. Și așa a fost ! Azi e cu totul altfel, sigur, oamenii muncesc să trăiască mai bine, dar ar trebui ca noi toți să-i creștem pe tineri în așa fel incit fiecare să se gîndească în primul rînd la interesul obștei. Că spiritul revoluționar de aici începe : de Ia cît și cum gîn- dește omul Ia interesul tuturor... Și. desigur, de la tineret se cere, poate mai mult decît de la oricine, conștiinciozitate, seriozitate, pasiune în bătălia pentru o cît mai înaltă calificare, pentru competență. în definitiv, de felul cum se pregătesc ei, tinerii de acum, depinde cum va merge, cum va fi soarta de mîine a tot ce construim astăzi, a tot ce reprezintă încununarea atîtor și atîtor jertfe din trecut.
Mereu cu noul,

împotriva vechiului!

drumul, dar n-am știut că sînteți de la miliție". E foarte bine că știau, dar ca să și respecte au fost sancționați contravențional IRaidul nostru pe șoselele prahovene ne-a prilejuit însă și alte întîlniri neplăcute și nu puține la număr. în orașul Ploiești, pe șoselele Ploiești—Buzău și Ploiești—Vălenii de Munte, numai în două zile, mai mult de 400 de pietoni s-au expus riscului accidentării traversing străzile prin locuri nepermîse, cir- culind pe mijlocul șoselelor ori staționind în gru-

drepte în fugă spre mașină, expunîndu-se riscurilor accidentării. Rezultatele acțiunii sînt concludente : 349 pietoni s-au aflat, in decurs de numai 48 de ore, în postura de contra- venienți, unii dintre aceștia fiind sancționați cu amendă, fără a mai aminti aici și alte abateri de altă natură de la legea circulației.In cursul raidului nostru am făcut o scurtă vizită și la Spitalul de urgență din București. Am găsit acolo o ilustrare „a- decvată" a cunoscutului proverb în legătură cu ul-

buie... Acum sînt în măsură să dau sfaturi. Cine nu respectă regulile și nu e atent — așa cum nu am fost eu — plătește scump ! Mi-aș permite și o sugestie pentru edili : construirea a cit mai multe pasaje în locurile de intensă circulație.Sigur că pasajele subterane sînt ideale. Statul a investit în construcția lor mari sume de bani pentru a proteja pietonii și a descongestiona traficul rutier. Dar, iată că, și acolo undo s-au construit pasaje, mulți pietoni preferă „traversa-

Și tu, pietonuleL
puri pe drumurile adeseori aglomerate dc mașini.In județul Argeș s-au înregistrat, în cursul anului 1970, peste 200 accidente de circulație. Și mai grav este faptul că in anul în curs acestea prezintă creșteri simțitoare. Este în creștere, de asemenea, numărul accidentelor care se datorează in exclusivitate pietonilor : din totalul celor înregistrate în luna februarie, jumătate au la bază această culpă. Iată numai cîteva exemple : Radu Constantin de la I.R.E. Pitești a fost surprins traversînd strada fără să țină seama de prevederile normelor de circulație ; Maria Diaconu călătorea pe scara autobuzului ; autobuzul 31-Ag- 2 244 staționa în fața întreprinderii „Progresul", pe partea stingă a străzii, obligind călătorii să se în-

clorul... Poate în nici o altă parte, ca în secția „Ortopedie", suferința o- menească nu este atît de puternic sugerată. Interiorul unui salon, pe lingă aspectul cunoscut, dezvăluie ochiului cîrji, scripeți, contragreutăți, a- parate menite să readucă la locul lor oasele dislocate. Suferința propriu- zisă se împletește cu întrebarea stăruitoare : „va mai fi totul ca înainte In salonul 116 o cunoștință mai veche a lucrătorilor de la „circulație" : Ilie Corbu, zugrav, 20 de ani. soț și tată.— Șase luni nu mai sînt bun de muncă — ne-a spus el. Plătesc scump' traversarea imprudentă pe care am făcut-o în seara zilei de 27 februarie pe Bulevardul ton Șulea. I-aș sfătui și pe alții să treacă strada doar pe unde tre-

rea Ia suprafață". Aproape curent, pasajul din B-dul Mărăști și, cîteodată. cel din dreptul străzii Lipscani, sînt evitate cu o indiferență de necrezut de unii pietoni. Am fost martorii în dreptul acestor pasaje a unor adevărate... excursii ale pietonilor (Ion Bădu- lescu și alții) peste peluzele de iarbă, ocolind pasajele subterane aflate la numai cițiva pași. Nu mai adăugăm decît că atît lui, cît și celorlalți, care au încercat același lucru, a- menda le-a fost, sperăm, o lecție utilă și eficace.Am expus aici doar o parte din aspectele privind circulația pietonilor, relevate pe viu cu acest prilej. Comentînd datele de ansamblu obținute în urma acestei acțiuni, tov. col. Laurian Voinea, adjunctul șefului direcției circu

lație din Inspectoratul General al Miliției, a ținut să ne spună :— Numărul accidentelor de circulație comise din vina pietonilor este mai mare decît s-ar crede. în primele 2 luni ale anului s-au comis 173 accidente soldate cu decesul a 65 de persoane, 129 fiind rănite grav și 200 persoane rănite ușor. Toate aceste accidente comise, repet, din vina exclusivă a pietonilor, reprezintă peste 1/3 din totalul accidentelor înregistrate în perioada amintită. Cauzele accidentelor la care mă refer constau, în majoritatea lor, in traversarea drumurilor prin locuri nepermise, neasi- gurarea la traversarea străzii, circulația pe partea dreaptă a drumului, staționări pe partea carosabilă, circulația sub influența alcoolului, coborire sau urcare din mers etc. De menționat că lipsa de supraveghere a copiilor a generat . peste 50 la sută din accidentele existente mai sus.Cu prilejul acestei acțiuni întreprinse timp de 2 zile in municipiul București și județele Argeș și Prahova — mai ales în orele de vîrf ale traficului rutier — au fost sancționați pentru diferite contravenții 675 de pietoni și a- vertizați aproape 700. Rezultatele ridică serios problema educării temeinice a cetățenilor pentru respectarea disciplinei rutiere. Pe lingă organele de specialitate, școlile și organizațiile obștești trebuie să întreprindă ample inițiative, să ia neintirziat măsuri cit mai eficace pentru a face ca cetățenii să înțeleagă clar pericolul pe care-1 prezintă ignorarea normelor de circulație în condițiile unui trafic auto in continuă creștere.

al disciplinei
Redacția : Dintotdeauna, partidul nostru a considerat că una dintre coordonatele firești ale spiritului revoluționar este disciplina, atitudinea conștientă de încadrare într-un sistem de norme raționale menite să chezășuiască eficiența efortului, a luptei.
MATHE ZOLTAN : Fără o disciplină fermă, strictă, de fier ar fi fost, desigur, de neînțeles spiritul revoluționar în condițiile ilegalității. Pe atunci, de pildă, trebuia să asiguri la minut, la secundă, punctualitatea la întîlnirile conspirative, trebuia să realizezi în spiritul celei mai intransigente discipline legăturile cu tovarășii, în general orice activitate. Și în zilele noastre aș putea spune că, fără disciplină, fără o înaltă organizare, nu s-ar fi putut obține nici una din înfăptuirile cu care, pe bună dreptate, ne mîndrim astăzi...ION MUREȘAN, directorul liceului 

„Andrei Mureșanu" : Mai dăinuie încă, îndeosebi la unii tineri, ideea că entuziasmul revoluționar s-ar sufoca în corsetul disciplinei. E, desigur, o idee esențialmente falsă, pe care trebuie însă s-o combatem argumentat, demonstrînd prin fapte că în societatea noastră nu mai avem de-a face cu disciplina opresoare a biciului sau a șomajului, specifice vechilor rinduieli, ci cu o disciplină care înseamnă, în fond, cea mai înaltă expresie a libertății, firește în sensul pe care îl atribuie marxismul libertății, acela de necesitate înțeleasă. în fond, asta și este disciplina revoluționară : înțelegerea și însușirea imperativelor necesității !
Eroismul bătăliei

pentru competență
AMBROZIE CIOLCA : Mi se pare semnificativă tăria cu care a subliniat secretarul general al partidului nostru la recenta plenară a Comitetului Central că „societatea socialistă nu se mai poate construi numai cu elan revoluționar ; elanul este foarte necesar — noi trebuie să-I cultivăm permanent la întregul popor. Ia tineretul nostru — dar pe lingă elan trebuie să avem și cunoștințele necesare". îndemnul de a uni elanul cu știința pentru a construi cu succes societatea socialistă multilateral dezvoltată decurge logic tocmai din acea firească lărgire a sferei de semnificații a noțiunii de spirit revoluționar. în care cred că astăzi se include obligatoriu competența. Programul național de perfecționare a pregătirii cadrelor, legea care l-a materializat reprezintă, cred, tocmai o concretizare a spiritului revoluționar caracteristic partidului nostru in condițiile istorice ale zilei de azi. Desigur, nu este o sarcină ușoară, chemăm oameni în puterea vîrstei să învețe șj să reînvețe, să deslușească tainele electronicii sau ciberneticii, statisticii matematice sau științei conducerii. Este greu, e o treabă care cere multă voință. îndîrjire. aș spune neînduplecare. dar știința este, așa cum o spun de altfel și documentele de partid, ea însăși revoluționară și. în condițiile noastre, nu poți fi cu adevărat revoluționar

Ing. REMUS OLTEANU, de la 
I.G.C.L. : Sint de părere că unul dintre criteriile de apreciere a spiritului revoluționar c... numărul de cucuie căpătate de pe urma bătăliilor pe care le-ai purtat împotriva inerției, șablonismuiui, rutinei, diletantismului și altor racile din calea mersului nostru înainte. Sint bătălii deloc ușoare, pentru că aceste racile se ascund și ele nu o dată sub pulpana unor fraze așa-zis „principiale". Sînt cîteodată momente deloc comode, cînd ai de înfruntat mentalități înguste, rezistențe puternice, există uneori și riscuri, poți stîrni împotriviri capabile să ia forme ascuțite din partea unora oploșiți in cuibușoare vătuite. Sînt momente cînd, pentru a deschide drum noului, trebuie realmente să duci o luptă. A ști să descifrezi semnificația autentică a lucrurilor, să scoți la iveală și să militezi pentru ceea ce este realmente revoluționar, iată ce ne cere cu tot mai multă ascuțime partidul ! Să ne fie limpede : a avea spirit revoluționar nu e un scop in sine, ci o poziție în acțiune. Cu alte cuvinte, înseamnă a fi neapărat un revoluționar eficient, care să ajute efectiv la licțiidarea vechiului și la triumful noului. Asta impune în primul rînd simțul răspunderii în toate faptele tale de comunist. Un Revoluționar adevărat n-are voie să . se dezică sau să se scuze, indiferent de greutățile pe care le întîmpină...

DANILA FLOREA : Deși baricadele vechiului sînt invizibile, ele nu trebuie subapreciate și minimalizate. Numai că se cer combătute cu mijloace din ce în ce mai complexe: în primul rînd, prin știință, organizare, inteligență. Unii cred că spirit revoluționar înseamnă neapărat ceva spectaculos și impresionant. După o- pinia mea. chiar și o inovație aparent măruntă, chiar și un studiu tehnico- economic aparent limitat, care sporește însă eficienta producției, reprezintă expresii grăitoare ale spiritului revoluționar, ale neîmpăcării cu stagnarea. ale dorinței de perfecționare.
ZOLTAN ATTILA, secretar de or

ganizație de bază la fabrica de mo
bilă : A privi întotdeauna lucrurile din perspectiva viitorului, iată încă 
o caracteristică importantă a spiritului revoluționar. Noi totdeauna am muncit azi cu gîndul la mîine — și asta ne-a dat conștiința responsabi,’' ■ tații pentru acest „mîine", care trebuie privit așa. în abstract. cf^S., raport cu sarcinile concrete. Am să dau un exemplu. în aparență „tehnicist" sau „economist", dar după părerea mea cu multe înțelesuri. Mă refer la faptul că am reușit să a- jungem la o producție anuală dublă față de parametrii proiectați. Rețineți. vă rog : dublă față de parametri 1 Adică, practic, cît dacă s-ar fi construit două fabrici ! Astfel am izbutit anul trecut să ne îndeplinim planul la toți indicatorii, să dăm producție de bună calitate Ia export...

GHEORGHE RADA, secretar al 
comitetului municipal de partid : Nu ne spuneți însă și că ați avut garnituri de mobilă respinse la controlul calității ? Or, dacă pentru a exporta o mie de garnituri se rebutează. să zicem, cincizeci, unde mai e cîști- gul ?

ZOLTAN ATTILA : Să nu deviem de la subiect. La mijloc sînt multe cauze, dar una e neîndoielnică : faptul că direcția combinatului nostru, care se află la Cluj, nu ne aprovizionează ritmic și cu materiale de bună calitate...
GHEORGHE RADA : Nu cred deloc că ne abatem de Ia subiect, dimpotrivă ! E adevărat, există șl asemenea cauze, dar trebuie căutate și înlăturate în primul rînd acelea ce depind direct de colectivul dumnea- ' voastră : și aceasta, în fond, e o trăsătură a atitudinii revoluționare, intransigența față de propriile lipsuri.
ROMULUS SUCIU, director ad

junct la Liceul nr. 2 : Mă pregăteam să spun și eu că una din pietrele de încercare ale spiritului revoluționar este tocmai combaterea propriei inerții. Nu se poate concepe spirit . revoluționar fără atitudine creatoare, fără o adaptare permanentă a omului Ia cerințele noului.Redacția : Dezbaterea a fost deosebit de vie și bogată in idei. Vă mulțumim pentru participare. Semnificativ pentru actualitatea temei puse de noi în discuție este însuți faptul că, abordînd-o, toți partici- panții i-au imprimat un caracter de lucru, militant. Este și aceasta o dovadă, printre atîtea altele, despre felul cum se manifestă, cum rodește spiritul revoluționar în conștiința și în faptele comuniștilor, spirit cultivat de partid din primul ceas al existenței sale, trăsătură fundamentală a glorioasei sale lupte semicentenare.



PAGINA 3

„IAMIMIL“ 

iși diversifica 
PRDDDCJIALa conducerea uzinei „Laminorul“-Brăila consemnăm ultimele realizări ale acestui harnic colectiv. Invitația ne-au făcut-o înseși rezultatele obținute de muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici : în anul 1970 planul a fost depășit la toți indicatorii. Angajamentul metalurgiștilor brăi- leni era de a livra o producție de 25 milioane lei peste prevederi. S-au obținut însă 30 milioane lei. Chiar din primele două luni ale anului 1971 au fost obținute mari depășiri de plan. Firesc se naște o întrebare : cum și cu ce mijloace se obțin astfel de rezultate ?— La baza acestor succese nu stă nici un secret — ne mărturisea tovarășul inginer Ștefan Gheor- ghiță, directbrul uzinei — ci seriozitatea cu care oamenii noștri înțeleg să-și îndeplinească sarcinile, să-și facă datoria la locul de muncă. Treburile nu au mers totdeauna ca acum. Ca să ajungem aici a trebuit să trecem printr-o a- devărată bătălie declanșată împotriva gradului scăzut de autoutilare, a inerției și a rutinei. Acum această experiență își arată roadele.— Care sînt preocupările dv. pentru diversificarea mărcilor de oțel și a tipodimensiunilor ?— în 1968 a fost amenajat laminorul pentru oțelurile aliate. De atunci a început de fapt lupta pentru diversificarea producției. Au fost asimilate pină în prezent 115 mărci noi de oțeluri : oțeluri aliate de construcție, oțeluri carbon de înaltă calitate și alte mărci superioare. Gama tipodimensiunilor a fost, de asemenea, mereu îmbogățită : de la 7 profiluri de oteluri (oțel-be- ton, rotund, pătrat, lat, hexagonal, laminat și cojit, sîrmă) am ajuns acum să producem 336 de tipodimensiunî. Numai în primele două luni ale acestui an a fost asimilată laminarea a 5 noi mărci de tip crom-nichel, crom nichel-molibdon, crom-mangan-siliciu etc. Tot anul acesta, meta- lurgiștii de la „Laminorul" au asimilat oțelul- beton tip P.C.-52 cu diametrul de 10 și 12 mm. Calitățile superioare ale acestei mărci de oțel l-au făcut să fie foarte căutat pe șantierele de construcții, pentru rezistența sa sporită. La ora actuală, colectivul nostru de muncitori și ingineri, ajutat de un colectiv de specialiști din Ministerul. Industriei Metalurgice, este gata să experimenteze laminarea oțelului rotund pentru rulmenți (dimensiunile de 16 și 18 mm în colaci și de 20 mm în bare). „Experimentul va reuși — ne declară directorul cu optimism. A- ceastă acțiune va duce la reducerea considerabilă a importului de oțel pentru rulmenți".Preocupările susținute pentru asimilarea de noi mărci •de oțeluri-iși, extinderea gamei tipodimensiunilor nu au întîrziat să le aducă lami- noriștilor satisfacțiile năzuite. Dar pentru a- ceasta au trebuit să-și îmbogățească orizontul de cunoștințe tehnico-profesionale mulți muncitori, ingineri, tehnicieni de la diferite secții și servicii, printre care și cei de la controlul de calitate. Laboratorul uzinal de încercări chimice și mecanice a fost dotat cu aparatură mo- dernă.Buna organizare a muncii la laminoare și în celelalte secții și-a arătat efectele pozitive și pe alte planuri : în tot anul 1970 și în acest an nu s-a înregistrat nici o restanță în onorarea contractelor. Aceasta s-a repercutat într-un mod favorabil asupra cîștigurilor salariaților.Am luat cunoștință și de preocupările viitoare ale laminoriștilor brăileni. în primul rînd, vor să-și modernizeze utilajele după ultimul cuvînt al tehnicii prin autoutilare. în ultimii cinci ani au realizat peste 26 de importante acțiuni de autoutilare. Anul acesta au în plan, printre altele, să execute și să instaleze o mașjnă cu pietre profilate pentru ascuțit scule, să asimileze o mașină de ascuțit pînze de fierăstrău, 2 mașini de balotat deșeuri, 2 mașini de evacuat țagle din cuptoare și altele.

