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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Numai prin respectarea legii contractelor economice

6 PAGINI-30 BANI

IN ZIARUL DE AZI:
se poate satisface o imperioasă cerință a industriei:

APROVIZIONAREA
IN PAS CU PRODUCȚIA!

Problematica variată pe care o implică aprovizionarea în cele mai bune condiții cu materii prime și materiale a producției acestui an a reținut în ultimul timp într-o mai mare măsură atenția conducerilor centralelor industriale și întreprinderilor, a ministerelor economice, a departamentului de resort din Comitetul de Stat al Planificării. în spiritul legii contractelor economice, intrate în vigoare anul trecut, acestea au intervenit eficace, în multe cazuri, pentru lichidarea deficiențelor și obstacolelor artificial create in procesul de stabilire a relațiilor contractuale între producători și beneficiari, pen- tru elucidarea la timp a divergențelor dintre părțile contractante sau între forurile lor de resort. Evidente sint și rezultatele eforturilor depuse în acest domeniu : aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor răspunde mai bine cerințelor producției în raport cu perioadele anterioare, avind o influență pozitivă asupra obținerii, în răstimpul d<5 aproape trei luni de la începutul anului, în plus față de plan, a unor însemnate cantități de cocs metalurgic pentru furnale, de fontă, oțel, laminate finite, produse chimice, mașini șl utilaje, ciment, cherestea de fag șl de rășinoase, placaj, bunuri de consum ș.a.Din păcate, un șir., de neajunsuri persistă, în continuare, în procesul aprovizionării tehnico-materiale, deși, în mod firesc, circuitul economic trebuie să se desfășoare normal, fără oscilații sau momente de încordare în fiecare centrală industrială sau întreprindere. Legat de aceasta, pe drept cuvînt„.la consfătuirea' de, lucru a activului de partid și a cadrelor 
de bază din industrie, construcții șl transporturi din municipiul București, secretarul general al partidului 
a arătat că nu este admisibil ca acum, în luna martie, să se discute despre nerealizări ale obligațiilor contractuale, despre neîncheierea contractelor pentru livrarea diferitelor produse necesare producției acestui 
an. Ce consecințe au aceste situații asupra activității întreprinderilor nu este greu de imaginat. Așa, de pildă, lipsa unor materii prime, materiale, piese și subansamble a dereglat, în prima decadă a lunii martie, ritmicitatea producției într-o se

rie de întreprinderi. Uzina de fibre sintetice din Săvinești â fabricat în decada amintită numai 90,1 la sută din cantitatea de fibre de melană, întrucîr Cambipatul petrochimic din Pitești nu i-a livrat în timp util anumite cantități de acrilonitril. U- zina mecanică din Mîrșa nu a primit la termen unele repere — robi- neți de închidere și semicuple — de la întreprinderea de industrie locală „Precizia" din București, iar la uzina „1 Mai" din Ploiești au lipsit semigențile, neexpediate de uzina „Autobuzul" din București. Drept urmare, în cele două unități care construiesc remorci basculante, planul pe prima decadă a lunii martie a fost îndeplinit în proporție de numai 71,4 la sută.Sînt cazuri în care neonorarea unor obligații contractuale a căpătat un caracter cronip, accentuînd nerea- lizările de plan consemnate decadă cu decadă de la începutul anului și pină în prezent. Uzina „Tractorul" din Brașov, spre exemplu, a întîm- pinat serioase greutăți în montarea și echiparea tractoarelor destinate beneficiarilor interni — necealizîn- du-se pină la 20 martie 240 de tractoare — cu precădere datorită primirii cu întîrziere a unor repere și subansamble de la întreprinderile colaboratoare : Uzina de piese auto din Sibiu și Uzina de reparații auto din Cîmpina. Să ne referim la un alt exemplu ilustrativ în acest sens: după ce la sfîrșitul primei decade a lunii' martie, Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina realizase planul la laminate în proporție de numai 76,8. la sută.-— în principal din cauza ne- liyrării de. către uzina „Progresul" din Brăila a întregii cantități de oțel special pentru matrițe și scule contractate — după numai încă, o decadă lucrurile s-au agravat, proporția reducindu-se la 68,4 la sută din prevederile planului.Din capul locului se cuvine subliniat că anomaliile de acest gen nu sînt generale, dar acolo unde se ivesc, ele influențează ■ totuși activitatea productivă, ritmul realizării planului în anumite fabrici și uzine. Iar anari- ția lor a fost favorizată de tergiversarea nejustificată de către unele ministere și centrale industriale a soluționării divergentelor apărute între furnizori și beneficiari încă’ din faza

încheierii balanțelor și, în continuare, în etapa perfectării contractelor, ceea ce a făcut, în unele unități economice, ca aprovizionarea producției să nu fie garantată prin actul juridic al contractului economic. în alte cazuri, sub presiunea timpului, ș-au încheiat contracte insuficient fundamentate, ce conțin clauze interpretative, contrar spiritului legii ce reglementează relațiile contractuale în economie. La cîteva dintre aceste aspecte ne vom referi în cele ce urmează.Ne-am oprit, mai întîi, în cursul investigațiilor, la dificultățile apărute în ultimul timp în aprovizionarea tehnico-materială a Centralei industriale de medicamente și coloranți din Capitală, care pun sub semnul întrebării fabricarea a circa 15 000 tone de insectofungicide condiționate pentru agricultură, precum și utilitatea continuării producției unei întregi exploatări miniere de talc. După cum ne spunea ing. Nicolae Popovici, director în Centrala industrială de medicamente și coloranți, spre sfîrșitul lunii februarie a.c. s-a constatat că resursele de hexaclorociclohexan și detoxan au fost'de două ori luate în calcul, în ultimul moment consta- tîndu-se că producția de insectofungicide condiționate nu are baza de materii prime asigurată. în prezent,
Corneliu CÂRLAN

• ADUNARE FESTIVA 
CONSACRATĂ ÎMPLINI
RII A 20 DE ANI DE LA 
ÎNFIINȚAREA INSTITU
TULUI DE STUDII ISTO
RICE Șl SOCIAL-POLI- 
TICE DE PE LÎNGA 
C.C. al P.C.R. ® SUC
CESE DE PRESTIGIU 
ÎN ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI TRIMESTRIAL • 
PREZENȚĂ MASIVĂ LA 
MUNCĂ, LUCRĂRI DE 

CALITATE

LA PITEȘTI

Motorul electric 
nr. 1000 000PITEȘTI. — (corespondentul „Scînteii". Gh. Cirstea) : Intrată în producție în 1967, Fabrica de motoare electrice din Pitești funcționează din plin cu două secții de bază — de producerea motoarelor asincrone și cea de micromotoare. Produsele ei sînt tot mai miilt căutate de fabricile de frigidere,. mașini de spălat, aspiratoare, precum și de. industria de autoturisme. De pe porțile fabricii piteștene a ieșit motorul electric cu numărul 1 000 000.

I PLECAREA DELEGAȚIEI 
P.C.R. LA CONGRESUL

AL XXIV-LEA AL P. C. U. S.

Luni la amiază a părăsit Capi
tala, plecînd la Moscova, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, care va 
participa la lucrările celui de-al 
XXIV-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte tovarășii : 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Teodor Marinescu, mem-

La plecare, pe aeroportul Bâneasa

bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Iile 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan, membri al C.C. al P.C.R., al

Consiliului de Stat și al guvernu
lui, conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid au fost salutați cu multă 
căldură de mii de oameni ai mun
cii veniți pe aeroport.

La ora 12,45, în aclamațiile mul
țimii, avionul oficial a decolat, în- 
dreptîndu-se spre capitala Uniunii 
Sovietice.

(Agerprei)

Sosirea la Moscova

PERSONALITATEA
— premisă 

a universalității
culturii

(Continuare în pag. a III-a)

Complexul de betoane de la Porțile de Fier
Foto : Gh. Vînțilă

MOSCOVA 29. — Coresponden
tul Agerpres, Laurențiu Duță. 
transrpite : Delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, care va 'participa la 
lucrările celui de-al XXIV-lea 
Congres al P.C.U.S., a sosit la 
Moscova luni după-amiază.

La aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost întîmpinată de G. I. Vo
ronov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., M. A. 
Leseciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
K. V. Rusakov și V. M. Bușuev, 
șefi de secție la C.C. al P.C.U.S., 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în România.

Erau de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică, și membri ai Amba
sadei.

In aceeași zi, au sosit la Mos
cova, pentru a participa la Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S.,

■ h ■ ■ ■ n

delegațiile Partidului Comunist 
Bulgar, Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Partidului Socialist 
Unit din Germania, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și alte 1

delegații, care au fost întimpinate 
de membri ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., 
activiști de partid, și de stat 
■sovietici. :

PRIMIRI IA PREȘEDINTELE CONSILIULUI
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DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER
Delegația parlamentară italiană

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit/luni după-amiază, delegația 
parlamentară italiană, condusă de 
Giuseppe Vedovato, președintele 
Grupului italian al Uniunii inter
parlamentare, vicepreședinte al Co
misiei pentru afaceri externe a Ca
merei deputaților.
• La primire, care s-a■ desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Constantin Daicoviciu, pre-

ședințele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia — Italia, și Traian Ionașcu, vi
cepreședinte al Grupului român al 
Uniunii interparlamentare.

A fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

Cu acest prilej, au fost discutat» 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre cele 
două țări.

(Agerpres)

Condiția fundamentală a tuturor, mâților reușite creatoare in trecutul culturii noastre a fost asimilarea de către creatorul individual a experienței colective de creație a- cumulate de-a lungul secolelor — a 'ceea ce numim în mod obișnuit tradiție — precum și simțul de solidaritate cu tovarășii de generație, simțul contopirii lucrării tale cu toate energiile creatoare ale unui moment istoric și cultural, conștiința că mai multe spirite sint Înrudite și că s-au angajat solidar, fiecare pe măsura posibilităților și talentului său, într-o unică șl mare operă de construcție. Această construcție a'putut fi politică sau culturală, de obicei însă aceste preocupări au făcut corp comun, marile conștiințe creatoare ale culturii românești fiind în mod superior și conștiințe politice.Cine analizează dinlăuntru momentele e- pocale ale culturii noastre va constata cît de adine au fost Străbătute ele de acest „spirit politic11 înțeles ca patos al construcției unei societăți superioare și unei culturi pentru această societate. Va constata, totodată, cit de adine au acționat creatorii a- cestor momente, unii asupra altora, chiar și atunci cînd între ei au existat unele divergențe de opinii.Dimpotrivă, absența unor asemenea condiții fundamentale, a

de Dan
ZAMFIRESCU

marilor idealuri sociale șl culturale, și înlocuirea solidarității întru construcție cu mărunta solidaritate de grup guvernat de interese personale sau de admirația mutuală, iar pe de altă parte ignorarea experienței veacurilor trecute, cu atît mai mult a aspirațiilor e-
puncte 

de vedere

pocii în care sînt direct angajați, va produce întotdeauna — cum o probează anumite momente din istoria culturii — un fel de atomizare a vieții culturale, va fărimița și epuiza în forme minore efortul de creație, ducînd la piperni- cirea și uneori totala ratare a unor talente reale. Ca urmare, ar I dispărea în astfel de împrejurări și acea forță de influențare solidară a unei întregi societăți de către creatorii ei reprezentativi. S-ar produce, pe de o parte, un sentiment de insatisfacție, în mijlocul marelui public cititor, pe de altă parte o izolare într-un fel