N. Gr. MĂRASANU 
corespondentul „Scînteii*

Capitala, cu cei 1,5 .milioane locuitori ai săi, este cel mai mare oraș consumator de legume al țării. Iată de ce cooperativele agricole din județul Ilfov, cît și cele subordonate municipiului București vor cultiva, în acest an, o suprafață de peste 22 000 ha cu legume, din care 14 700 ha în ogor propriu, iar restul în cultură succesivă. Recentele măsuri stabilite privind crearea întreprinderilor de producere și valorificare a legumelor și fructelor asigură un cadru favorabil pentru o mai bună organizare a muncii și o valorificare mai operativă, mai e- ficientă a producției. Aproape întreaga suprafață este organizată în ferme legumicole, profilate pe un număr redus de culturi, in funcție de condițiile naturale și de experiența acumulată în decursul anilor. Acest lucru duce la specializarea u- nităților, la creșterea eficienței e- conomice în acest sector.încă din toamnă, în grădinile de legume s-au efectuat arături adinei, solul a fost fertilizat cu cantități mari de îngrășăminte naturale și chimice. în perioada de iarnă au fost luate măsuri în vederea producerii răsadurilor necesare culturilor din solarii și tunele acoperite cu folii de polietilenă, cît și a celor care se plantează de timpuriu în cimp. Ca un element nou, majoritatea răsadului este produs in sere și în răsadnițe cu încălzire tehnică. Numai I.A.S. Popești-sere asigură 32 milioane fire de răsad, iar asociația in- țercooperatistă de sere București va produce în două cicluri 12 milioane răsaduri. Restul răsadului este asigurat din răsadnițe cu încălzire tehnică sau biologică. Acest lucru creează condiții optime pentru producerea unor cantități importante de legume timpurii.Rezultă deci că în ce privește pregătirile situația este bună. O dată cu încălzirea timpului a început și munca în cimp. Important este ca acum să se lucreze cu maximum de intensitate. Au și fost obținute unele rezultate bune. Cooperatorii din Vedea și-au propus să cultive în acest

an 200 ha cu legume în ogor propriu, 11,5 ha in solarii și 50 ha în cultură succesivă. Pentru a obține producții cit mai timpurii, în cele trei ferme specializate s-au făcut la vreme toate pregătirile necesare. Răsadul a fost asigurat, iar de cîteva zile au început lucrările în cimp. Cooperatorii au semănat 10 ha cu mazăre pentru păstăi, 12 ha cu morcovi șl pătrunjel și este pe terminate semănatul celor 40 ha cu ceapă. Concomitent se lucrează la pregătirea terenului și acoperirea solariilor. Venitul din legumicultura va fi de

în organizarea muncii, cît și în aprovizionarea cu materiale, ceea ce duce la intîrzierea lucrărilor. Din sondajele efectuate pe teren și din datele sosite la direcția agricolă rezultă că, pină la data de 19 martie, s-au fertilizat cu îngrășăminte chimice doar 9 040 ha din cele 15 000 ha planificate, adică doar 60 la sută din suprafață. Dintr-un calcul sumar rezultă că față de 415 kg de îngrășă- mînt, cît s-a stabilit inițial a se administra la hectar, s-au dat doar 320 kg. O discuție recentă cu șefii de fermă din legumicultura a scos în
O cerere urgentă

a legumicultorilor din Ilfov: 
MATERIALE PENTRU SOLARII!

peste 4 milioane lei în acest an și cooperatorii sînt hotărîți și au toate condițiile necesare să depășească a- ceste venituri. Asemenea preocupări am întilnit și la lucrătorii din I.A.S. Giurgiu care, în acest an, cultivă 1100 ha cu legume și alte 300 ha în cultură succesivă. Și aci, de cîteva zile, a început plantarea celor 20 ha cu varză și a celor 100 ha cu cartofi timpurii.Este pozitiv faptul că în majoritatea fermelor legumicole din județ se lucrează intens pentru asigurarea producției de legume din acest an.Pină la 22 martie a. c. s-au semănat și plantat 1 400 ha cu diferite legume și aproape 5 000 ha cu mazăre de grădină. De altfel, timpul frumos impune ca în următoarele zile să se încheie semănatul și plantatul în cimp al legumelor timpurii, să înceapă plantarea în solarii a roșiilor, ardeiului gras etc.Am spus că evoluția timpului impune grăbirea lucrărilor în legumicultura. Numai că în unele ferme legumicole se constată deficiențe atît

evidență faptul că unii președinți și ingineri șefi din cooperativele agricole dirijează îngrășămintele și materialele destinate pentru legumicultura în alte sectoare de producție. Mai sînt de efectuat lucrări, de nivelat o suprafață de circa 500 ha și de modelat pe o suprafață de peste 1400 ha.Cele mai mari neajunsuri sa constată în ce privește amenajarea de solarii. Din cele 305 ha solarii sînt gata doar 262 ha și din acestea doar 56 ha sînt acoperite. Pină Ia această dată au fost construite doar 18 ha de solarii, din cele 56. ha cît s-a stabilit inițial, restul de 36 ha fiind in diferite stadii de execuție. Această rămînere în urmă se dato- rește defecțiunilor în ce privește a- provizionarea cu unele materiale. Neajunsul este că abia acum, se constată că unele solarii nu se pot amenaja. Astfel, cooperativa agricolă din Vărăști — unitate cu tradiție în legumicultura — face cunoscut printr-o adresă întreprinderii de producere și valorificare a legumelor și

fructelor că nu poate construi cele 2 ha solarii din cauză că nu poate procura 1 400 bucăți stîlpi din beton și 5 000 kg de folii de polietilenă. In această situație se află și alte cooperative agricole. .Așa se face’ că acum, cînd răsadul este gata și așteaptă să fie plantat în solarii, se poartă discuții pentru procurarea a peste 25 000 bucăți stîlpi din prefabricate de beton, peste 1 000 mc de cherestea și 400 t de folii de polietilenă. Ce a generat această situație ? Baza de aprovizionare susține că stocurile de materiale repartizate unităților din județul Ilfov au fost ridicate de unități. Și totuși, unele cooperative nu dispun de materialele necesare. A- ceasta pentru că unele unități au ridicat cantități mai mari decit cele necesare. A- cum se poartă discuții, dar lumină nu s-a făcut, Un lucru este clar : materiale nu există și din această cauză nu se -pot construi solariile.Trebuie luate măsuri urgente pentru a se asigura materialele necesare pentru solarii, să se grăbească amenajarea lor, astfel ca legumele să fie plantate la vreme.Evoluția timpului impune ca lucrările în legumi cultură să' fie executate fără întîrziere. în primul rînd trebuie însămînțate în cimp culturile din prima epocă, trebuie grăbit plantatul cartofilor timpurii. Din constatările expuse mai sus rezultă că în județul Ilfov există unele deficiențe în ce privește aprovizionarea cu materiale pentru solarii și pregătirea terenului. Aceste probleme trebuie rezolvate urgent. Este necesar ca solariile să fie acoperite din timp pentru ca solul să se încălzească, iar apoi să se poată face plantatul răsadurilor. în același timp, trebuie urgentate lucrările de nivelat, modelat și fertilizare a solului. Res- pectîndu-se aceste cerințe se vor putea obține recolte mari și cît mai timpurii de legume.
Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii"

CONTRASTE
I

® fc știți cine are, din 

oficiu,
„picioare scurte"?

în nota intitulată : „20 de puncte pentru un răspuns exact", publicată în urmă cu cîteva săptămîni la rubrica de față, se arăta, potrivit informației primite de la organele Băncii de Investiții, că intrarea în funcțiune a unei noi capacități de producție la fabrica „Teba" din Timișoara este amîna- tă din cauza deficiențelor constructive ale utilajelor — trenurile de laminaj — livrate de uzina „Unirea" din Cluj. Răspunsul primit din partea conducerii întreprinderii clujene ne-a convins că întîr- zierea punerii în funcțiune a fost generată în exclusivitate de beneficiarul investiției, care a comandat utilajele fără să știe prea bine ce vrea. Abia la montaj acesta și-a dat seama că ii trebuie de

fapt utilaje cu alți parametri funcționali. Ne facem datoria de a reveni asupra confuziei create, precizînd că eroarea a pornit chiar de la cei de la fabrica „Teba" din Timișoara. Se vede treaba că atunci cînd a „justificat" organelor Băncii de Investiții în- tîrzierea survenită, conducerea fabricii timișorene a crezut că lucrurile se rezolvă a- runeînd „găina moartă în curtea vecinului". Gestul nu numai că nu este cavaleresc, dar se poate califica drept dezinformare și inducere în eroare. Ceea ce este o cu totul altă problemă și la care așteptăm răspunsul cuvenit din partea consiliului de administrație al combinatului industrial de resort
• „Marfa de la foc"— 

erou pozitiv

TELEGRAMĂ ADRESATĂ C.C. AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUîn numele oamenilor muncii români, 'maghiari, germani Și de alte naționalități din unitățile socialiste cultivatoare de legume, care au a- cumulat o bună experiență în ultimii ani. Comitetul județean de partid Arad a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, ;n care se spune, printre altele : Conștienți de eforturile pe care le face conducerea partidului și statului nostru pentru dezvoltarea agriculturii socialiste, analizînd posibilitățile de care; dispunem, precum și cerințele dezvoltări; economice a țării și pe cele locaje. Comitetul județean Arad al P.C.R. se angajează in fața condu- derii superioare de partid. în fața dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depășească producția totală de legume de cimp cu 12,5 la sută fată de plan, ceea ce reprezintă 12 200 tone. Ne angajăm, de asemenea, să suplimentăm livrările la fondul de stat cu 10 la sută, ceea ce repre

zintă 9 400 tone. Vom livra 30 la sută din fondul total de marfă, legume timpurii și extratimpurii. Din producția marfă se vor livra pentru export 47 000 tone, cu 5 300 tone mai mult față de plan.Vă asigurăm, iubite tovarășe. Ceaușescu, că organizațiile de partid, conducerile unităților socialiste din agricultură vor mobiliza toți lucrătorii și specialiștii din unitățile agricole cultivatoare de legume, pentru a depune eforturi sporite, întreaga energie și capacitate creatoare în vederea creșterii continue a producțiilor legumicole, asigurînd în acest fel venituri sporite membrilor cooperatori, o mai bună aprovizionare a populației, precum și livrarea la fondul de stat a unor însemnate cantități de produse peste plan, contribuind astfel la ridicarea agriculturii noastre pe noi trepte de progres, la creșterea nivelului de viață al țărănimii cooperatiste, al tuturor oamenilor muncii, la înflorirea continuă a României socialiste.

Exigențele unui substanțial 
program de investiții

(Urmare din pag. 1)

Venind în întlmpinarea cerințelor mereu crescînde ale populației, ale numeroșilor beneficiari din țară și de peste hotare, colectivele de la U- zinele textile „Moldova" și din cele două fabrici de confecții aparținînd Combinatului textil clin Botoșani desfășoară o largă activitate pentru conceperea și asimilarea de produse noi. cu caracteristici superioare. Este o sarcină de mare importanță căreia, după cum sublinia Ion Floareș, directorul general al combinatului, i se a- cordă toată atenția cuvenită. Lucrătorii combinatului textil botoșănean sesizează la timp orice produs care se află în „declin" și urmăresc, cu toată grija și răspunderea, înlocuirea lui imediată, pentru a se satisface cît mai bine exigențele beneficiarilor. în acest sens, Com

LA COMBINATUL TEXTIL BOTOȘANI 

în fiecare lună, noi modele 

de țesături si confecții 
1 ’ ’binatul textil Botoșani și-a propus ca, în 1971, cel puțin 21 la sută din producție să cuprindă numai sortimente noi. La țesături, de exemplu, valoarea produselor care intră pentru prima dată în fabricația uzinelor textile va ajunge la 46,3 milioane lei, față de 25 milioane lei, cît Srau prevăzut în plan. Unele produse, devenite tradiționale, cu o solicitare mai redusă, vor fi înlo

cuite cu țesături din fibre chimice noi, sau în amestecuri cu bumbac și celofibră, de tip „Ter-, cot", „Vucova", „Andrei", „Li- rus“, „Zenit", „Orient", „Soriia", „Ventura" etc. O bună parte din aceste noi țesături au și fost contractate cu beneficiari interni și de peste hotare, înnoiri substanțiale se fac și în domeniul confecțiilor. înce- pind din trimestrul Ii a.c.. se

vor introduce 19 modele noi de cămăși și 17 de pantaloni.în scopul valorificării în mai mare măsură a cupoanelor, s-au experimentat în stația pilot a combinatului 13 noi modele de confecții pentru copii, produsele fiind valorificate prin magazinele proprii de prezentare și desfacere. în fază de experimentare se află, de asemenea, mai multe modele de cămăși și costume pentru firme de peste hotare. De la începutul anului și pină acum s-au produs, peste 200 000 ml țesături Ventura", zeci de mii ml de tercot „Andrei", „Lirus" și „Vucova". Concomitent, in filatură s-au produs primele zece tone de fire din poliester. începutul trimestrului al U-lea va marca o producție mult sporită, o lărgire a gamei sortimentelor.