de' pseudoaristocra- tism, în rindurile creatorilor înșiși.Creația a fost chemată dintotdeauna să nutrească sufletul cititorilor care au vrut pe drept a afla în creatori acei „directori de conștiință" și făurari de suflete, acei modelatori de viață, așa , cum au fost la noi — și continuă să fie mujt după dispariția lor fizică — un Eminescu, Sadoveanu, Călinescu și atîția alții.Se simte, fără îndoială, nevoia prezenței unor personalități critice capabile să ne facă a simți ritmul propriu al epocii pe care o trăim, mănunchiul ei de aspirații și idealuri specifice. Toate marile epoci ale culturii românești au avut un program constructiv, exprimat limpede, fie în proclamații rămase — unele — celebre (Programul Daciei literare, Cercetarea critică asupra poeziei române. Datoria vieții noastre), fie în declarații și crezuri individuale ale scriitorilor reprezentativi. în perspectivă, aceste programe ne apar strîns legate de condițiile generale ale societății vremii. De aceea mi-aș permite. să repet o idee exprimată și în alte împrejurări, și anume a- ceea că deși viața spirituală nu reușește incă să se ridice totdeauna Ia nivelul amplitudinii vieții so-
(Contlnuare 
în pag. a IV-a)

CINE SEMNALIZEAZĂ IA RASPINHA

Pe adresa uzinei „Tractorul" din Brașov a sosit o scrisoare. Una dintre sutele de scrisori ce se primesc zilnic aici. Expeditor ? Poate un muncitor aflat la odihnă ? Sau un maistru trimis în străinătate să acorde asistență tehnică tractoarelor românești ?Nici una, nici alta. Autorul scrisorii e Gheorghe Colțea, fost ucenic al școlii profesionale, calificat în meseria de rectificator. Meserie pe care n-a profesat-o însă niciodată... Dar să vedem ce spun rindurile trimise. Intr-o gramatică departe de a face cinste celor care i-au pus creionul în. mînă, Colțea solicită uzinei „să-1 absolve de cheltuielile de școlarizare" pe care, legal, trebuie să le suporte pentru că, după absolvire, nu și-a onorat repartiția în uzină. Argumentul „forte" pe care se întemeiază a- ceastă cerere ? Cităm : ..... deoarece ar fi nedrept să plătesc pentru că și eu lucrez tot intr-o unitate socialistă !...“ Colțea declină și identitatea noului său Joc de muncă : „Comitetul de stîni Moeciu" (undeva, pe lingă' Bran, n.h.).Ce-o fi... rectificind fostul ucenic de la „Tractorul": la stînile din Moeciu, mărturisim deschis, nu prea înțelegem. In schimb, știm exact cum se numește gestul său de a nesocoti semnătura pusă pe un contract încheiat cu

uzina care l-a întreținut trei ani, l-a învățat meserie ; uzină care acum, vezi doamne, este prea „drastică", cerîndu-i să-și respecte contractul, să-și facă datoria.Uzinele Brașovului — a- ceastă puternică citadelă a industriei noastre socialiste — absorb anual mii de forțe tinere, pregătite în șco-

lat, asemenea pierderi (neplanificate !) din rezervorul de cadre ? Este întrebarea de la care a pornit investigația noastră.Timp de trei ani înche- iați, Gheorghe Stoica a fost pregătit nu numai pentru o meserie anume, dar și pentru un anume loc. Normal, după absolvire, „decontul" urma să aibă loc
anchetă socială

Iile profesionale, calificate' la locul de muncă. Ca pretutindeni în țară, ritmul dinamic al dezvoltării economice atrage noi și noi contingente de tineri în rîndu- rile clasei muncitoare din marea industrie. Prin grija partidului și a statului, importantele eforturi pentru formarea acestor cadre noi sînt încununate de succes, se materializează atit pe pianul producției, cît și al ridicării nivelului de trai al celor ce dobîn- dcsc astfel posibilități multiple de muncă și afirmare. Din păcate însă, ca în exemplul de mai sus. nu toți cei cărora li se oferă aceste posibilități înțeleg, la absolvirea învățămîntu - lui profesional, să-și respecte obligațiile firești a- sumate la Început de drum. De ce se produc, chiar izo-

în uzină, la mașina de rectificat. și nu în altă parte. I-am întrebat pe părinții aefestui tînăr, absolvent al școlii profesionale „Tractorul" :— Știți ce meserie a învățat fiul dv. ?— Cum să nu ? E rectificator ! ne-au răspuns cu mîndrie.— Unde lucrează ?— Deocamdată...Răspunsul rămîne suspendat. De ce ?Cei trei ani de învățătură nu s-au scurs zadarnic. A deprins o meserie frumoasă și a sosit timpul să răsplătească ■ prin muncă eforturile școlii, ale uzinei „mamă". Proaspătul absolvent nutrește însă alte intenții. Nu lucrează nici măcar o zi Ia „Tractorul". Contrar obligațiilor sale e-

lementare, se angajează la Uzina de utilaj chimic din Făgăraș.— A zis că vrea să fie mal aproape de casă — îi motivează gestul părinții. Și-am zis și noi : vino, tată !— După cîte știm, ați semnat un contract cu uzina „Tractorul"...— Am semnat. Insă băiatul...Sub privirile îngăduitoare ale părinților, băiatul s-a tras spre uzina „de lingă casă".' Dar cum s-a tras ? Văzîndu-se scăpat de rigorile disciplinei, liber de orice obligație, tînărul care promitea să deyină un rectificator de nădejde, a început să se „afirme" prin repetate acte' de indisciplină, prin lucrări de proastă calitate, ceea ce s-a soldat cu desfacerea contractului de muncă. Iată explicația acelui incert și amar „deo- camdată.„“j_Eră, in sfîrșit. momentul ca părinții să deschidă o- chii, să vadă că drumul pe care apucase fiul lor nu duce, nicăieri. Mai ales că. dato-ită bunului său plac, ei sînt astăzi nevoiți — din . cauza nerespectării prevederilor contractuale — să suporte penalizări pentru neprezentarea la post.— Noi aveam o părere
Iile TĂNASACHE 
N. MOCANU

(Continuare în pag. a II-a) I

Tovarășul Apro Antal
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază, pe Apro 
Antal, vicepreședinte al Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc Ungar, președintele părții 
ungare în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
româno-urigară, împreună cu Ka- 
radi Gyula, prim vicepreședinte al 
Oficiului de Stat al Planificării.

La primire au participat Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne în. Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
româno-ungară, Virgil Actarian,

prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică.

A luat parte Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

în timpul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de colaborare 
și cooperare economică, științifică 
și tehnică dintre România și Un
garia.

(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol expri

mă mulțumirile sale cordiale Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român pentru caldele felicitări și urările de bine adresate cu ocazia 
celei de-a 50-a aniversări a partidului nostru.

Ne exprimăm încrederea neclintită că relațiile de prietenie frățească 
și colaborare între par-tidele și statele noastre se vor dezvolta și adînci 
și în viitor pe baza principiilor -marxism-leninismului și internaționalis
mului proletar, în interesul popoarelor și statelor noastre, în numele 
triumfului cauzei păcii și socialismului.

Folosim acest prilej pentru a vă dori din tot sufletul, dragi tovarăși, 
mari succese în construirea socialismului în țara dv. și în lupta pentru 
pacea și securitatea popoarelor.

Cu salut frățesc,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL
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UN MARE CĂRTURAR
PATRIOT

C.C. al P.C.R

de

Olimpiadă
Tulcea la...

faptul!
DIVERS!

Adu nare festivă consacrată împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea Institutului de studii istnrice

Olimpiada din anul viitor 
la Munchen se bucură de o pre
zență remarcată încă de pe acum 
de către specialiștii în materie. 
De trei ani de zile, carierele de 
la Greci și Măcin (Tulcea) expe
diază, fără întrerupere, granit 
gri pentru construcția stadionu
lui din orașul care va găzdui în
trecerile olimpice. Roca tulceană 
este livrată după ce, în preala
bil, este supusă unei minuțioase 
operațiuni de finisaj. Pînă acum 
au fost livrate peste 50 000 
tone.

de

Crima din
acceleratul
826O secvență obișnuită, petrecută într-una din serile trecute în vagonUl-restaurant al trenului accelerat 826 Constanța-Bucu- rești : ostașul în termen Marin Malciu, aflat în drum spre casă, «-a așezat la o masă și a cerut un pahar de vin. Dintr-o dată Insă, unuia dintre consumatori care ședeau la aceeași masă (Iile Giubaga, în vîrstă de 23 de ani, din București — eliberat, după ispășirea unei condamnări pentru huliganism, chiar în dimineața zilei respective din închisoare) i-a sărit țandăra. încer- cînd să-1 amestece în scandal și 
pe tînărul ostaș, acesta l-a respins calm. Dar I.G. nu era deloc împăcat cu gîndul că lucrurile 
se vor termina aici. După cîteva minute, în timp ce trenul se apropia de stația Ivănești, l-a invitat pe culoar „să-i spună ceva". în dreptul ușii, s-a năpustit pe neașteptate asupra lui, aruncîndu-1 afară din tren. Căzătura a fost mortală. Acum, Ilie Giubaga se află în cercetare sub 
stare de arest

La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România a avut loc luni la amiază adunarea festivă consacrată împlinirii a 20 de ani de la înființarea Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.La adunare au luat parte tovarășii Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. • al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., vechi militanți ai P.C.R. și mișcării muncitorești din țara noastră, printre care tovarășii Chivu Stoica, Constantin Pîrvuleșcu, Gheorghe Vasilichi, Petre Constantinescu-Iași, Mihail Cruceanu, Gheorghe Cristescu, academicieni, activiști de partid, colaboratori ai institutului, cercetători, cadre didactice și studenți, alțl oameni de cultură, ziariști.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Zaharia, director adjunct al institutului.A luat cuvîntul tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a transmis din partea Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, un salut “ .........cercetătorilor. întregului colectiv colaboratorilor Institutului de istorice și social-politice, împlinirii a douăzeci de tivita te.După ce a arătat că Institutului de istorie a încă din prima perioadă ției socialiste, subliniază . . mult preocuparea partidului _______de a pune în valoare, pe baza concepției materialist-dialectice, istoria bogată a mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră, a partidului comunist, a luptelor sociale purtate de oamenii muncii împotriva regimului burghezo-moșieresc, pentru libertate socială și națională, pentru socialism, vorbitorul a relevat faptul că partidul, conducerea sa dau o înaltă apreciere activității depuse de institut. îndeosebi, Congresul

tovărășesc și calde felicitări și studii cu prilejul ani de ac-Înființarea partidului, a construc- o dată mai nostru