lajelor cu cele de montaj etc. Deși reglementările în vigoare prevedeau ca documentațiile pentru investițiile acestui an să fie asigurate încă de la începutul lunii septembrie din anul trecut, la anumite obiective nu au fost aduse proiectele, in ciuda faptului că unele au termen de punere în funcțiune în acest an. Se găsesc in această situație cîteva lucrări de investiții in valoare de zeci de milioane lei. La secția de prefabricate din beton Războieni este prevăzut să intre în funcțiune în trimestrul IV a.c. o capacitate de 6 000 metri cubi prefabricate. Documentația necesară — în curs de elaborare și aprobare — va fi pusă la dispoziția constructorului abia in iunie, deși este de executat un volum de lucrări de 9 milioane lei. Considerăm că întreprinderea de cariere și balastiere de la Brașov, căreia îi este subordonată unitatea din Războieni. nu a privit acest lucru cu suficientă răspundere. Oricărei investiții, indiferent de volumul lucrărilor, trebuie să i se acqrde condiții optime de realizare.Alte lucrări cu termen de punere în funcțiune în acest an au asigurată doar parțial documentația. Este vorba de dezvoltarea capacității Fabricii de produse refractare din Alba Iulia cu 25 000 tone anual cărămizi refractare, care trebuie să producă în trimestrul IV; or, documentația de execuție pentru un volum de lucrări de 6,4 milioane lei abia urmează să fie elaborată de IPROMET București. în noiembrie anul curent, la Uzina de produse sodice din Ocna Mureș este prevăzută prin planul de stat intrarea în funcțiune a unei capacități importante de producere a carbonatului de sodiu brut. Pentru o bună desfășurare a lucrărilor aflate în curs de execuție, constructorii au solicitat ca în luna martie să le fie predată documentația care lipsește în prezent. Proiectanții de la IPRAN București vor finaliza însă proiectul abia la 30 martie a.c. Lipsa documentațiilor este semnalată și la alte lucrări care au termen de punere în funcțiune în a- nul viitor. .întrucit sîntem hotărîți să asigurăm ca aceste obiective și capacități de mare importanță pentru dezvoltarea viitoare a industriei județului Alba să fie finalizate în condiții optime, solicităm ministerelor de resort să urgenteze rezolvarea problemelor semnalate. Considerăm, și aceasta este concluzia biroului comitetului județean de partid, că centralele industriale cărora le sînt subordonate întreprinderile amintite s-au situat pe o poziție de expectativă prelungită în pregătirea acestor investiții. Asemenea situații limitează capacitatea de intervenție a organelor locale pentru a se asigura pe fiecare șantier un ritm de lucru constant. Noi cerem întreprinderilor industriale din județ să manifeste grijă și răspundere maximă pentru finalizarea investițiilor și considerăm încheiată misiunea constructorilor numai atunci cînd o- biectivul respectiv produce în condiții normale.Mal multă operativitate în analizarea și soluționarea unor probleme de execuție este necesară și din partea constructorilor. întreprinderea de construcții siderurgice din Hunedoara, de pildă, nu acordă suficientă a- tenție realizării investițiilor privind dezvoltarea capacității de producție a întreprinderii metalurgice din Aiud. De altfel, constructorul nici nu și-a însușit volumul de lucrări aferent acestui an, deși lucrarea respectivă trebuie să intre în funcțiune in semestrul I 1972. La rindul său, întreprinderea de construcții-montaje din Cluj, care execută investiția de

la Uzina de produse sodice din Ocna Mureș, nu este de acord cu eșalonarea propusă de beneficiari. Asemenea probleme vor fi desigur, pină la urmă, soluționate prin repetate intervenții și concilieri. Dar ele ar putea fi evitate dacă s-ar respecta cu mai multă strictețe legea privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor, celelalte hotărîri în a- cest domeniu.în altă ordine de idei, lipsa de corelare dintre termenele de livrare a anumitor utilaje și cele de montaj determină stocarea pe șantiere timp îndelungat a unor mașini și instalații, în urma unui control efectuat de o comisie județeană s-a constatat că pe șantierele industriei din județ au fost aduse utilaje în valoare de 52 milioane lei ce așteaptă să 'fie montate. Cele mai multe dintre acestea se află la întreprinderea metalurgică din Aiud, Uzina de utilaje pentru industria materialelor de construcții din Alba Iulia, Uzina de produse sodice din Ocna Mureș. La polul opus șe situează celălalt aspect, cînd un număr însemnat de utilaje nu este contractat cu furnizorii. Pentru salina din Ocna Mureș se tergiversează de doi ani procurarea a 12 pompe. Cazuri asemănătoare există la Uzina de produse sodice din Ocna Mureș, ca și la Fabrica de produse refractare din Alba Iulia, unde unele utilaje nu au fost contractate, deși, așa cum am arătat, la sfirșitul acestui an investiția respectivă trebuie să producă. Este imperios necesar ca și a- sigurarea echipamentelor tehnologice să se bucure de intreaga atenție a titularilor de investiții.Deși am urmărit cu perseverență ca, încă din primul trimestru al acestui an, să se realizeze un ritm înalt de lucru pe șantiere, considerăm că în continuare ne revin sarcini importante pentru identificarea și punerea în valoare a rezervelor de care dispun întreprinderile de construcții. în scopul reducerii costului lucrărilor, creșterii productivității muncii, promovării cu mai mult curaj a unor soluții și procedee noi, moderne și eficiente de execuție — obiective majore puse de partid în fața colectivelor din construcții. Comitetul județean de partid a format colective de specialiști, care, pe baza unui program, vor sprijini organele și organizațiile de partid, comitetele de direcție din unități în înfăptuirea acestor importante sarcini, pentru a impulsiona introducerea pe șantiere a unor grafice-rețea de coordonare a lucrărilor, care să stabilească priorități și termene precise pentru fiecare obiectiv, aplicarea unor măsuri de mecanizare a lucrărilor cu un consum mare de muncă etc. în domeniul/ organizării muncii pe șantiere, comisia economică a comitetului județean, de partid, cabinetul pentru probleme de organizare științifică a producției și a muncii vor iniția noi studii, vor ajuta la punerea în aplicare in timp cît mai scurt a propunerilor de inovații și raționalizări care vizează modernizarea activității de construcții.Comuniștii, toți oamenii muncii de pe șantiere își vor spori și mai mult eforturile pentru a putea raporta la sfirșitul anului 1971 conducerii partidului și statului că in județul Alba toate obiectivele industriale au intrat în funcțiune la termenele planificate, că programul de investiții a fost îndeplinit exemplar. Dar,. în eforturile lor, ei trebuie să fie mai mult sprijiniți de toți ceilalți factori angajați în realizarea investițiilor și, de aceea, noi vom persevera în soluționarea grabnică a tuturor problemelor ce nu depind exclusiv de unitățile din județul nostru.

Parcă pentru a ilustra în modul cel mai eficient zicala „o- mului harnic îi rodește pămintul sub picioare", colectivul L- nității pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Buzău a început o largă campanie de valorificare a rezervelor interne. Pornind de la un studiu atent al u- nor noi procedee tehnologice și al cerințelor pieței — mai ales ale celei județene — acțiunea a avut ca rezultat concret obținerea unor; beneficii suplimentare ' în valoare de 850 000 lei. Totul prin valorificarea deșeurilor.Din materiale care

înainte luau drumul ...focului, se fac astăzi șipci pentru lăzi, doage pentru butoaie (printr-o folosire judicioasă a lobdelor) și altele. DirectorulU.E.I.L. din Buzău a relatat corespondentului nostru județean Gh, Radu că. aceste măsuri constituie un început pe agenda unor ample acțiuni gospodărești care vizează ridicarea eficienței ’ activității e- conomice a întreprinderii la nivelul sarcinilor mari din acest prim an al cincinalului.Este un fapt care demonstrează ce pot tace hărnicia și priceperea.
® Calcul electronic: 

unu și cu unu
fac doi

La Fabrica de produse refractare din Alba Iulia au sosit în urmă cu nouă luni două mașini electronice de contabilizat și facturat „Felix-FC 15" și trei mașini universale de calcul din import. „De acum, o serie întreagă de operații se vor executa mecanizat și operativ. Se economisește forță de muncă" — gîndea conducerea fabricii. Ca a- tare,' a trimis cadre pentru școlarizare. Iată însă că, după nouă luni de la sosirea mașinilor electronice, socotelile se fac tot cu creionul, în timp ce mașinile moderne stau la cutie. „De vină este întreprinderea de întreținere și reparații utilaje de calcul din București, care nu vine să le monteze — a informat Stelian Georgescu,

director comercial al Centralei industriale de produse refractare din Alba Iulia, pe corespondentul nostru județean, Ștefan Dini- că. Am făcut numeroase intervenții, dar fără rezultat. Mașinile trebuie montate de o firmă specializată pentru a fi preluate apoi în garanție".Nu știm ce calcule își face amintita întreprindere bucureșteană, rămînînd pasivă la a- ceastă solicitare. Deși specializată în utilaje de calcul, I.I.R.U.C. București a greșit socotelile în acest caz. De aceea, lipsa de răspundere cu care a fost tratată cererea fabricii din Alba Iulia trebuie facturată în contul ei. Cu creionul, pentru că mașinile electronice, după cum am spus, nu funcționează.
9 Agronomi la dosar

Cooperativele agricole din Rădoiești. Crîngeni, Vitănești și altele din județul Teleorman și-au creat ferme specializate urmărind să obțină producții și venituri sporite. Dar avantajele fermelor specializate nu sînt peste tot fructificate datorită faptului că la conducerea lor nu au fost puse cadre cu pregătire corespunzătoare. Din cele 736 ferme înființate in cooperativele agricole din județul Teleorman, 285 sînt conduse de specialiști cu studii superioare. 232 de tehnicieni. iar 219 au in

frunte oameni... necalificați. Anormală situație, anormal și faptul că o serie de tehnicieni agronomi, zootehniști, veterinari nu lucrează în unitățile agricole. Dar si mai anormal este faptul că, în același timp, Ia direcția generală a agriculturii județului se află nesoluționate 30 de cereri de încadrare in producție de la tehnicieni zootehniști și veterinari. Poate celor cu specialitatea... necalificat le convine o atare situație, dar nu și cooperativelor agricole. I
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LUCRĂRILE CONGRESULUI U.G.S.R.
DINPreședintele Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi și telecomunicații, tovarășul ALE

XANDRU GRECU, s-a referit la început la realizările mai Importante obținute în transporturi și telecomunicații, în îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale salariaților.Pe bună dreptate a fost criticată activitatea formală și necorespunzătoare a reprezentanților sindicatelor în organele colective de conducere ale centralelor — a spus în continuare vorbitorul. Aceasta a fost favorizată și de modul în care au fost stabiliți reprezentanții sindicatelor în consiliile de administrație. Un președinte de sindicat care cunoaște numai problemele din întreprinderea în care lucrează, fără să i se creeze condiții de a se consulta cu președinții celorlalte sindicate ale întreprinderilor centralei, nu poate participa decît formal în organul colectiv de conducere. Prevederile din statutul- cadru al uniunii de a se constitui comisii ale organizațiilor sindicale la nivel de centrală, care trebuie aplicate neîntîrziat, vor duce la înlăturarea acestor neajunsuri.Referindu-se la neajunsurile existente în activitatea sindicatelor, vorbitorul a arătat : Faptul că în componența comitetului executiv au fost numai activiști salariat! și nici un muncitor care să lucreze direct în producție a lipsit organul executiv de cunoașterea profundă a realităților din întreprinderi. O bună perioadă de timp, și îndeosebi pînă în 1969, datorită modului de muncă greoi, ședințele comitetului executiv erau interminabile și de obicei nu se în- cheiau cu hotărîri asupra problemelor discutate.In încheiere, vorbitorul a spus : îmi exprim acordul deplin cu activitatea internațională a Uniunii Generale a Sindicatelor.în raportul prezentat s-a arătat și faptul că U.G.S.R. a participat la activitatea Federației Sindicale Mondiale, la care este afiliată, iar uniunile pe ramuri la activitatea uniunilor internaționale. Așa după cum cunoașteți, U.G.S.R. a militat consecvent pentru îmbunătățirea activității F.S.M., pentru respectarea principiilor democrației muncitorești. în acest spirit. U.G.S.R. și-a adus un aport substanțial la îmbunătățirea statutelor F.S.M. și uniunilor internaționale ale sindicatelor în care au fost cuprinse asemenea principii.Se impun însă respectarea consecventă a principiilor democrației muncitorești, care trebuie să stea la baza activității F.S.M., respectarea deplină a autonomiei celor afiliate, promovarea unor relații de stimă și respect reciproc cu fiecare organizație membră a F.S.M., mai ales că ne mai întîlnim atît la reuniunile F.S.M., cit și ale uniunilor internaționale ale sindicatelor cu metode și practici care contravin acestor principii. Cred că va trebui ca U.G.S.R., uniunile pe ramuri, să militeze în continuare pentru ca F.S.M., uniunile internaționale ale sindicatelor să găsească noi forme pentru a-și îmbunătăți activitatea, pentru a-și spori contribuția la unitatea de acțiune a clasei muncitoare în lupta împotriva monopolurilor, a imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și progres social.Scoțînd în evidență realizările colectivului de muncă al șantierului, 
MARIN ENACHE, “tor la 
I.C.H. Lotru, județul Vîlcea, a arătat că, folosind tehnica modernă și metode avansate de lucru, acesta a reușit să realizeze viteze de înaintare sporite în galerii în condiții geologice de rocă foarte grele. Un mare număr de utilaje și dispozitive de lucru au fost gîndite și executate pentru prima oară la Lotru.Exprimîndu-și acordul fată de documentele supuse dezbaterii congresului, vorbitorul a insistat asupra unor probleme privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților, în strînsă legătură cu activitatea desfășurată de comitetul sindicatului, de conducerea șantierului și organele superioare. An de an partidul și statul ne-au acordat sume sporite pentru protecția și securitatea muncii. Față de eforturile financiare făcute, însă, rezultatele obținute pe linia prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale pe șantier nu sînt satisfăcătoare. Comitetul sindicatului nu a desfășurat o activitate susținută pentru exercitarea controlului obștesc asupra modului cum cei care conduc și organizează procesul de producție își îndeplinesc obligațiile ce le revin din legislația în vigoare. Consiliul județean al sindicatelor, uniunea pe ramură, cit și Ministerul Energiei Electrice puteau să ne ajute mai mult prin organizarea unor analize, schimburi de experiență pe linie de protecția muncii, să controleze modul cum se respectă prevederile legislației, cum se cheltuiesc fondurile alocate — mai ales in ceea ce privește asigurarea aeraj ului, combaterea prafului silicogen, a umezelii și zgomotului, asigurarea echipamentului de protecție și altele, probleme care nu au fost soluționate în totalitate, a spus în încheiere vorbitorul.în Întreprinderea noastră, a spus președintele comitetului sindicatului Uzinelor „1 Mai“ Ploiești, tovarășul 
MIHAI BĂDULESCU, adunarea generală a salariaților și-a dovedit din ce în ce mai mult eficiența, a devenit un forum în care salariatii își pot spune deschis cuvîntul, se pot pronunța asupra principalelor probleme care îi frămîntă. Am căpătat în acest domeniu o experiență bună, pe care sîntem hotărîți să o dezvoltăm. Doresc însă să subliniez cu această ocazie că unele propuneri făcute nu sînt luate în seamă. Se discută mult despre ritmicitatea producției, despre asigurarea aprovizionării corespunzătoare. Cred că a sosit demult timpul să vorbim mai puțin și să trecem 
la fapte.

O altă problemă viu discutată In adunările generale, dar nerezolvată nici pînă acum, se referă la asigurarea unei ventilații corespunzătoare în unele sectoare de muncă. Deși comitetul sindicatului a insistat pentru rezolvarea acestei probleme, ministerul a găsit de cuviință să răspundă de fiecare dată că nici pe plan național ventilația nu este rezolvată.Ca reprezentant al sindicatelor în consiliul de administrație al centralei industriale de utilaj petrolier, a spus vorbitorul, apreciez în mod deosebit prevederea din teze și proiectul de statut al uniunii pe ramură, de a se constitui comisii ale organizațiilor sindicale, formate din președinți și alți membri ai comitetelor sindicatelor din întreprinderile care compun centrala industriala.Uzina „1 Mai“ — a spus în înche-

CUVÎNTUL PARTICIPANȚILORiere vorbitorul — exportă produsele sale în peste 20 de țări. Muncitorii noștri asigură asistență tehnică în țări din Europa. Asia, Africa. America Latină, în țări care construiesc socialismul, în țări care au scuturat nu de mult jugul colonialismului, sau țări care încă simt oprimarea imperialismului. Cu a- ceastă ocazie ei iau contact cu muncitorii din aceste țări, lucrează cot la cot cu ei, le împărtășesc năzuințele și idealurile. Peste tot ei au simțit și și-au manifestat frăția muncitorească, puternica solidaritate și internaționalismul proletar. Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite tuturor delegațiilor prezente la congresul nostru, oamenilor muncii pe care-i reprezintă, un călduros salut din partea muncitorilor uzinei noastre, urări de prosperitate și propășire.A urmat la cuvînt tovarășa su- 
ZANA GÂDEA, președinta Consiliului Național al Femeilor. Vorbitoarea a spus : După cum se știe, în rîndul oamenilor muncii încadrați în sindicate o pondere însemnată o reprezintă femeile. în anul 1970, numărul femeilor salariate pe ansamblul economiei naționale a fost de peste un milion și jumătate. Să amintim că din fiecare cinci salariați nou angajați în ultimul cincinal, 2 au fost femei. . Un număr însemnat din cei aproape 1 100 000 nou angajați, cit prevede actualul cincinal, vor fi femei. Apare deci evidentă importanța calificării noilor contingente de muncitoare, ca și preocuparea pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale la generațiile mai vechi. în condițiile aplicării legii recent adoptate de către Marea Adunare Națională privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste, se impune o atenție specială pentru cuprinderea corespunzătoare a femeilor în formele de reciclare, recalificare, ridicare a calificării, însușirea de către acestea a bazelor științei conducerii și organizării producției.în continuare, vorbitoarea a relevat faptul că legislația noastră,'indicațiile conducerii partidului prevăd măsuri speciale de ocrotire pentru femeile muncitoare, în primul rind pentru mame. Pentru cadrele din e- conomie, aceasta înseamnă uneori griji suplimentare de ordin social, preocupări în plus pentru organizarea producției și, de aceea, la angajarea de noi salariați, unii directori de întreprinderi preferă bărbați. Avantajele pe plan social care rezultă din mobilizarea capacităților creatoare ale femeilor sînt însă incomparabil mai mari decît așa-zisele griji pe care participarea femeilor în muncă le poate provoca unora.Ne bucură să constatăm că în documentele congresului, în proiectele de statut și-au găsit precizarea sarcinile sindicatelor în domeniul aplicării cu strictețe a prevederilor legislației muncii în ce privește ocrotirea femeii, a femeii-mame în special, ușurarea condițiilor ei de muncă și de viață.Considerăm — a spus în încheiere tovarășa Suzana Gâdea — că întărirea colaborării dintre sindicate și organizațiile de femei creează largi posibilități pentru ca în viitor să obținem in toate direcțiile, privind încadrarea femeilor in activitatea de producție și în viața socială, o eficiență sporită.Delegatul LEONTIN CHIȘ, mt‘ ner, șef de sector la exploatarea minieră Sărmășag, după ce a prezentat cîteva din preocupările comitetului sindicatului privind pregătirea și organizarea adunărilor lunare ale grupelor sindicale, a arătat că este necesar ca organizația de sindicat din cadrul unităților miniere să. depună un efort mai susținut în vederea calificării muncitorilor și să sprijine activ organizarea unor cursuri de perfecționare profesională a minerilor. Fac această propunere — a spus vorbitorul — avînd în vedere că, prin grija partidului și a statului, minele noastre sînt dotate an de an cu utilaje moderne de mare capacitate și care trebuie să fie stă- pînite și mînuite cu pricepere de mineri, pentru a fi utilizate la întreaga lor capacitate și în mod rațional.Rezultatele obținute de salariați! pe care-i reprezint îmi permit să raportez congresului că prin eforturile comune ale colectivului exploatării noastre am reușit,. în cursul lanului trecut, ca exploatarea minieră „Sălajul“-Sărmășag, care a lucrat cu pierderi planificate pînă în 1969, să devină rentabilă, reușind să realizăm beneficii a căror valoare sîntem ho- tăriți să le sporim de la an la an.Ca pe întreg cuprinsul patriei, și la noi au fost construite șl date spre folosință minerilor un număr însemnat de apartamente și alte construcții cu caracter social, de care se bucură salariații noștri. Aș vrea să arăt însă că în prezent avem localități rurale locuite aproape în întregime de muncitori mineri, și în aceste localități nu sînt construite complexe de deservire, localurile actuale fiind necorespunzătoare. Solici

Membrii delegației »indicale din Republica Vietnamului de Sud, care participă la congres, s-au întîlnit cu dele
gați din Capitală

tăm sprijin din partea CENTROCOOP și a Ministerului Comerțului Interior în vederea construirii de magazine moderne. Subliniez că ele sînt cuprinse în planul de investiții, dar sînt prevăzute pentru următorii 2—3 ani. Propunerea noastră este ca a- cestea să fie construite chiar în anul viitor.în cuvîntul său, tovarășul VASILE 
BLAJAN, președintele comitetului sindicatului Combinatului chimic- Tîrnăveni, a arătat : A constituit pentru mine — delegat al celor peste 4 000 salariați ai Combinatului chi- mlc-Tîrnăveni, veche cetate a industriei chimice românești — un prilej de deplină satisfacție aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea ținută la deschiderea lucrărilor congresului că la înfăptuirile remarcabile din anii cincinalului precedent, la noile acumulări cantitative și calitative obținute ca rod al activității eroice a clasei noastre muncitoare au adus și sindicatele o apreciabilă contribuție.Acest adevăr își găsește o deplină confirmare și în munca eroică desfășurată de salariatii combinatului nostru, îndeosebi în cursul anului precedent pentru. înlăturarea efectelor grelei lovituri provocate, de inundațiile ce au avut loc și care au paralizat o bună perioadă de timp întreaga activitate a întreprinderii. Folosesc acest prilej pentru a mulțumi, în numele membrilor de sindicat pe care îi reprezint, colectivelor din întreprinderile care în acele clipe grele ne-au ajutat cu forțe umane și materiale. De asemenea, mulțumesc muncitorilor din țările prietene și în mod deosebit poporului chinez, care ne-a ajutat cu o mare cantitate de cocs.Relevînd în continuare preocupările colectivului de muncă pentru realizarea sarcinilor pe 1971, vorbitorul s-a oprit mai pe larg asupra unor probleme care privesc îmbunătățirea activității organelor sindicale. Insti- tuționalizarea participării sindicatelor la organizarea și conducerea economiei răspunde unei necesități o- biective în dezvoltarea noii noastre orînduiri. Aceasta face necesară, pe lingă cunoașterea detaliată a problemelor tuturor unităților din componența centralei — ceea ce în cazul unei dispersări teritoriale a acestora nu este tocmai ușor — și un contact mai strins cu uniunea sindicatelor pe ramura de activitate. Sînt convins — a spus în încheiere vorbitorul — că perfecționarea formei organizatorice, participarea largă în conducerile uniunilor pe ramuri a unor tovarăși care lucrează nemijlocit în producție, care sînt în mijlocul colectivelor de muncă, va contribui substanțial la îmbunătățirea activității noastre.în cuvîntul său, tovarășul dr. NI
COLAE NEDELCUȚ, președintele comitetului sindicatului de la Spitalul de adulți nr. 1 Brăila, a arătat că. datorită,. faptului că ; fiecare sindicat va avea un statut- propriu, va exista posibilitatea ca sindicatele să-și organizeze munca în raport cu specificul întreprinderii sau instituției respective. Nu de puține ori, în cei peste 12 ani de activitate sindicală, a arătat vorbitorul, am fost chemat la ședințe de instructaj la nivel teritorial, în care indicațiile date nu erau valabile și pentru sindicatul nostru.Referindu-se la ajutorul primit din partea comitetului uniunii pe ramură, vorbitorul a arătat că acesta s-a concretizat cu pregnanță abia de aproximativ un an și că se impune ca uniunea pe ramură să îndrume mai eficient organizațiile sindicale din unitățile sanitare, să le ajute în a-și. întări autoritatea, fiind cea mai în măsură să facă aceasta, cunoscînd specificul muncii din sectorul de activitate propriu.în continuare, vorbitorul s-a referit la cîteva aspecte de ordin social, arătînd că trebuie să se renunțe la practica unor organe locale de a repartiza locuințe salariaților din sectorul sanitar după criterii subiective. Este necesar ca medicilor din circumscripțiile rurale să li se ofere condiții de locuit corespunzătoare încă de la venirea în circumscripție, în soopul diminuării fenomenelor de navetism, absențe, întirzieri de la serviciu.Subliniind că în ultimul cincinal au urmat cursuri post-universitare aproximativ 5000 de medici, vorbitorul a arătat că totuși această formă nu rezolvă problemele pregătirii complexe a tinerilor absolvenți. Vorbitorul a propus o mai strînsă colaborare între uniunea pe ramură și Ministerul Sănătății pentru găsirea celor mai eficiente forme de pregătire a medicilor de circumscripție și a cadrelor medii sanitare.în continuare, vorbitorul și-a exprimat adeziunea la activitatea intensă și multilaterală depusă de Uniunea Generală a Sindicatelor din România pe plan internațional, activitate care a dus la creșterea continuă a prestigiului României socialiste pe arena internațională, a spri

jinit pe deplin politica externă a Partidului Comunist Român și a guvernului de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească. cu toate țările socialiste, de 'extindere a cooperării multilaterale cu toate statele lumii, indiferent de orîndui- rea lor socială.Președintele comitetului sindicatului Stațiunii centrale de cercetări zootehnice Periș-Ilfov, tovarășul 
ȘTEFAN DRĂGULIN, * * ara;a: că, în numele colectivului de. cercetători pe care-i reprezintă, se declară de acord cu tezele Consiliului Central al U.G.S.R., cu statutele-cadru pe care urmează să le adopte congresul și se angajează să muncească neobosit pentru transpunerea lor în viață, să realizeze în mod exemplar sarcinile de producție ce îi revin din planul de stat în primul an al cincinalului actual.

în aceeași zi a avut loc plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Satu-Mare. Numeroși vorbitori cț-'-e au luat cuvîntul după informai prezentată de președintele Consiliului, prof. Boros Mihăly, și-au exprimat satisfacția față de recomandările cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România și au făcut o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității consiliului județean. S-a recomandat, printre altele, intensificarea muncii politico-educative în rîndurile tineretului, îndrumarea activității oamenilor de știință, cultură și artă și din învățămînt, în vederea elaborării de studii și lucrări în legătură cu sărbătorirea unor personalități de seamă care au trăit și activat pe meleagurile sătmărene, pregătirea de expoziții documentare și de artă plastică dedicate celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, organizarea unor festivaluri folclorice tradiționale.Plenara a cooptat noi membri în Biroul Consiliului județean și în Consiliu.în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de entuziasm, participanții au adoptat textul unei telegrame a- dresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune, printre altele :Ca pretutindeni în patria noastră, și .pe meleagurile sătmărene s-a sudat frăția. dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare A rămas viu în amintirea noastră spriji- nul primit din partea conducerii de partid și din partea dumneavoastră, personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. în zilele grele ale calamităților naturale din mai-iunie 1970. Mii și mii de oameni au primit locuințe noi. pentru mii și mii de familii de români, maghiari, germani și de alte naționalități s-au creat condiții civilizate de viață, datorită sprijinului de neprețuit primit din partea dumneavoastră.Oamenii muncii de naționalitate maghiară din județul Satu-Mare, alături de poporul român și de celelalte naționalități — se spune în telegramă — își vor dărui întreaga e- nergie. muncind cu abnegație și pasiune pentru înfăptuirea indicațiilor partidului, pentru înflorirea patriei noastre, pentru ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi ale civilizației.

După ce a prezentat principalele succese înregistrate în anul trecut în realizarea sarcinilor de plan, vorbitorul a spus : în activitatea noastră, a comitetului sindicatului, s-au manifestat și unele deficiențe. Bunăoară, nu întotdeauna am acționat prin metodele specifice activității sindicale-în vederea respectării de, către- toți salariații a normelor sanitare, fapt care a determinat menținerea unui procent de mortalități la porcine peste limitele admise.în legătură cu documentele congresului, vorbitorul a făcut cîteva propuneri. Mâi întîi — a spus el — îmi exprim acordul cu: părerile-expuse în presă și ’ de alți tovarăși cu privire la avizarea proiectelor de investiții și de către uniunea sindicatelor pe ramură. Aceasta va face să crească răspunderea și grija ministerului și a uniunii pentru asigurarea condițiilor de mun-că și de viață ale salariaților, în sensul ca în proiectele noilor obiective să se prevadă strictul necesar cu privire la cazarea salariaților, asistența medicală, cantine, creșe, cămine, grădinițe și altele.Apreciind pozitiv actualul sistem premial, menit să cointereseze pe toți lucrătorii în vederea obținerii unor producții cît mai mari, vorbitorul a criticat totodată faptul că premiile se acordă în lunile a 6-a sau a 7-a a anului următor, deși bilanțul se încheie în ianuarie. Aceasta întîrziere reduce mult rolul stimulativ al premierii.Am ascultat cu mult interes referirile făcute în cuvîntarea tovarășului secretar general al Partidului Comunist Român cu privire la politica externă a partidului și statului nostru de dezvoltare a cooperării internaționale. Aș vrea să-mi exprim a- cordul față de principiile politicii externe a partidului și statului nostru, principii clare, promovate și de către mișcarea noastră sindicală în relațiile clasei muncitoare cu centralele sindicale din alte țări. în acest context, doresc să exprim și eu, de la tribuna congresului, sentimentele de solidaritate cu lupta eroică și dreaptă a poporului vietnamez, a popoarelor din Indochina, cu clasa muncitoare și cu popoarele din celelalte țări care luptă împotriva imperialismului, co-'- lonialismului și asupririi sociale.Cu un efort colectiv, dinamizat da hotărîrile partidului, minerii din Lu- peni, cu o bogată tradiție în respectarea cuvîntului dat — a arătat tovarășul CONSTANTIN NĂSTA- 
SE, președintele comitetului sindicatului de Ia Exploatarea minieră Lupeni — muncesc cu multă abnegație pentru realizarea planului de stat și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă, exprimîndu-și astfel atașamentul lor profund față de linia politică generală a partidului. Vorbitorul a relevat în continuare succesele obținute de minerii din Lupeni în cincinalul precedent.Pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate, sindicatul nostru a întreprins numeroase acțiuni. Au fest organizate consfătuiri, schimburi de experiență, dezbateri cu mineri pe problemele îmbunătățirii calității cărbunelui, creșterea productivității muncii, întărirea disciplinei, creșterea vitezelor de avansare în a- bataje la lucrările miniere de deschideri și pregătiri, extinderea metodelor moderne de susținere. Au fo=t organizate dezbateri pe probleme de protecția muncii.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele sarcini ce revin sindicatelor în perioada următoare. îmbrățișez cu deosebită satisfacție — a spus delegatul minerilor din Lupeni — orientarea dată de conducerea partidului nostru pentru creșterea autonomiei sindicatului din întreprinderi. Noi înțelegem că această autonomie presupune îmbunătățirea substanțială atît a activității organelor noastre sindicale superioare, cît și a propriei noastre activități. în încheierea cuvîntului său, vorbitorul a solicitat sprijin în rezolvarea unor probleme care privesc perfecționarea unor utilaje de tăiere și transportat cărbunele în abataje și a subliniat necesitatea ridicării răspunderii cadrelor de conducere și a specialiștilor din centrală față de rezolvarea propunerilor făcute de către salariatii din exploatări.