colectivul institutului aduce o prețioasă contribuție la activitatea ideologică a partidului, la cunoașterea da către membrii de partid, de masele largi ale oamenilor muncii a trecutului glorios de lupte — presărate cu jertfe, înfrîngeri temporare și victorii — al clasei noastre muncitoare, țărănimii, intelectualității, al tuturor forțelor sociale înaintate.Referindu-se la obiectivele de viitor ale acestei prestigioase instituții, tovarășul Ion Iliescu a precizat că cercetătorii institutului vor .trebui să depună In continuare eforturi susținute pentru îmbunătățirea generală a activității de cercetare la nivelul exigențelor ideologice și științifice pe care le pune astăzi partidul, experiența și practica construirii socialismului în patria noastră In fața științei istorice, a tuturor ramurilor științelor sociale și politice.Aniversarea Institutului de studii istorice și social-politice — a arătat In încheiere tovarășul Ion Iliescu — are loc în preajma gloriosului jubileu al semicentenarului partidului nostru comunist. Sîntem încredințați că a- propierea acestui eveniment — sărbătorit în condițiile unui uriaș avînt constructiv al întregului popor pentru realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea — va constitui un nou imbold pentru colectivul de cercetători ai institutului, pentru întregul front al științei istorice din țara noastră de a-și perfecționa necontenit activitatea, de a face totul pentru a răspunde cu cinste sarcinilor încredințate de partid.Despre activitatea desfășurată institut de-a lungul celor 20 de de existență a vorbit tovarășul Popescu-Puțuri, membru al C.C. P.C.R., directorul Institutului
de ani Ion al de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.Evocînd condițiile In care a fost creat institutul, cu 20 de ani în urmă, faptul că înființarea unui asemenea institut cu profil special de istorie a mișcării muncitorești punea pe baze organizatorice solide munca de investigație științifică în acest domeniu, ale cărei începuturi fuseseră ilustrate de Mihail Gh. Bujor, I. C. Frimu, Lucrețiu Pătrășcanu, Nicolae

Deleanu, Mihail Roller, Barbu Lăză- reanu și alții, vorbitorul a subliniat că au fost create astfel premisele u- nei activități desfășurate sub directa conducere a partidului. După ce a a- rătat că etapele de dezvoltare a institutului reflectă, In linii esențiale, drumul parcurs de istoriografia marxistă in ultimele două decenii,

predici, ori de lucrările propriu-zis filologice, este logica s'tringentă a argumentației, spiritul permanent polemic pornit dintr-un temperament de luptător ; stilul cu inflexiuni arhaice, cronicărești, expresia viguroasă, plastică, aparținînd nu o dată vorbirii orale.Străbătută de patriotism, opera și activitatea lui Petru Maior sînt în întregime dedicate luptei pentru propășirea națiunii, pentru înțelegere și colaborare între oameni, între toate popoarele, permanent izvor de idei și de nobile îndemnuri. „Potrivit cu 
ințelepsiunea este — scrie el — ca toți oamenii, ne- 
luîndu-se în seamă intîm- 
plătoarea lor numire, să 
se iubească unul pre altul 
ca frații și o nație să aler
ge cu ajutor alteia spre 
înaintarea culturii, de la 
care depinde fericirea pre 
pămint; aceasta dacă o 
face vreo nație arată că au 
ajuns la adevărata cultură- 
(luminare) și că trebuie a 
se. zice în adevărat nobilă, 
iar din contră, dacă cine
va într-aceea se silește, ca 
să pună piedici ori cultu
rii sale, ori luminării altei 
nații, lămurit arată că se 
află încă și acum in ve
chea barbarie și greu pă
cătuiește împotriva natu
rii, mama tuturora, care 
poruncește a se îndeplini 
înțelegerea și voința fie
cărui om".Numeroasele manifestări consacrate în ultimele săptămînl, în întreaga țară, personalității și operei lui Petru Maior, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la moarte, reprezintă omagiul vibrant pe care noi, cei de astăzi, îl aducem unul înaintaș de seamă al culturii românești, unui mare cărturar patriot.

române, argumente care, curățite de unele exagerări, cum ar fi tendințele puriste în ortografie, au fost preluate de istoriografii și lingviștii de mai tîrziu. Cum s-a arătat, studiul științific al limbii române, ca limbă romanică, începe cu această strălucită pleiadă de inimoși în- vățați. în lucrările sale filologice (Disertație pen
tru începutul limbii româ
nești, Disertație pentru li
teratura cea veche a româ
nilor, Dialog pentru înce-

temeinică, originea latină 
a poporului și a limbii 
române, persistența lor, 
fără întrerupere, pe a- 
ceste meleaguri. In susținerea acestor idei, ei erau călăuziți de pasiunea a- devărului științific, ca și de năzuința de a sluji, împotriva celor care o contestau, aspirația vitală spre libertate a națiunii române din Transilvania. Pentru Maior și pentru toți intelectualii Școlii Ardelene, blazonul originii romane reprezenta un

Reprezentant ilustru al Școlii Ardelene, alături de Samuil Micu,- Gheorghe Șincai, Ion Budai-De- leanu și alții, Petru Maior — important deopotrivă ca istoric, filolog, dascăl și scriitor — se înscrie printre precursorii culturii moderne românești. Fiu al meleagurilor mureșene, marele cărturar a adunat, ca elev la școlile din Tîrgu-Mureș, Sibiu și Blaj, și, apoi, la cele din Roma și Vie- na, cunoștințe întinse de filozofie, istorie și filologie, pe care le-a pus, cu devotament, cu dîrze- nie și cu talent, în slujba luptei pentru emanciparea poporului său. In a- cest sens, el a tradus în românește și a publicat cărți de popularizare a științei, de interes practic și gospodăresc, a tipărit volume de predici în care se race elogiul învățăturii și se urmărește educarea și luminarea națiunii sale. „Acum ■ au 
sosit acel timp bine pri
mit — scrie Maior într-una din aceste cărți — 
că românii, smulgîndu-se 
din grosul întuneric al 
uritei neștiințe, să se deș
tepte a-și lămuri limba 
sa cea română și lucrînd 
cu bunul său talent, să 
se procopsească între ști
ințe, din care se naște in- 