întilnirea președintelui Consiliului Central 
al U.G.S.R. cu secretarul general al F.S.M.Joi dimineața, tovarășul Virgil Tro- fin, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, s-a întîlnit cu Pierre Gensous, secretar general al F.S.M., și Albertino Masetti, secretar al FIS.M., care participă la Congresul U.G.S.R.întilnirea a prilejuit un amplu schimb de păreri, fiind abordate în mod deschis unele probleme ale ac

Primirea unor delegații sindicale 
de peste hotareîn cursul zilei de ieri, tovarășul Virgil Trofin, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a primit mai multe delegații sindicale de peste hotare care participă la lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Au avut loc întilniri cu : delegatul Confederației Generale Italiene a Muncii, Luciano Lama, secretar general al C.G.I.L. și delegatul Confederației Italiene a Sindicatelor Muncitorilor (C.I.S.L.), Angelo Fantoni, secretar confederal al C.I.S.L, ; delegația Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., condusă de I. V. Prohorov, secretar al C.C.S. ; delegația Mișcării Sindicale Revoluționare din R.S. Cehoslovacă, condusă de Bedrich Kacirek, secretar al Consiliului Central ; delegația Federației Sindicatelor Libere Germane, condusă de Margarette Miiller, secretar al Conducerii Centrale a F.D.G.B. ; de

Spectacol festiv

prezentat in cinstea participanților 

la Congresul U.G.S.R.Sala Palatului a găzduit joi seara spectacolul festiv prezentat în cinstea participanților la Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România.Au asistat tovarășul Virgil Trofin, președintele . Consiliului Central al U.G.S.R., membri ai C.C. al P.C.R., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești.în sală se aflau, de asemenea, delegațiile sindicale de peste hotare invitate la congres.
Recepție oferită de ambasadorul 

Republicii Vietnamului de SudCu prilejul plecării definitive din țara noastră, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, Nguyen Duc Van, a oferit joi seara un cocteil.Au participat Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului' de Miniștri, Ilie MUrgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Va- sile Vlad, șef de secție la C.C. al
SESIUNE

ȘTIINȚIFICĂ
Joi a avut loc în Capitală sesiunea științifică festivă a Academiei de Științe Medicale pe tema „Realizări și perspective în unele domenii ale cercetării medicale și farmaceutice", consacrată semicentenarului Partidului Comunist Român.In cuvîntul de deschidere, acad. Aurel Moga, președintele Academiei de Științe Medicale, a subliniat faptul că prin grija partidului și statului nostru ocrotirea sănătății populației a fost inclusă printre problemele de importanță majoră.Participanții la sesiune au adoptat textul, unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele : Exprimîndu-ne recunoștința profundă și pătrunși de importanța responsabilității sociale ce ne revine, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a obține în activitatea noastră științifică rezultate din ce în ce mai bune, contribuind astfel la dezvoltarea științei medicale românești, la asigurarea unei asistențe medicale eficace și moderne.
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CONCURS NAȚIONAL

DE ARTA FOTOGRAFICA

» Ministerul Turismului. în colaborare cu Asociația Artiștilor Fotografi organizează concursul național de artă fotografică cu temă turistică „România pitorească" — Ediția 1971 deschis tuturor fotografilor amatori și profesioniști din țară.Concursul este dotat cu 33 premii între 1 000—3 500 lei.Se primesc fotografii alb-ne- gru (30/40 și variante cu latura lungă de 40 cm) ; fotografii color (18/24—30/40) și diapozitive color format 6/6, strict încadrate în tematica stabilită Borderoul de participare, care va însoți o- bligatoriu lucrările prezentate, precum și tematica pot fi obținute de la : Ministerul Turismului, Direcția de Propagandă Turistică — Concursul „România pitorească" — (Bd. Magheru 7. sector 1, București).Primirea lucrărilor se face între 3 mai și 7 iunie, luîndu-se in considerație data poștei. 

tivității Federației Sindicale Mondiale, precum și obiectivele de viitor ale F.S.M. Președintele Consiliului Central al U.G.S.R. a subliniat că sindicatele din România își vor aduce și în viitor contribuția la întărirea F.S.M., a unității muncitorești și sindicale Internaționale, la lupta pentru pace și progres social.Convorbirea a decurs într-o atmosferă sinceră, prietenească.

legația Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Ungară, condusă de Gâbor Somoskoi, secretar al C.C.S.Cu fiecare delegație a avut loc un schimb de păreri asupra problemelor care se dezbat la Congresul U.G.S.R., a relațiilor dintre sindicatele din România și sindicatele din țările respective, exprimîndu-se dorința reciprocă ca legăturile de colaborare și prietenie să se dezvolte continuu, în interesul întăririi unității celor ce muncesc, al cauzei păcii și socialismului.în numele Consiliului Central al U.G.S.R., al tuturor oamenilor muncii din țara noastră, tovarășul Virgil Trofin a mulțumit oaspeților și centralelor sindicale din țările respective pentru prezența la Congresul U.G.S.R.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

Spectacolul a fost susținut de ansamblul artistic „Rapsodia Română", soliști vocali și instrumentali ai ansamblurilor și formațiilor artistice din județele Maramureș, Satu-Mare și Covasna, corul sindicatelor din municipiul București, corul de cameră al sindicatului sanitar și elevi ai școlilor profesionale din Capitală Și-au dat concursul artiști ai principalelor scene bucureștene.Asistența a răsplătit cu vii aplauze pe artiști. (Agerpres)

P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, oameni de artă și cultură, reprezentanți ai organizațiilor obștești.Erau de față șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați militari și membri ai corpului diplomatic.
PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE

ALE OAMENILOR MUNCII
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ

Județul HunedoaraLa Deva a avut loc joi plenara Consiliului județean Hunedoara al oamenilor muncii de naționalitate maghiară. După informarea prezentată de Balogh Jozsef, secretarul consiliului, au luat cuvîntul numeroși participanți. Ei și-au exprimat satisfacția și totala lor adeziune la politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, de întărire continuă a unității întregului popor din patria noastră. Ei au subliniat că lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenară constituie o expresie grăitoare a preocupării și grijii conducerii partidului și statului pentru destinele tuturor oamenilor muncii din țara noastră, indiferent de naționalitate. Au fost abordate, de asemenea, probleme privind îmbunătățirea activității Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară.Luînd cuvîntul în cadrul plenarei, tovarășul Ioachim . Moga, prim- secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, a adresat calde felicitări consiliului și tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județ, urîn- du-le noi și importante succese.în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă entuziastă, participanții ia plenară au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele : Aprecierile dumneavoastră cu privire' la aportul oamenilor muncii .maghiari și al întregului popor, in îndeplinirea sarcinilor cincinalului trecut, ne întăresc și mai mult convingerea că perioada noului plan cincinal, în care ne-am angajat încă din primele luni, va duce la creșterea potențialului economic al patriei noastre socialiste, la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. însuflețiți de apropierea gloriosului semicentenar al partidului, participanții la plenară, exprimînd hotărirea comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii maghiari, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile, toată priceperea și capacitatea de care dispunem pentru a îndeplini obiectivele trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.

Depunerea 
unei coroane de flori 

de către ambasadorul 
Uniunii SovieticeNoul ambasador al Uniunii Sovietice la București, Vasili Ivanovici Drozdenko, a depus joi dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor, luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.(Agerpres)

Cronica zilei
RECEPȚIE CU PRILEJUL 

ZILEI NAȚIONALE A GRECIEICu prilejul sărbătorii naționale a Greciei, ambasadorul acestei țări la București, Jean Ch. Cambiotis, a oferit, joi după-amiază, o recepție în saloanele ambasadei.Printre invitați s-au aflat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, George Macovescu. prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, generali și ofi- țeri superiori, reprezentanți ai culte-, lor, oameni de cultură și artă, ziariștiErau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.Cu prilejul sărbătorii naționale a Greciei, ambasadorul acestei țări la București, Jean Ch. Cambiotis, a vorbit joi seara la posturile noastre ds televiziune.
★Joi seara a sosit la București o delegație economică albaneză, condusă de Pupo Shyti, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării, care va purta convorbiri cu organele competente române în vederea dezvoltării relațiilor de colaborare teh- nico-științifică dintre România șl Albania.Pe aeroportul București-Otopenl, delegația a fost întimpinată de Gri- gore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, precum și de alte persoane oficiale.A fost prezent ambasadorul Republicii Populare Albania la București, Nikolla Profi, și membri ai ambasadei. * tJoi la amiază a avut loc, la București, semnarea înțelegerii de colaborare, pe anii 1971 și 1972,' între U- niunea Scriitorilor din Republica Socialistă România și Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Ungară.Documentul prevede. între altele, schimburi reciproce de vizite de scriitori și redactori de specialitate, participări la manifestări culturale, organizarea de seri și dezbateri literare, editarea de opere din patrimoniul beletristic național.înțelegerea de colaborare a fost semnată, din partea română, de Georgeta Horodincă, iar din partea ungară, de Molnâr Gâza, secretari ai uniunilor scriitorilor din cele două țări. ■
★Dînd o înaltă apreciere realizărilor obținute pe tărîm științific, Societatea Științifică Unională a Reumatologilor din U.R.S.S. a ales ca membru de onoare pe prof. dr. docent Ion Stoia, președintele Societății de Reumatologie din România. Cunoscutul reumatolog român este membru de onoare al mai multor societăți străine și consilier al Ligii internaționale de reumatologie.(Agerpres)

Județul Satu-Mare



SClNTEIA — vineri 26 martie 1971 PAGINA 5
2S3E38E 1

ÎNTÎLNIRI ALE DELEGAȚIILOR STRĂINE 
PARTICIPANTE LA CONGRESUL SINDICATELOR

IA UZINELE „REPUBLICA-

Delegația sindicatelor sovietice
IA FABRICA DE MAȘINI ELECTRICE

Delegația muncitorilor din China

. Plecarea tovarășilor
Pompeyo Mârquez 

și Hector Rodrigues Bauza

Muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei „Republica" din Capitală au avut, joi după- amiază, în mijlocul lor pe membrii delegației sindicatelor sovietice, în frunte cu Vasili Prohorov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., care participă la lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România. A fost de față D. A. Raimbekov, prim-secretar al Ambasadei Uniunii Sovieti- oe la București.După o scurtă vizită în întreprindere, unde muncitorii au făcut delegației o caldă manifestare de prietenie , la clubul uzinelor a avut loc un miting al prieteniei româno-so- vietice.Deschîzînd mitingul, Nicolae Moraru, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, a salutat prezența solilor poporului sovietic în mijlocul muncitorilor din această uzină.In numele celor peste 5 000 muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari din uzinele „Republica" a luat cuvîntul Tatu Brătilă, președintele comitetului sindicatului pe întreprindere. Vorbitorul a adresat un călduros salut frățesc delegației sindicatelor sovietice, a exprimat sentimentele de bucurie și dragostea cu care muncitorii, inginerii și tehnicienii din uzină întîmpină delegația sovietică, expresie e- locventă a prieteniei trainice statornicite între oamenii muncii români și sovietici, prietenie bazată pe tradițiile comune de luptă, pe comunitatea de orînduire, pe idealurile construirii socialismului și comunismului.La Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor — a arătat Jn continliar'e. yprbitorul ; repurtat de a fost subliniat cu tărie faptul că sindicatele din România sprijină pe deplin politica externă a Partidului Comunist Român și a guvernului de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de extindere a cooperării multilaterale cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, politică, bazată pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Prezența la Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor a unui mare număr de delegați de peste hotare reflectă tocmai legăturile internaționale largi ale U.G.S.R. cu organizații sindicale de pe toate continentele.A luat apoi cuvîntul tovarășul Vasili Prohorov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice la Congresul U.G.S.R.Am aflat cu plăcere — a a "'at conducătorul delegației s zicale sovietice — că oamenii 'muncii din Republica Socialistă România, după ce au îndeplinit cu succes cincinalul 1966—1970, sub conducerea Partidului Comunist Român, sînt mobilizați în prezent pentru realizarea noului cincinal. Este neîndoielnic că traducerea în practică a hotărîrilor care vor fi luate de Congresul

U.G.S.R. vor sluji la întărirea în continuare a autorității sindicatelor, vor spori rolul lor în viața politică, economică, socială și culturală.Oamenii muncii din țara noastră constată cu deosebită satisfacție că între popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste voltă relații colaborare, acest prilej, formez că < obțin noi și noi succese făurirea bazei riale a comunismului. In momentul de. față, poporul sovietic de multe milioane întîm- pină cu un uriaș elan în muncă cel de-al 24-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Congresul P.C.U.S., mează să aibă loc în va adopta Directivele noul plan cincinal de tare a economiei naționale a U.R.S.S. Ca sarcină principală a acestui cincinal s-a indicat ridicarea substanțială a nivelului de trai material și cultural al poporului sovietic. Muncitorii Uniunii Sovietice sînt hotărîți să dea viață planurilor trasate de partidul comunist, să facă un nou pas pe drumul făuririi bazei tehni- co-materiale a comunismului, în încheiere, vorbitorul a urat colectivului uzinelor „Republica", întregii clase muncitoare din România, sindicatelor române noi și însemnate succese în construcția socialistă.Urcînd la tribună, Dumitru Sipos, muncitor laminorist, a arătat că muncitorii, inginerii,' tehnicienii și funcționarii de la uzina bucureșteană cunosc și urmăresc cu viu interes activitatea constructivă a oamenilor muncii din Uniunea Sovietică. Noi, alături de întregul popor român, am sa- 1 lutat cu căldură fiecare succes *• poporul sovietic în toate domeniile vieții economice și sociale. In continuare, vorbitorul s-a referit la sarcinile care revin colectivului de la „Republica" in actualul cincinal, de a cărui înfăptuire este legată creșterea bunăstării materiale și spirituale a fiecărui muncitor.A luat în continuare cuvîn- tul Grigore Morjan, muncitor lăcătuș, care, după ce și-a exprimat satisfacția pentru posibilitatea ce i s-a oferit de a saluta prezența delegației sindicatelor sovietice care participă la lucrările Congresului sindicatelor din România, a a- rătat că colectivul de la „Republica" a primit și cu alte prilejuri soli ai poporului sovietic, vecin și prieten. De fiecare dată — a subliniat lăcătușul Grigore Morjan — ne-am străduit să împărtășim oaspeților aspecte din activitatea noastră. Ră le arătăm cum muncim, cum participăm la efortul constructiv pe care-1 depune întregul popor român pentru înflorirea și prosperitatea patriei.Prin dumneavoastră, stimați tovarăși — a spus în încheiere vorbitorul — doresc să felicit din inimă pe oamenii muncii din Uniunea Sovietică pentru succesele remarcabile pe care le obțin în construcția comunismului și să le urez noi victorii în munca ce o desfășoară pentru continua înflorire a tării vecine și prietene.

t România se dez- de prietenie și Folosindu-mă de doresc să vă in- oamenii sovietici în tehnico-mate-

ce ur- curind, privind dezvol-

Membrii delegației muncitorilor din China, condusă de Uei Pin-kuei, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru în conducerea Conferinței reprezentanților muncitorilor din orașul Anșan, provincia Liao- nin, care iau parte la lucrările Congresului, Uniunii Generale ' a. Sindicatelor din România, au fost joi după-a- miază oaspeții colectivului de muncă de la Fabrica de mașini electrice-București.Oaspeții, însoțiți de președintele comitetului sindicatului, fabricii, de reprezentanți ai comitetului de direcție și comitetului' de partid, au vizitat secțiile de strungărie, de fabricație a motoarelor, precum și atelierul de echipament pentru locomotive Diesel-elec- trice și electrice, unde muncitorii din schimbul doi le-au făcut o caldă manifestare de prietenie.La vizită au luat parte Cian Hai-fun, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, și membri ai ambasadei.După vizită, la clubul fabricii a avut loc un miting al prieteniei, la care a luat parte un mare număr de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari, reprezentanți ai celor 3 700 de salariați ai fabricii.Mitingul a fost deschis de tovarășul Alexandru Grecu, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., care a salutat pe oaspeți și le-a urat bun sosit în mijlocul colectivului fabricii.Luînd cuvîntul, președintele Comitetului sindicatului de la Uzinele de mașini-electrice — București, Gheorghe Barbu, a subliniat că primirea călduroasă făcută de colectivul uzinei oaspeților chinezi constituie o expresie grăitoare a sentimentelor de prețuire și stimă pe care clasa muncitoare, poporul. ' i-ofriariTA htitffiS'C *făță  de" clâ- sa muncitoare și poporul chinez, reflectă trăinicia legăturilor de prietenie, colaborare și întrajutorare frățească între cele două popoare, dorința neclintită de a dezvolta și a- dînci continuu aceste legături, în folosul intereselor comune, al luptei împotriva imperialismului, pentru socialism și pace.în țara noastră sînt larg cunoscute, apreciate și admirate remarcabilele realizări obținute de poporul frate chinez, sub conducerea partidului său co- munișt, în toate domeniile activității economice și sociale, realizări care au schimbat cu totul fața vechii Chine, trans- formînd-o într-un stat socialist puternic și înfloritor.Poporul român acordă o înaltă prețuire relațiilor de prietenie frățească și colaborării pe multiple planuri cu poporul frate chinez și se bucură luînd cunoștință de extinderea continuă a relațiilor politice și economice româno- chineze.A vorbit apoi conducătorul delegației muncitorilor din China, tovarășul Uei Pîu-kuei. Poporul chinez și clasa muncitoare din China — a spus tovarășul Uei Pîn-kuei — urmăresc cu mare interes activitatea eroică a poporului român. Noi cunoaștem că poporul român este harnic și curajos, iar clasa muncitoare din România are glorioase tradiții

în lupta revoluționară. După eliberarea țării, clasa muncitoare din România, persistînd cu fermitate în principiile independenței, suveranității și a bizuirii pe forțele proprii, des- fășurînd o muncă creatoare și plină de abnegație, a obținut victorii una după alta. Vorbitorul a relevat fermitatea de care a dat dovadă poporul român, clasa muncitoare sub conducerea Partidului Comunist Român, în învingerea urmărilor marilor inundații din primăvara trecută, succesele în dezvoltarea economiei naționale, îndeplinirea cu succes a planului cincinal pe perioada 1966—1970.Tovarășul Uei Pîn-kuei s-a referit apoi pe larg la activitatea desfășurată în prezent de clasa muncitoare din R.P. Chineză, subliniind preocupările, realizările obținute. El a arătat că revoluția culturală proletară desfășurată sub conducerea președintelui Mao Tze- dun a ridicat nivelul conștiinței politice a maselor largi revoluționare, a făcut posibilă dezvoltarea continuă a forțelor de producție. Cel de-al treilea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a fost îndeplinit cu succes, iar în a- gricultură au fost obținute nouă ani în șir recolte bogate ! Anul acesta a început înfăptuirea celui de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale.La întoârcerea noastră în patrie vom povesti clasei muncitoare din țara noastră tot ce am. văzut în România, vom transmite sentimentele de prietenie frățească din partea clasei muncitoare din România, a spus în încheiere vorbitorul.A vorbit apoi Elena Stă- nescu, tehniciană, care a spus : Colectivul nostru cunoaște și urmărește cu sinceră bucurie activitatea creatoare a poporului chinez, care, prin munca . .sa eroică, : stăruitoare, ’ piittă.‘de*  abnegație? a înfăptuit'1 uriașe transformări revoluționare, a obținut succese remarcabile în opera de făurire a societății socialiste, în dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și tehnicii.Ceea ce ați văzut în uzina noastră reprezintă o parte din realizările obținute de poporul român, ferm angajat pe calea construcției socialiste. Oamenii muncii din țara noastră participă cu entuziasm și hotărîre la opera de transpunere în viață a programului de dezvoltare multilaterală a țării, elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.Luînd cuvîntul, Aurelian Iancu. bobinator, reprezentant al salariaților în comitetul de direcție al uzinei, a spus : Ne-am bucurat sincer că reprezentanți ai clasei muncitoare din Republica Populară Chineză ne vizitează uzina și că putem să vă exprimăm sincer sentimentele constante de prietenie pe care colectivul nostru, ca de altfel întregul popor român, le nutrește față de oamenii muncii din Republica Populară Chineză.în încheiere, tovarășul Alexandru Grecu, in numele salariaților fabricii, a mulțumit oaspeților pentru participarea la miting și vizita făcută în uzină, și i-a rugat să transmită clasei muncitoare chineze un salut frățesc și urări de noi și însemnate succese în construirea socialismului.