■ tregimea minții și urmare 
în tot felul de fapte 
bune".Lucrările fundamentale ale lui Petru Maior sînt însă cele cu caracter istoric șl filologic. Ele valorifică din plin informația largă, de specialist erudit, a autorului, puterea de sinteză și spiritul creator, talentul de polemist. Preocuparea lui Maior, ca și a celorlalți învățați ai Școlii Ardelene, era de a dovedi lumii, printr-o argumenta- istorică și filologică

xistă în ultimele doua decenii, pe fondul activității multilaterale, desfășurate de partid, al dezvoltării generale a României socialiste, vorbitorul a subliniat că în activitatea institutului au existat și unele minusuri, ca urmare a practicilor subiectiviste care s-au manifestat în trecut în domeniul muncii ideologice și care au constituit un serios impediment pentru cercetarea istorică.Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român și îndeosebi expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la a 45-a aniversare a creării partidului — a spus în continuare vorbitorul — sînt jaloane de cea mai mare importanță în activitatea institutului, reprezintă momentul de la care dez- voltarea sa a marcat o cotitură hotă- rîtoare spre o investigare și interpretare obiectivă a fenomenelor. în a- ceste condiții, capacitatea colectivului de cercetători a putut fi valorificată mai bine ca orieînd. Institutul a trecut Ia o etapă superioară a activității sale, punînd accentul pe calitatea lucrărilor, pe fondul de idei, elaborînd sinteze și generalizări, legind mai organic istoria mișcării muncitorești de istoria patriei. Principala sarcină care s-a aflat în centrul întregii activități a institutului în perioada ultimilor cinci ani a fost elaborarea sintezei istoriei Partidului Comunist Român, obiectiv prevăzut în Directivele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.în încheiere, vorbitorul a prezentat pe larg preocupările actuale ale institutului.în continuare au rostit cuvîntări de salut tovarășii Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, Ion Stoian, rectorul Academiei de învățămint social-politic „Ștefan Gheorghiu", Valter Roman, directorul Editurii Politice, Ștefan Ștefănescu, directorul Institutului de istorie „Nicolae Iorga" al Academiei de Științe Sociale și Politice.în încheierea adunării s-a dat citire unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele :Astăzi, la a 20-a aniversare a Institutului de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., într-o atmosferă de profundă emulație, cînd întreg poporul întîmpină semicentenarul Partidului Comunist Român cu rezultate remarcabile în muncă, dînd glas sentimentelor de care sîntem însuflețiți, .............................  Î:aum-S

150 de ani de la moartea
lui Petru Maior

argument puternic, alături de altele, de a cere, pentru națiunea lor, urmașă a unui popor liber și demn și nu un neam de iobagi, cum li se spunea disprețuitor, drepturi e- gale cu celelalte națiuni din cadrul imperiului austriac. Cartea lui Maior Istoria pentru începu
tul românilor în Dacia este, în această privință, lucrarea fundamentală a Școlii Ardelene, fiind, de altfel, singura dintre marile sinteze istorice elaborate atunci care au văzut lumina tiparului în epocă (1812). Ea a avut un puternic ecou nu numai în provinciile românești, ci și dincolo de ele, deter,- minînd polemici științifice în care Maior și-a susținut cu autoritate, în fața unor specialiști străini, ideile cărții sale.Și Micu, și Șincai, și Maior au adus argumente puternice, bazate pe erudiție, în dovedirea latinității poporului și a limbii

putui limbii intre nepot ji 
unchi și Ortographia ro
mana sive latino-valaehi- 
ca) Maior a afirmat, pentru prima dată în lingvistica noastră, că limba română, ca și celelalte limbi romanice, descinde din latina populară, nu din cea cultă ; că asupra limbii române s-au exercitat și alte influențe, slavă, înainte de toate, care vizează însă doar lexicul, nu și structura gramaticală, aceasta fiind latină; a pledat pentru îmbogățirea limbii prin neologisme, folosite cumpănit, adaptate structurii limbii noastre, a preconizat înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin, în scriere, și a avut o contribuție importantă la elaborarea Lexiconului româ
nesc — latinesc — ungu
resc — nemțesc (publicat la Buda în 1825), primul dicționar etimologic al limbii române.Ceea ce-i caracterizează scrisul, fie că-i vorba de 
Istoria lui, de cărțile de

urma!

Din

Prof. univ. dr. 
D. PACURARIU

dupăal IX-lea al partidului

imprudență

care acesta il 
în dotare. Fără să stea 
mult pe gînduri, P. I. 

satisfăcut cererea, uitind 
atragă atenția că pistole-

A apărut nr. 8

cinema

O DUMINICA IN FAMILIE
TIM-

(Urmare din pag. I) zi-

V

SE

tmuncitori intrați în uzinei. Este de da- organizației de uar- îndrume astfel ac-

reușita practic sionale. cînd’ se probează 
morale ale viitorului mun
citor, capacitatea sa de în
țelegere prin fapte a răs
punderi! față de societatea 
care I-a format.Evident, pentru a cule-

la examenul al integrării profe- Este momentul 
valorile

datorită unei ele- lipse de răspun- nu numai față de ci, în primul rînd față de propriul

Plagiatorul
Florin Predună, actor la Tea- 

I trul de stat din Tg. Mureș; g 
predat nu demult spre tipărire 

I Casei județene de creație — 
I Satu-Mare piesa de teatru pen

tru păpuși „Ghiduș și Mac o că- 
| suță-și fac", incasîndu-și dreptu

rile de autor. La clteva luni după 
aceasta, Liceul nr. .3 din Satu- 
Mare a prezentat piesa la tele- 

' viziune, in cadrul unei emisiuni I pentru copii. Urmărind spectaco
lul, profesorul Stan Păun din I Brașov a descoperit cu stupoare 

I că piesa prezentată pe micul 
ecran era una și aceeași cu cea I pe care o editase el in urmă cu 
13 ani, sub egida Casei de crea- I ție din Galați. Cercetările între
prinse in acest caz au stabilit că I singura „contribuție" a lui Flo- I rin Predună la elaborarea piesei 
este doar... schimbarea numelui 

| autorului I In consecință, dum
nealui va juca, in curind'și cu 
adevărat, pe scena... tribunalului 
rolul de inculpat.

Luati-le»

Control inopinat în sectoarele zootehnice ale unităților agricole din județele Timiș, Galați și Brăila. Aproape în toate fermele — o situație cel puțin paradoxală : sporurile de efective se efectuează mult mai greu pe... hîrtie decit în realitate ! în total, au fost descoperiți peste 18 000 de miei, 1 200 de purcei și 69 de viței neînregislrați în evidențele contabile. De ce or fi ignorînd oare scriptele respective existența unor turme de asemenea proporții ? Nu cumva pentru a li se pierde urmele ? Semnalăm situația forurilor competente și, în așteptarea răspunsului, rămînem pe recepție.

Victor Rusen, mînuitor de va
lori la oficiul P.T.Tc. nr. 2 tran
zit dim stația C.F.R. Brăila, i-a 
cerut intr-una din zilele trecute 
colegulut său Petre Iacob să-i 
împrumute pentru clteva minute 
pistoletul pe 
avea 
prea 
i-a 
să-i 
tul avea un cartuș pe țeavă. 
In timp ce examina arma cu 
țeava îndreptată spre poseso
rul ei, Victor Rusen a apăsat 
pe trăgaci. Doar printr-o minune 
Petre Iacob a scăpat cu viață. 
Rănit la față, el a fost internat 
imediat in spital. Acum se află 
In afara oricărui pericol. Dar s-a 
convins, sperăm^ ce înseamnă 
imprudența in asemenea cazuri !

Rubricâ redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
_ Scînteii

al Revistei române de studii internaționale Itală (1875—1878) (Nicolae Cia- chir), Revoluția engleză și Transilvania la mijlocul secolului al XVII-lea (Ludovic Demâny), U- nele aspecte privind formarea normelor cu caracter general în dreptul internațional contemporan (Ion Diaconu) ; diverse note, comentarii, recenzii.Revista poate fi cumpărată de la toate chioșcurile de ziare șl librăriile din Capitală șl țară.

Numărul 8 al Revistei române de studii internaționale cuprinde : materiale referitoare la cel de-al II-lea Colocviu internațional de la București asupra Conferinței europene pentru cooperare și securitate ; studiile : Succesiunea statelor și calitatea de membru în organizațiile, internaționale (Victor Duculescu), Acțiunea Națiunilor Unite pentru răspîndirea arbitrajului comercial internațional (Ion Nestor), România și problema orien-

i
J asigurăm Comitetul Central, pe1'/'neăvbâstră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru colectiv va răspunde cu un spirit sporit de exigență partinică sarcinilor care îi sînt trasate pe linia cercetării istoriei partidului comunist, a evidențierii tradițiilor mișcării noastre revoluționare, a eroismului constructiv, al maselor muncitoare, a operei de ridicare a României socialiste pe noi culmi ale progresului și.civilizației.
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Producție a studioului din Barrandov. 
Jaroslav Papousek. Cu

Producție a studioului din Barrandov.
Regia : Jaroslav Papousek. Cu : Josef Sebânek, Marie Motlovâ, Franti 

sek Husâk, Helena Ruzickova, Peter și Matej Forman.
Regia a *

sek Husâk, Helena Ruzickova, Peter și Matei Forman
Josef Sebânek, Marie Motlovâ, Franti

• Haiducii iul Șapteca! :
TRIA — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.30.
• Mlhal Viteazul : LUCEAFĂRUL 
— 8; 12; 16; 20, FEROVIAR — 10,30; 
15; 19, MELODIA — 8,15; 12; 16; 
19,45, GLORIA — 8,15; 12; 16; 20, 
FLAMURA — 8,15; 12; 16; 20, CEN
TRAL — 10; 15; 19,15.
• Renegata : VICTORIA — »;
11,45; 14,30; 17,15; 20,30.
• Prețul puterii : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30; MODERN — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
O Cei trei care au speriat Vestul : 
BUCUREȘTI — 8; 10: 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
• Ultima relicvă : LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
FAVORIT — 9,30; 12,15; 15;
20.30. CAPITOL — 8: 10,45; 
16; 18,45.
• Gala filmului italian — 
tello : CAPITOL — 20,30.
• O poveste veche, veche : 
PURI NOI — 9,30 — 17 in conti
nuare.
• Program de filme documentarei 
TIMPURI NOI — 18,30; 20,30.
O Ucigașul de femei — 9; 10,30; 
12,30; 14.30; Domnul Smith — omul 
din umbră — 16,30; A fost priete
nul meu — 18,45; Păianjenii — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Romeo șl Julleta : VOLGA — 
9.45; 12,45; 16; 19,30; MIORIȚA — 
10; 13,30; 16,30; 19,30.
O întoarcerea doctorului Mabuse i 
LIRA — 15,30; 18.
• începutul : LIRA 20,15.
• Ultimul samurai : VIITORUL — 
15,45; 18,15; 20,15.
• Eliberarea : MUNCA — 16; 19.
• Cîntecele mării : PACEA —
16; 18; 20, COSMOS ------  "
20,15.
• Los Tarantos : 
9; 11,15; 13,30; 16; 
MIS — 9; 11,15;
20.30.
• B.D. intră in 
HOVA — 15,30 18;
• Băieți ,buni, băieți răi: PRO-