IA FABRICA DE MAȘINI-MM ȘI AGREGATE

Reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale din Italia și Franța

Joi dimineața au părăsit Capitala tovarășii Pompeyo Mârquez, secretar general al Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) — Forța comunistă venezue- leană, și Hector Rodriguez Bauza, membru al Comisiei politice a C.C. al M.A.S., care au făcut o vizită în țara noastră.
La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.

L"

Regia : Sergiu Nicolaescu. Scenariul : Tifus Popovici. Cu : Amza Peltea, Irina 
Septimiu Sever, liarion Ciobanu, Mircea Albulescu, Ion. Besoiu, Ioana Bulcă, 

Pînă la 25 martie, cele două serii ale filmului „Mihai Viteazul" au fost 
din București și din 11 orașe din țară, de 1 000 000 spectatori.

Central, Luceafărul, Modern și Excelsior

Piersic,

Luciano Lama, secretar general al Confederației Generale Italiene a Muncii (C.G.I.L.), Angelo Fantoni, secretar confederal al Confederației Sindicatelor oamenilor muncii din Italia (C.I.S.L.), și Rene Duhamel, secretar al Confederației Generale a Muncii din Franța (C.G.T.), au vizitat joi după- amiază Fabrica de mașini- unelte și agregate București. Oaspeții au parcurs halele de producție și s-au întîlnit cu membri ai comitetului de conducere și sindicatului întreprinderii.în sala de festivități a avut loc apoi un miting de prietenie și solidaritate internațio- nalistă între oamenii muncii din România cu cei ce muncesc din Italia și Franța.Mitingul a fost deschis de Gheorghe Borș, membru al Comitetului Executiv al C.C. al U.G.S.R., președintele Consiliului municipal al sindicatelor — București.A luat apoi cuvîntul Cristea Diceanu, secretarul comitetului sindicatului fabricii. Oamenii muncii din această întreprindere — a spus el — alături de întregul nostru popor — se simt legați de cei ce muncesc din Italia și Franța prin străvechi și puternice afinități de limbă și cultură, prin sentimente adinei de solidaritate muncitorească și de internaționalism. De aceea, între sindicatele și oamenii muncii din țările noas- tie s-au statornicit și se dezvoltă legături de prietenie și colaborare bazate pe deplină egalitate în drepturi, pe stimă și respect reciproc.A vorbit apoi Luciano Lama. După ce a transmis un salut oamenilor muncii din țara noastră din partea Confederației Generale Italiene a Muncii și a felicitat colectivul întreprinderii pentru succesele obținute, el s-a referit la lupta pe care o duc sindicatele italiene împotriva patronatului. La noi în țară — a spus el — este în curs procesul de unificare a mișcării sindicale. Muncitorii și-au dat seama ră numai prin unitate pot învinge și de aceea luptă pentru înfăptuirea*'  ' 'unității sindicale^ Congresul dv. — a oonti- nuat vorbitorul — ne-a sugerat unele idei concrete în domeniul activității sindicatelor, democrației muncitorești, participării oamenilor muncii la organizarea producției bunurilor materiale, rolul sindicatului în societate, ca expresie directă a democrației socialiste. Ceea ce discutați dumneavoastră în congres nu sînt simple probleme teoretice pentru noi. Iată de ce am găsit foarte interesante eu- vîntarea , tovarășului Nicolae Ceaușescu. raportul prezentat de tovarășul Virgil Trofin. Vorbitorul s-a referit apoi la mișcarea sindicală mondială, subliniind că ideea nobilă a internaționalismului muncitoresc s-a născut în sindicate. Și din acest punct de vedere congresul dv. este foarte important pentru că — după foarte mulți ani — el reunește în discuții reprezentanții a aproape 70 de centrale sindicale din diferite țări, a diferite organizații internaționale sau independente.Rene Duhamel a expus în continuare probleme ale mișcării sindicale din Franța. Dumneavoastră, muncitorii români. a spus el, aveți marele avantaj că lucrați într-o țară socialistă, că sînteți proprietarii mijloacelor de producție. Muncitorii francezi luptă pentru cîștigarea unor drepturi pe care dv. sînteți azi stă- pîni. Doresc să vă spun că perspectivele care vi se deschid le-am simțit și mai pregnant în cursul celor două zile în care am asistat la Congresul sindicatelor din România. Din cuvintările tovarășului Nicolae

Ceaușescu, din raportul tovarășului Virgil Trofin și din luările Ia cuvînt a numeroși congresiști am văzut cu cită forță se pun problemele democrației socialiste, problemele autonomiei sindicale, asocierea efectivă a masei de muncitori la adoptarea hotărîrilor. Referindu-se la internaționalismul muncitoresc, Renâ Duhamel a arătat, între altele: Cu un secol în urmă.. muncitori români. alături de cei francezi, italieni, unguri și polonezi, au luptat eroic cu arma în mînă pentru apărarea Comunei din Paris, pentru construirea primului stat muncitoresc din lume. Deși existența acestui stat a fost scurtă, a încheiat el. învățămintele sale vau rămas întipărite în inima clasei muncitoare. Realizarea aici în România a societății socialiste este dovada cea mai bună că cei care au luptat pentru Comună, în 1871, au avut dreptate.împreună cu toți tovarășii mei de muncă — a spus frezorul Constantin Vasilescu — am urmărit cu interes deosebit desfășurarea lucrărilor congresului sindicatelor noastre. iar cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne este izvor de prețioase învățăminte și îndemn înflăcărat la îmbunătățirea activității. Deși muncitorii din țările noastre trăiesc în orînduiri sociale diferite, sîntem convinși că pe toți ne însuflețesc aceleași idealuri de pace și progres.Este pentru prima oară, a spus Angelo Fantoni, că organizația noastră sindicală ia parte, printr-un reprezentant oficial, la un congres sindical într-o țară socialistă, ceea ce constituie, după părerea mea, un fapt de o deosebită importanță. Vă spun sincer — a continuat Angelo Fantoni — că am venit în România cu o anumită curiozitate, pentru a constata cum se discută problemele sindicale în societatea socialistă,' pentru a încerCji să' - înțeleg' legăturile' care, exista1 intre problemele dv. și problemele sindicale italiene, despre care s-a vorbit. Nu există nici un dubiu asupra faptului că noi trăim în situații diverse ; cu toate acestea, pot spune că pînă la urmă problemele de ordin sindical sînt în general aceleași. Am auzit vorbindu-se la congres despre rolul autonom al sindicatelor în cadrul societății socialiste, problemă deosebit de plină de învățăminte pentru noi. Noi. în Italia, ne preocupăm de perspectivele unității mișcării sindicale și cred că am putea fi destul de optimiști în ceea ce privește reușita acestei acțiuni, deoarece oricare ar fi sistemul social, sindicatul este unitar prin definiție.Am citit cuvintele de salut ale delegațiilor de peste hotare prezente la Congresul U.G.S.R., a spus muncitorul Ion Țintea, și ni s-a consolidat și mai mult convingerea că muncitorii din toate țările lumii — fără deosebire de orînduirea socială în care trăiesc — sînt uniți prin aceleași puternice sentimente de solidaritate internaționalistă. de clasă, în lupta pentru interesele lor fundamentale. în spiritul acestei solidarități muncitorești internaționale. noi. cei ce muncim la Fabrica de mașini unelte și agregate București, vă rugăm să transmiteți oamenilor muncii din Italia și Franța sentimentele noastre de adincă simpatie față de lupta lor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru transformări democratice și progresiste. împotriva exploatării, a subliniat în încheiere Ion Țintea.

Lucrările Congresului P.S.I.U.P.
MESAJUL DE SALUT AL C.C. AL P.C.R. 

TRANSMIS DE TOVARĂȘUL MIHAI GERE

ROMA 25 — Corespondentul Ager- pres, N Puicea, transmite : în cadrul . lucrărilor celui de-al III-lea Congres al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, care se desfășoară la Bologna, joi s-a dat citire mesajelor de salut adresate P.S.I.U.P. de partidele comuniste și muncitorești, de organizațiile mișcărilor de eliberare dintr-o serie de țări.Mesajul de salut adresat delegați- lor la congres, tuturor membrilor P.S.I.U.P., de C.C. al Partidului Comunist Român, a fost transmis de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în mesaj se arată că P.C.R. urmărește cu sentimente de vie solidaritate și simpatie activitatea desfășurată de Partidul Socialist Italian al Unității Proletare pentru înfăptuirea aspirațiilor de democrație, progres economic și social ale maselor muncitoare, ale poporului italian, pentru unitatea de acțiune cu comuniștii, cu toate forțele de stingă din Italia. P.S.I.U.P. se pronunță cu fermitate împotriva politicii imperialiste de dominație și agresiune, pentru libertatea popoarelor, pentru solidaritatea internațională a tuturor forțelor antiimperialiste.în mesaj sînt relevate relațiile prietenești, internaționaliste, dintre P.C.R. și P.S.I.U.P., statornicite pe temeiul luptei comune pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului, și este exprimată convingerea că aceste legături se vor dezvolta în continuare, corespunzător intereselor partidelor noastre, ale popoarelor român și italian, ale mișcării muncitorești internaționale.Poporul român, angajat într-o vastă operă de construcție, a înfăptuit cu succes, în ciuda unor condiții naturale nefavorabile, planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale, a obținut rezultate remarcabile în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei,, artși ,și. culturii, se spune în mdsaj. în prezentj sub conducerea

P.C.R., poporul român își dedică în-, treaga sa energie creatoare traducerii în viață a programului a- doptat de Congresul al. X-lea, care' prevede o dezvoltare impetuoasă a economiei naționale, ridicarea nivelului material’ și spiritual al poporului, perfecționarea continuă a relațiilor sociale și a metodelor de conducere a societății românești, dezvoltarea democrației socialiste, pentru a stimula în și mai mare măsură masele populare la opera de înfăptuire a acestui program. Aceasta va reprezenta un pas important pe calea întăririi Republicii Socialiste România, înfloririi și prosperității statului socialist liber și suveran, va- spori contribuția României la întărirea sistemului mondial socialist, a influenței socialismului în lume.Detașament activ al mișcării revoluționare contemporane, Partidul Comunist Român desfășoară o amplă activitate internațională îndreptată spre dezvoltarea relațiilor României cu toate țările socialiste, intensificarea colaborării cu toate partidele frățești, întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești pe baza respectării neabătute a principiilor marxism-le- ninismului și internaționalismului proletar, ale egalității în drepturi, autonomiei, neamestecului în treburile interne, ale dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica internă și externă.Partidul Comunist Român este pe deplin solidar cu mișcările democratice, progresiste, de eliberare națională, militează consecvent pentru întărirea unității tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru libertate, independență națională și progres social.Vă dorim din inimă, se spune în mesaj, succes deplin în îndeplinirea hotărîrilor congresului, pentru prosperitatea poporului italian, pentru triumful idealurilor democrației, socialismului și păcii.Mesajul C.C. al P.C.R. a fost primit cu vii 'și puternice aplauze de către partlcipanții la congres..
VIZITELE DELEGAȚIEI

PARLAMENTARILOR ITALIENIJoi dimineața, membrii delegației parlamentare italiene, condusă de Alberto Cipellini, senator, membru al Partidului Socialist Italian, președintele Grupului parlamentar de prietenie Italia—România, s-au întilnit cu membri ai Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale. Au participat Mihai Dalea, președinte. Andrei Oțetea și Ilie Rădulescu, vicepreședinți, Tudor Ionescu și Tudor Ermil Bălătică, membri ai comisiei. A participat, de asemenea, Iuliu Fejes, secretar al Marii Adunări Naționale.Cu acest prilej a fost efectuat un schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri dintre

■"parlamentele celor două țări, precum și probleme privind cooperarea internațională, securitatea și colaborarea europeană.în aceeași zi, parlamentarii italieni, însoțiți de Gheorghe Mihoc, vicepreședinte al Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România—Italia, și Stanciu Stoian, membru în Comitetul de conducere al grupului român al Uniunii interparlamentare, au vizitat Fabrica de mașini-unelte și agregate București și Muzeul de artă al Republicii Socialiste România.Seara, oaspeții au asistat la un spectacol la Opera Română.(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoa

să, dar rece dimineața. Cerul a fost 
variabil, cu înseninări persistente. In 
munți și nordul Olteniei a nins slab 
în cursul dimineții. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ae
rului a oscilat la ora 14 între 3 grade 
la Joseni și 12 grade la București. în 
București : Vremea a fost frumoasă,

cu cerul variabil mai mult senin. Tem
peratura maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 martie a.c. în țară : Vreme 
schimbătoare și relativ călduroasă. 
Cerul va fi temporar noros. Se vor 
semnala pioi locale și sub formă de 
averse, mai frecvente în jumătatea de 
nord a țării. Vînt potrivit, predominînd 
din sectorul vestic. Temperaturile mi1- 
nime vor fi cuprinse între zero și 10 
grade, iar maximele între 10 și 20 
grade, local mai ridicate în sud. In 
București : Vreme relativ călduroasă^ 
cu cerul variabil, favorabil ploii la în
ceputul intervalului. Vînt slab, pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere. Ceață 
slabă.

F.R.F. a omologat:
Echipele Steaua și C.F.R. 
Timișoara, mai tinere decît 
adversarele lor, s-au cali
ficat în sferturile de finală 

ale „Cupei României"Miercuri, după disputarea meciurilor (la Craiova, chiar... înainte de a începe jocul !), au fost cunoscute șase din cele opt echipe calificate in sferturile de finală ale „Cupei României". Este vorba de Universitatea Cluj, Dinamo București, Politehnica Timișoara, Crișul Oradea, Progresul Brăila. Metalul București. Pentru o- cuparea celorlalte două „locuri vacante" a fost nevoie de intervenția forului federal, deoarece partidele Steaua — F. C. Argeș și Rapid — C.F.R. Timișoara n-au dat, pe teren, un cîștigător. Conform prevederilor regulamentare, întrucît în ambele cazuri echipele activează în aceeași divizie, s-a recurs la criteriul calificării după media de vîrstă (se califică echipa mai tînără).Ieri, formalitățile cuvenite o dată încheiate, F.R.F., prin Comisia de competiții, a comunicat că Steaua (medie de vîrstă 23 ani și 11 luni, față de F. C. Argeș — 26 ani) și C.F.R. Timișoara (23 de ani și 7 luni ; Rapid — 24 de ani și 9 luni) sînt beneficiarele acestei stipulații a regulamentului de desfășurare a „Cupei României", și deci se califică mai departe.Meciurile din sferturile de finală — ce vor fi stabilite prin tragere la sorți — se vor desfășura la 23 aprilie (turul) și 2 iunie (returul).
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Meciul dintre înotătorii 

români și polonezi 
începe astăzi în CapitalăIn moderna piscină — de dimensiuni olimpice — din incinta complexului sportiv „23 August" din Ca? pitaiă va avea loc (de astăzi pină duminică inclusiv) o interesantă în- tilnire internațională între echipele masculine de înot ale României și Poloniei. Pentru înotătorii noștri, a- cest concurs va constitui o primă verificare publică, în vederea cunoașterii potențialului lor pentru competiția dotată cu „Cupa Europei", din august de la Roma. Printre înotătorii „tricolori" se află Eugen Aimer (a cărui formă deosebită marcată la începutul acestui sezon va fi, sperăm, evidențiată și în compania unor adversari de peste hotare ; el participă la 400 m liber, 400 m mixt, 1 500 m liber, și ștafete, Marian Slavici (la 100 m și 200 m liber, 200 m mixt și ștafete), Angel Șoptereanu (la 100 m și 200 m bras).în toate cele trei zile de concurs, programul întrecerilor începe la ora 13.
e ȘAH. — Un veritabil „tur de forță"... Turneul internațional feminin de șah de la Belgrad s-a încheiat cu victoria campioanei mondiale Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.). care a reușit un veritabil tur de forță, ciștigind toate cele 13 partide disputate. Maestra sovietică realizează

astfel o performanță unică în istoria șahului feminin mondial din ultimii ani, aceea de a nu ceda partenerelor sale nici măcar o jumătate de punct. A doua protagonistă a turneului de la Belgrad a 1’ost compatrioata noastră Alexandra Nicolau, clasată pe locul secund, cu un procentaj foarte bun (10 puncte), în timp ce o- cupanta locului trei, de asemenea o șahistă româncă. Margareta Teodo- rescu. termină întrecerea cu 7 puncte. Cite 6,5 puncte au totalizat Katia Io- vanovici (Iugoslavia), Bilek (Ungaria) și Sokolova (Iugoslavia) etc. în ultima rundă, Gaprindașvili a învins-o pe Jivkovici, Teodorescu a cîștigat la Joerger, iar Nicolau a remizat cu Katia Iovanoviâi.• FOTBAL. La Zurich a avut loc tragerea la sorți a semifinalelor cupelor continentale. în „Cupa campionilor europeni : Steaua Roșie Belgrad — Panathinaikos Atena, Atletico Madrid — Ajax Amsterdam ; Cupa Cupelor : Real Madrid — Eindhoven (Olanda) ; Chelsea (Anglia) — Manchester City sau Gornik Zabrze ; Cupa europeană a tîrgurilor : F. C. Koln (R.F.G.) — Juventus Torino ; Liverpool — Leeds United.Disputat la Paris, meciul retur pentru turneul de fotbal U.E.F.A. (jocuri preliminare) între Portugalia și Franța s-au terminat la egalitate (0—0). învingătoare cu 3—2 în prima întîlnire, formația portugheză s-a calificat în turneul finaL

DEZBATERE

ȘTIINȚIFICA
Ieri s-a încheiat dezbaterea științifică organizată de Academia de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România — secția de științe politice — și Academia de în- vățămint social-politic „Ștefan Gheorghiu", de pe lingă C.C. al P.C.R., cu tema : „Sistemul științelor politice și conceptul de știință politică". Au fost prezentate referatele : loan Ce- terchi — Sistemul științelor politice ; Marin Voiculescu — Conceptul de știință politică ; Ovidiu Trăsnea— Fundamentele științei politice ; C. Popovici, Gh. Ureche — Știința politică și știința conducerii ; Ion Iordăchel — Sistem social, teorie sociologică și teorie politică ; Mihai Petrescu — Știința politică și partidele politice ; Paul Radovan, Romulus Tudor, Gh. Iovan — Știința politică și rolul Partidului Comunist Român în viața socială a țării ; C. Borgeânu — Filozofia politică și știința politică ; Manea Băbuț, Ilie Gheorghe — Știința politică și socialismul științific ; Dumitru Mazilu— Știința politică și științele juridice ; Silviu Brucan — Relațiile internaționale ca element al științei politice ; C. Mocanu — Știința istorică și știința politică.Referatele au fost urmate de discuții.



viața internațională
O lovitură puternică dată 

planurilor imperialiste în Indochina 

TRUPELE INTERVENTIONISTE
DIN LAOS AU SUFERIT
0INFRINGERE TOTALĂSAIGON 25 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar saigonez a recunoscut joi că toate trupele sud-vietnameze care au participat Ia operațiunea „Lam Son-719" din sudul Laosului au fost nevoite să se retragă de pe teritoriul laoțian. „Nu mai există nici un soldat sud- vietnamez în Laos'*,  a declarat el.XIENG QUANG 25 (Agerpres). — „Operațiunea Dewey Canyon-2 (denumită ulterior Lam Son-719), lansată de S.U.A. și administrația sai- goneză împotriva regiunilor din sudul Laosului, s-a terminat cu o înl'rîngere totală" — se arată într-un comunicat special al Comandamentului Suprem al forțelor patriotice laoțiene, difuzat de agenția Khaosan Pathet Lao.Comunicatul relevă că imperialiștii S.U.A. și guvernanții de la Saigon au trimis în Laos, in direcția șoselei nr. 9, peste 20 000 de soldați saigonezi și o imensă cantitate de mijloace de război moderne, avînd sprijinul masiv al forțelor aeriene a- mericane și folosind Dong-Ha și Khe Sanh ca baze pentru desfășurarea războiului de agresiune. Venind în sprijinul invadatorilor, trupele tai- landeze au dezlănțuit, la rîndul lor, atacuri împotriva zonelor eliberate. Operațiunea de invadare a Laosului, se arată în comunicat, constituia o încercare de a salva de la eșec planul de „vietnamizare" a războiului în Vietnamul de sud. Dar iluziile legate de aceste operațiuni agresive au fost zdrobite, subliniază comunicatul. De la 13 februarie pînă la începutul lunii martie, forțele Pathet Lao au lansat valuri neîntrerupte de contraatacuri, distrugînd, printre alte obiective inamice, bazele de la Ban Dong, Tuong, Chaki, provocînd inamicului grave pierderi, deter- minîndu-1 să trimită forțe de întărire retrase de pe alte cîmpuri de luptă, din Cambodgia și Vietnamul de sud și obligîndu-1 să schimbe tactica de luptă. în a doua jumătate a lunii martie, continuă comunicatul, forțele Pathet Lao au lansat un atac masiv împotriva principalului complex militar al trupelor invadatoare de la Ban Dong, eliberîndu-1 complet la 20 martie.în urma celor 43 de zile și nopți de lupte continue, unitățile Pathet Lao au distrus o mare parte din forțele și materialele de război ale S.U.A. și marionetelor lor de la Saigon. Ele au scos din luptă 15 400 de soldați inamici, inclusiv 200 americani, și au făcut prizonieri 1 000 de soldați și ofițeri.Victoriile forțelor patriotice din Laos, se spune în comunicat, constituie, alături de cele obținute de patrioții din Cambodgia și Vietnamul de sud, o lovitură puternică dată planurilor imperialiștilor S.U.A. de a prelungi și extinde războiul de a- gresiune din Indochina și planului de „vietnamizare".în încheiere, comunicatul exprimă mulțumiri pentru sprijinul prețios și

întrevederile avute 
la Pekin de o delegație 

a Neo Lao HaksatPEKIN 25 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că Ciu En- lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, precum și lao Ven-iuan și Ciu Hui-tzo, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, au avut convorbiri cu Kayson Phomvihan, vicepreședinte al Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos, conducătorul unei delegații a Neo Lao Haksat. în cursul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă cordială și sinceră, părțile au făcut un schimb de păreri asupra situației actuale a războiului împotriva imperialismului S.U.A. și pentru salvare națională din Laos.PEKIN 25 (Agerpres). — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, a avut o întîlnire cu Kayson Phomvihan, vicepreședinte al C.C. al Frontului Patriotic din Laos, cane se află la Pekin în fruntea unei delegații — informează agenția China Nouă.
La Geneva s_a desfă?urat ° nouă ședință de lucru a Comitetului pentru dezarmare, în cadrul căreia au luat cuvintul reprezentanții Marii Britanii, Marocului și Mexicului. Cel trei vorbitori au făcut o serie de precizări în legătură cu proiectul de tratat privind interzicerea armelor chimice și bacteriologice.
Jonos Mar, Pnm-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe Ivan Bașev, ministrul de externe al Bulgariei, care se află într-o vizită oficială la Budapesta. Șeful diplomației bulgare a fost primit, în aceeași zi, de premierul Jenâ Fock.

al XIX-lea al Comunist Ita-La Florențaau SncePut soi lu- crările Congresului Federației Tineretului lian (F.G.C.I.). Participă 750 de delegați și peste 300 de invitați — tineri muncitori, studenți, elevi, activiști ai F.G.C.I. Ia parte, de asemenea, o delegație a Partidului Comunist Italian, în frunte cu Enrico Berlinguer, vice- secretar general al P.C.I. Sînt prezente, totodată, delegații ale organi- 

simpatia manifestate de către țările socialiste, de popoarele iubitoare de pace din toată lumea față de lupta patrioților laoțieni împotriva agresiunii americano-saigoneze.*PARIS 25 (Agerpres). — „Infrîn- gerea grea suferită de S.U.A. în sudul Laosului constituie o lovitură serioasă dată programului așa-zisei „vietnamizări" a războiului și planului Administrației americane de a extinde agresiunea in toată Indochina" — a declarat purtătorul de cuvînt al delegației Republicii Democrate Vietnam la conferința cva- dripartită de la Paris în problema vietnameză.In ciuda eșecurilor tot mai mari pe care le înregistrează în Indochina — a spus vorbitorul — Statele Unite persistă in escaladarea războiului în această peninsulă, refuză să-și retragă toate trupele de pe teritoriul Vietnamului de sud și întreprind continuu acțiuni agresive împotriva Republicii Democrate Vietnam, ame- nințînd să lanseze atacuri pe scară largă contra acestei țări. Acțiunile S.U.A. — a subliniat reprezentantul R.D.V. — constituie o încălcare flagrantă a suveranității și securității R. D. Vietnam, stat independent și suveran, și reprezintă, de asemenea, o amenințare periculoasă de sabotare a conferinței de la Paris în problema vietnameză. Statele Unite — a spus în încheiere purtătorul de cu- vint al delegației R. D. Vietnam — trebuie să poarte întreaga răspundere pentru consecințele grave ale acestor acțiuni.
Melvin Laird recunoaște 
forța de luptă a patrio
ților laoțieniWASHINGTON 25 (Agerpres); -a- Adresîndu-se ziariștilor, după ce a prezentat în fața Comisiei pentru serviciile armate a Senatului o dare de seamă asupra situației din Indochina, ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, a menționat de mai multe ori rezistența puternică întim- pinată din partea patrioților laoțieni de către trupele invadatoare saigo- neze. Solicitat să precizeze cauzele retragerii precipitate a forțelor sai- goneze, Laird a răspuns : „Cred că motivul constă în reacția extrem de puternică și violentă din partea inamicului".
VIETNAMUL DE SUD 

0 declarație a M.A.E 
al Guvernului 

Revoluționar Provizoriu
5VIETNAMUL DE SUD 25 (Agerpres). — Ministerul de Externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație în care denunță trimiterea de către autoritățile de la Bangkok a unor efective militare tailandeze în Laos, anunță agenția „Eliberarea". Prin această acțiune, menționează declarația, autoritățile tailandeze au încălcat în mod flagrant independența, suveranitatea, integritatea teritorială a Laosului și, totodată, au violat acordurile de la Geneva din anul 1962 cu privire la problema laoțiană.Exprimînd sprijinul deplin al populației sud-vietnameze și al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud față de poziția Frontului Patriotic din Laos, declarația condamnă guvernul de la Bangkok pentru angajarea trupelor sale in Laos, 

agențiile de presă transmit:
zațiilor de tineret dintr-o serie de țări din Europa, Africa, Asia și America Latină, printre care și o delegație a Uniunii Tineretului Comunist din România.

în legătură cu hotârîrea 
guvernului mexican de a de- clara „personae non gratae" cinci colaboratori ai ambasadei sovietice din Mexic, Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a adresat ambasadei mexicane de la Moscova un protest prin care califică hotărîrea respectivă drept un act neprietenesc la adresa U.R.S.S.

La Banska Bystrica 3 fost sărbătorită a 26-a aniversare a eliberării orașului de sub ocupația fascistă. La adunarea care a avut loc cu acest prilej, J. Micus, președintele Consiliului național al orașului,

guvernamentale române conduse
ȘANHAI 25. — CorespondentulAgerpres, I. Gălățeanu, transmite : Delegația guvernamentală română condusă de tovarășul Gheorghe Ră- dulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a vizitat joi o comună populară din preajma orașului Șanhai.în aceeași zi, conducătorul delegației guvernamentale române a vizitat Muzeul primului congres al Partidului Comunist Chinez, care a avut loc la 1 iulie 1921 și pentru al

în legătură cu situația
din Orientul Apropiat
• ÎNTÎLNIREA PREȘEDINTELUI ANWAR SADAT CU 

COMANDANȚII FORȚELOR ARMATE • BEN GURION : „TRE
BUIE SĂ REVENIM LA FRONTIERELE DINAINTE DE 1967"CAIRO 25 (Agerpres). — Președintele R.A.U., Anwar Sadat, s-a întîlnit din nou, miercuri, cu comandanții forțelor armate egiptene — anunță ziarul „Al Ahram". Această reuniune este ultima dintr-o serie de convorbiri pe care șeful statului egiptean le-a avut în aceste zile cu comandanții și ofițerii superiori ai trupelor staționate de-a lungul Canalului de Suez. A fost trecută în revistă situația din zonă. Totodată, președintele Sadat a vorbit despre poziția adoptată de diferite țări, precum și de rezistența' palestineană față de conflictul din Orientul Apropiat.

★CAIRO 25 (Agerpres). — Ahmed Machhour. președintele Biroului pentru Canalul de Suez, a dezmințit formal existenta unui proiect de construire a unui nou canal paralel cu cel actual, care să lege Marea Roșie cu Mediterana. El a răspuns în acest mod știrilor potrivit cărora un consorțiu european cu sediul la Paris ar
UN IMPORTANT SUCCES Al ȘTIINȚEI

ȘI TEHNICII SOVIETICE
MOSCOVA 25 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică au fost încheiate 
cu succes experiențele complexe cu 
o instalație atomică energetică pe 
bază de termoemisie, care a consu
mat întreaga resursă proiectată, ob- 
ținînd parametrii electrici stabiliți. 
In prezent se experimentează cel 
de-al doilea complet al instalației 
respective.

DUPĂ DISPUTE APRINSE LA BRUXELLES

„MARATONUL AGRAR1* ÎNCHEIAT 
PRINTR-UN COMPROMIS

R. P. BULGARIA

BRUXELLES 25 (A- gerpres). — „Maratonul agrar" care a început luni la Bruxelles a luat sfîrșit joi înainte de amiază, după dispute deosebit de aprinse. Cei șase miniștri ai agriculturii din țările Pieței comune au dezbătut zi și noapte două teme extrem de spinoase : fixarea preturilor la produsele agrare pentru anul 1971 și așa- numitul program de modernizare a agricul

turii Pieței oomune. Reprezentanții Comisiei C.E.E., președintele reuniunii, Michel Cointat, ceilalți delegați au făcut propuneri succesive, dar de fiecare dată ele nu au obținut consimțămîn- tul partenerilor la discuții. Joi la ora 7, ora locală, dună o noapte albă, participanții nu întrevedeau încă posibilitatea obținerii unor rezultate pozitive. în ultima ședință, cei șase miniștri au reușit să ajungă la un compro

a relevat rolul armatelor sovietică și română în eliberarea orașului, relatează agenția C.T.K.
Chile va stabili relații 

diplomatice cu R.D. Germa
na într-un viitor apropiat - a declarat, în cadrul unei conferințe de presă ținute la Londra, ministrul adjunct al afacerilor externe al Republicii Chile, Alcides Leal. Ministrul chilian a sosit la Londra în cadrul unei vizite oficiale, venind din R. D. Germană.

Noi naționalizări în Libia. Guvernul Libiei a naționalizat miercuri societatea „Engineering and Construction Company", care aparținea fostului prim-ministru Mustapha Ben Halim și societății „Brown and Root Incorporated" din Houston (Texas). Ben Halim nu s-a mai înapoiat în țară de la răsturnarea de la putere a regelui Idris, în 1969. 

■

cărui semicentenar poporul chinez face ample pregătiri.Membrii delegației au vizitat, de asemenea, importante obiective industriale din Șanhai, printre care fabrica de monocristale de siliciu, cocseria „Usun" și Fabrica de materiale fotosensibile.Pretutindeni, oaspeților români li s-a făcut o primire caldă, prietenească, expresie a sentimentelor de stimă și prețuire dintre popoarele chinez și român.

fi propus recent un astfel de proiect autorităților egiptene.
★NEW YORK 25 (Agerpres). — Fostul premier israelian, David Ben Gurion, a acordat săptămînalului „Saturday Review" un interviu în care a afirmat că „pacea, o pace adevărată, este pentru noi acum necesitatea primordială- Pentru a o obține, trebuie să revenim la frontierele dinainte de 1967". El a adăugat că, „în ce privește securitatea Israelului, frontierele care pot fi apărate din punct de vedere militar nu ar fi suficiente ele însele pentru garantarea viitorului. Adevărata securitate — a spus fostul premier — constă în pacea adevărată cu vecinii noștri arabi, în încrederea reciprocă și în prietenie".Afirmînd că a constatat o dorință din partea R.A.U. de a recunoaște Israelul în schimbul retragerii sale de pe teritoriile ocupate, Ben Gurion a conchis că a sosit momentul de a se negocia.

Instalația sovietică de transformare 
directă (fără mașini) a energiei ato
mice in energie electrică prin termo
emisie este prima de acest fel în 
funcțiune din lume. După cum rele
vă agenția T.A.S.S., acesta este un 
mare succes al științei și tehnicii so
vietice, care deschide un nou dome
niu pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice.

mis asupra ambelor probleme.Reuniunea Consiliului ministerial al C.E.E. a avut loc pe fundalul nemulțumirilor generale ale agricultorilor din țările membre ale Pieței comune. Acestea și-au găsit expresia în uriașa demonstrație de marți a celor 100 000 de fermieri ve- tiiți la Bruxelles din toate cele șase țări membre ale C. E. E. Protestul lor a vizat întregul sistem agrar al Pieței comune.

Primul ministru al Zan- 
zib arului, Abeid Karume, a declarat că, în cel mai scurt timp, întregul comerț din Zanzibar vă fi realizat prin cooperativele de stat. El a adăugat că asemenea cooperative au . și fost înființate, ele desfășurîndu-și *cu succes activitatea.

Conducătorul părții R.P.D. 
Coreene în Comisia mili
tară de armistițiu din Co
reea, generalul maior Han Yong Ok, a adresat Comisiei țărilor neutre de supraveghere a armistițiului din Coreea o scrisoare în care se arată că, în ultima vreme, S.U.A. au introdus un mare număr, de avioane militare în Coreea de sud. Această acțiune — se spune în scrisoare — reprezintă o violare a acordului de armistițiu și duce la încordarea situației din Coreea și din Asia. Scrisoarea cere sistarea acestor operații și re

ACORD DE COLABORĂRI
ROMÂMCAR
I» domol 

ENERGIEI ELECTRICEBUDAPESTA 25 — Corespondentul Agerpres. Al. Pintea, transmite : în urma tratativelor purtate la Budapesta între delegațiile Ministerului Energiei Electrice din Republica Socialistă România și Ministerului Industriei Grele din Republica Populară Ungară cu privire la dezvoltarea interconectării sistemelor electroener- getice ale celor două țări, la 25 martie s-a semnat convenția privind construirea și exploatarea liniei de 400 kV între stațiile electrice de transformare Arad și Szeged. De asemenea, a fost semnat un protocol privind colaborarea. tehnico-științifică directă între cele două ministere în domeniul energiei electrice pe anul 1971.Documentele au fost semnate din partea română de Cristinel Vîlciu, adjunct al ministrului energiei electrice, iar din partea ungară de Szili Geza, adjunct al ministrului industriei grele.
Joi a avut loc la Budapesta 

semnarea planului de colaborare 
științifică pe perioada 1971—1973 
intre Academia Republicii Socia
liste România, Academia de 
științe sociale și politice din Ro
mânia și Academia de științe a 
Republicii Populare Ungare. 
Planul^ prevede schimburi de 
cercetători științifici, vizite re
ciproce de studii și cercetări în 
cadrul unor teme de colaborare 
în domeniul științelor fizice, ma
tematice, tehnice, medicale și 
sociale.

Ședința Consiliului 
de Miniștri 

al R. D. GermaneBERLIN 25. — CorespondentulAgerpres, Șt. Deju, transmite : Consiliul de Miniștri al R. D. Germane a analizat stadiul îndeplinirii planului economiei naționale în primele luni ale anului curent. într-un comunicat dat publicității sînt apreciate eforturile oamenilor muncii pentru realizarea prevederilor planului, îndeosebi în cadrul întrecerii în cinstea Congresului P.S.U.G.Președintele Consiliului de Miniștri, Willi Stoph, a trasat ca sarcină principală organelor de stat și economice asigurarea unei discipline de stat și de plan exemplare, în vederea obținerii unor rezultate bune în toate domeniile economiei naționale. Dezvoltarea continuă a cooperării între întreprinderi este considerată drept o sarcină de importanță deosebită. „Consiliul de Miniștri — se menționează în comunicat — a apreciat realizările în domeniul producției bunurilor de consum. Totodată el a criticat rămînerile în urmă în unele ramuri industriale".Membrii guvernului au fost informați, în cursul ședinței, asupra rezultatelor Tîrgului internațional de la Leipzig.

PETROCHIMIC DIN PLEVNASOFIA 25. — CorespondentulAgerpres, Gh. leva, transmite : Joi, la Plevna, în prezența lui Todor Jivkov și a altor conducători de partid și de stat bulgari, a fost inaugurat oficial Combinatul petrochimic din localitate, al doilea ca mărime din R. P. Bulgaria. Combinatul va prelucra anual un milion tone de țiței. Pe lingă combinat a fost construită o termocentrală cu o capacitate de 60 MW și o producție de 400 tone aburi pe oră.Constructorii bulgari au dedicat această importantă realizare Congresului al X-lea al P.C.B.

tragerea întregului material militar introdus în mod ilegal în Coreea de sud.
împăratul Etiopiei, Haile 

Selassie, a primit pe Krste 
Țrvenkovski, membru ai con-siliului Federației, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care se află într-o vizită la Addis Abeba, în calitate de trimis personal al președintelui R.S.F. Iugoslavia. Trven- kovski a înminat suveranului Etiopiei un mesaj din partea președintelui Tito.

întrevedere J. Marko-R. 
Enkell. Mi-nistrL1' afacerilor externe al Cehoslovaciei, Jan Marko, l-a primit pe Ralph Enkell. ambasador itinerant al Finlandei pentru Europa. După cum relevă agenția C.T.K., cu acest prilej a avut loc o convorbire referitoare la pregătirea convocării conferinței general-europene pentru securitate.

Președintele I.B. Tito 
a sosit în Italia

ROMA 25. — CorespondentulAgerpres transmite : Joi a început vizita oficială a președintelui Iosip Broz Tito în Italia, apreciată aici ca un eveniment important în evoluția relațiilor italo-iugoslave. Poporul italian, spunea președintele Giuseppe Saragat, în cuvintul de bun sosit rostit pe aeroportul Ciampino, este pe deplin convins de semnificația acestei vizite, care evidențiază prietenia dintre Italia și. Iugoslavia. Contactele menite să dezvolte raporturile dintre cele două țări, a spus președintele Saragat, au consolidat înțelegerea dintre Italia și Iugoslavia nu numai în ceea ce privește interesele comune, ci și idealurile de justiție și .pace pe care le urmăresc cele două țări. „Vizita dv. la Roma dobîndește o deosebită importanță și în raport cu țelul său de a se realiza o mai mare destindere și colaborare în Europa, în cadrul căreia prietenia italo-iugoslavă constituie un element semnificativ", a spus președintele Saragat.
CONVOCAREA

UNEI NOI SESIUNI 
PARLAMENTARE 

ÎN CEYLONCOLOMBO 25 (Agerpres). — Guvernul ceylonez, prezidat de Siri- mavo Bandaranaike, a hotărît încheierea, înainte de termen, a lucrărilor Parlamentului și convocarea unei noi sesiuni a forului legislativ la 28 martie. Potrivit agențiilor T.A.S.S. și A.F.P., această hotărîre a fost luată ca urmare a cererii opoziției de a se organiza dezbateri în Parlament în legătură cu instituirea, la 19 martie, a stării excepționale în Ceylon. în același timp, opoziția, care deține majoritatea în Senat, a tergiversat intrarea în vigoare a unor proiecte de lege guvernamentale, aprobate în prealabil de Camera Reprezentanților. Printre acestea figurează, în special, proiectele referitoare la abolirea Senatului și preluarea de către guvern a unor întreprinderi particulare.Convocarea noii sesiuni parlamentare va permite guvernului să adopte proiectele de lege menționate, deoarece, conform Constituției țării, în cazul în care Senatul le-ar respinge din nou, ele vor putea fi aprobate ca „acte ale Parlamentului" numai de Camera Reprezentanților.
IRLANDA DE NORD 

Consultările primului 
ministru cu șefii

7

armatei și polițieiBELFAST 25 (Agerpres). — Noul prim-ministru al Irlandei de Nord, Brian Faulkner, a avut consultări în cursul zilei de miercuri cu comandanții forțelor armate și ai poliției, cu care a examinat măsurile ce vor fi luate pentru prevenirea unor noi incidente în Ulster. Deși Faulkner este considerat drept un moderat în cadrul Partidului unionist de guver- nămînt, în prima declarație pe care a făcut-o el a avertizat că vor fi luate măsuri din cele mai severe „pentru restabilirea liniștii și ordinii" în această provincie a Marii Britanii. Potrivit agenției U.P.I., aripa de dreapta a Partidului unionist exercită presiuni puternice asupra noului prim-ministru pentru ca a- cesta să dea un curs dur politicii sale.
Crearea comitetelor eco

nomice ale Japoniei și R.D. 
Germane. Cu vizitei ia Tîrgul de la Leipzig a unei delegații economice japoneze, condusă de M. Andzai, președintele Consiliului de conducere al companiei chimice „Syowa Denko", au fost create comitetele economice ale Japoniei și R.D. Germane. în comitetul japonez, prezidat de Andzai, sînt reprezentate 24 mari companii comerciale și industriale nipone.

0 delegație a Vaticanului se află la Praga pentru a continua tratativele cu reprezentanții guvernului R. S. Cehoslovace, începute în octombrie anul trecut la Roma, informează agenția C.T.K.
La Delhi au început joi convorbiri sovieto-indiene în problemele dezvoltării colaborării economice dintre cele două țări — informează a- genția T.A.S.S.
Peste 10 000 de țărani, muncitori agricoli și studenți au manifestat miercuri pe străzile orașului Palermo, cerînd înfăptuirea reformei agrare în Sicilia. Demonstrația a avut lcc după o grevă a muncitorilor agricoli sicilieni, în cursul căreia s-au produs incidente cu poliția.

în cursul ultimilor 10 ani, a răspuns președintele Iosip Broz Tito, relațiile dintre Iugoslavia și Italia au atins un nivel într-adevăr ridicat ; sînt relații foarte bune și ele demonstrează cum între două țări cu sisteme social-politice diferite pot fi stabilite nu numai relații economice fructuoase, ci și relații politice fertile. Iosip Broz Tito a spus, de a- semenea, că Iugoslavia și Italia își pot aduce în mod efectiv o contribuție reală la menținerea și consolidarea păcii în Mediterana și în Europa.După cum s-a anunțat, pe agenda convorbirilor Saragat—Tito, care au început în cursul după-amiezii, se află înscrise evoluția situației din Europa, relațiile Est-Vest, convocarea conferinței pentru securitate, relațiile cu țările din Africa, colaborarea economică nediscriminatorie dintre state și, firește, în mod esențial, dezvoltarea raporturilor dintre cele două țări.
SIERRA LEONE

DUPĂ
TENTATIVA
DE LOVITURĂ

DE STATUltimele telegrame de presă sosita din Freetown anunță că situația din Sierra Leone a revenit la normal, guvernul condus de Siaka Stewans con- trolînd întreaga țară. Încercarea da lovitură de stat organizată de cătro generalul Joseph Bangurak, comandantul, șef al armatei, a eșuat.încercînd să descifreze sensul evenimentelor de miercuri, unii observatori sînt tentați să pună faptul pe seama unor noi disensiuni în cadrul conducerii armatei, știut fiind că, de la cucerirea independenței în 1961, mica țară vest-africană — cu o suprafață de 72 326 km.p. și o populație de aproape 3 milioane locuitori — a cunoscut mai multe intervenții directe ale militarilor în treburile administrației civile. Cei care înclină spre această ipoteză au în vedere împrejurările în care primul ministru Stewans, învingător în ultimele alegeri din 1967, a venit la conducerea statului. Inițial el a fost împiedicat de un grup de militari să-și exercite funcțiunile, pînă cînd o altă formațiune a armatei a restabilit, după un an, voința alegătorilor.în fapt, frămîntările prin care a trecut această țară s-au datorat moștenirii unei situații economice și politice dificile. La slaba dezvoltare a țării s-a adăugat și acumularea multor probleme care nu s-au rezolvat în primii ani de după cucerirea independenței. De exemplu, cu un an înaintea alegerilor, datoria publică a Sierrei Leone depășea de două ori bugetul țării. Ameliorarea nivelului de trai nu a fost cea scontată de masele populare. Aceste greutăți au fost amplificate și de o anumită creștere a animozităților tribale, ațîțate cu abilitate de monopolurile străine ce exploatează bogățiile țării, în încercarea lor de a-și păstra intacte imensele profituri. Căutînd să oprească cursul primejdios al situației politice, guvernul Stewans a luat o serie de măsuri vizînd, între altele, trecerea sub controlul statului a exploatărilor diamantifere. Acțiunea, care s-a bucurat de un larg sprijin popular, a stîrnit însă nemulțumirea companiilor străine. Pe acest fundal u apărut în ultimul an o serie deju.> mîntări politice chiar în sinul echipei guvernamentale. Doi membri ai cabinetului, opunîndu-se programului preconizat de șeful guvernului, și-au prezentat demisia și au creat o nouă formațiune politică independentă. Paralel, un grup de militari a pus la cale un complot urmărind înlăturarea guvernului. Din cercetările făcute în toamnă a reieșit că aceste acțiuni conjugate urmăreau împiedicarea măsurilor luate de către guvernul Stewans de îngrădire a monopolurilor străine. Ziarul „Daily Mail" seria că „aceste firme ca și anumiți diplomați se străduiesc să împiedice pacea și progresul țării. Circumstanțele arată că aceste firme și acești diplomați s-au amestecat în politica internă a Sierrei Leone. Monopolurile miniere, subliniază ziarul, sînt nemulțumite de decizia guvernului de a prelua 51 la sută din acțiunile lor“.După cum arată faptele, politica premierului Stewans se bucură însă de sprijin atît în țară, cît și în multe state de pe continent, care se opun cu dîrzenie politicii de dominație a cercurilor imperialiste.
Augustin BUMBAC

Puternică 
manifestație 
antifascistă 

la RomaROMA 25 (Agerpres). — Miercuri seara a avut Ioc la Roma o puternică manifestație antifascistă, organizată de partidele actualei coaliții guvernamentale, de Partidul Comunist Italian, Partidul Socialist Italian al Unității Proletare și de cele trei mari sindicate italiene — C.G.I.L., C.I.S.L., și U.I.L. Demonstranții au adus un omagiu patrioților italieni uciși. în urmă cu 27 de ani de naziști.
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