GREȘUL — 15,30; 18, LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Lokis : PROGRESUL — 20 .
• Bănuit e mortul : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Un Italian în America: BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
« Clanul sicilienilor : DACIA — 
8,30 — 20,30 în continuare, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : BUCEGI — 10; 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
e Șarada t UNIREA — 15,30; 18; 
20,15. '
o Cinci pentru Infern : DRUMUL 
SĂRII — 14,45; 16,30; 18,30; 20,30. ' '
• Tripla verificare : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20.
• Genoveva de Brabant: CRlN-
GAȘI — 15,30; “ ------
o Vagabondul: 
12,30; 16; 19,30.
a Omul din Sierra t VITAN 
15,30; 18; 20,15.

lon vasllescu" : Mlnl-jazz cu... 
maxi-haz — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul Infern 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Sonatul Lunii — 19,30.
• Circul „Globus" : Circus ex
pres — 19,30.

15,30; 18;

EXCELSIOR — 
18,15; 20,30, TO- 
13,30; 16; 18,15;

acțiune': RA-
20,15.

18; 20,15. 
MOȘILOR

• Opera Română : Turandot — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Studio) : Cui 1-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Acești 
nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30 ;

. (sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
Pinocchio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana 
— 17 ; (sala din str. Academiei) ; 
Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul de revistă si comedie

10,00 — 11,00 Teleșcoală. Emisiune 
în colaborare cu Ministerul 
Invățămîntulul o Biologie — 
clasele IX—XII ; Ameliora
rea șl producerea semințelor 
de elită. « Fizică — clasa a 
X-a : Mișcarea circulară, 
o Limba română — clasa a 
XU-a ; Caracterul monogra
fic al romanului „Ion" de 
Llvlu Rebreanu.

18,00 Deschiderea emisiunii. Ore
le culturii arădene. Emisiune 
de Victor Frunză. \

18,20 Steaua polară — cabinet de 
orientare școlară șl profesio
nală. Mecanizatorii.

19,00 Reflector. 
19,15 Publicitate.

1001 de seri — emisiune 
pentru cel mici.
Telejurnalul de seară.
50 de ani In 50 de evocări. 
Anul 1936.
Seară de teatru : „Viața ce 
ți-am dat" de Luigi Piran
dello. Premieră pe țară. 
Adaptare pentru televiziune 
Îi regla : Sorana Coroamă. 
n rolul principal : Dina 

Cocea. în alte roluri : Olga 
Tudorache, Doina Tuțescu, 
Elena Amaria, lea Matache, 
Violeta Andrei, Dan Nuțu, 
Andrei Codarcea, Constantin 
Dinescu, Costel Constantin. 

21,50 Reportaj TV : „Poveștile din 
Slătioara" de Constantin VI- 
șan.

22,00 Expediție la capătul lumii t 
Jungla din Borneo.

22,25 Muzică șl:., surprize cu Anca 
Agemolu, Angela Slmllea, 
Doina Spătaru, Ana Petria, 
Dan Gheraslm, Călin Ma
rian, George Răpcău și Ovl- 
diu Renă.

22,50 Telejurnalul de noapto. 
23,00 închiderea emisiunii.

bună despre el. Ne tot cea că e priceput în meserie, dar, fiindcă n-au știut să-l prețuiască, a plecat din uzină.Culmea este că, în înțelegerea lor oarbă față de băiatul certat cu munca și disciplina, i-au acceptat fără crîcnire explicațiile de om „persecutat" și în cazul unei a doua experiențe similare, consumată în aceleași condiții, la o altă întreprindere din Făgăraș.— Acum unde lucrează ?— Păi, nicăieri... ne răspunde tatăl, ajuns se pare la „momentul adevărului". Mă gîndesc să-l iau de mină și să-1 duc la uzina care l-a învățat meserie.Se spune pe drept cuvînt: mai bine mai tîrziu, decit niciodată. Nu este însă păcat de timpul, de energiile și banii risipiți în asemenea rătăciri, mentare dere — uzină, poate, drum în viață.Se înțelege că, în cazul de mai sus, părinții împart cu băiatul vinovăția eșecului. Ne-a interesat, în continuare, să aflăm și care este părerea școlii față de asemenea „experiențe" tria

te. Ce se întreprinde, plan educativ, pentru prevenirea lor ?— Adevărul este că și familia și noi, școala, ar trebui să facem mai mult — în cel trei ani de învățătură — pentru a grăbi maturizarea viitorilor muncitori — e de părere ing. 
Ion Cordan, directorul Școlii profesionale „Tractorul".— Inițiem periodic întîlniri cu foștii ucenici, astăzi muncitori de frunte în uzină, șefi de echipă, maiștri, ingineri prețuiți. Organizăm expuneri despre meserie, despre uzină, concursuri pe diferite teme — 
ne spune Ion Toadere, îndrumător U.T.C.— Cine participă la aceste concursuri, întîlniri ?— Păi, e limpede : cei sirguincioși.— Și cu ceilalți ce întreprindeți ?— Cît sînt în școală — limitează răspunsul tov. Toadere — noi ne facem datoria. Muncim cu ei, le facem educația. Ce se în- tîmplă mai departe, în uzină, știți... nu mai e atribuția noastră.Se pare că am ajuns la esența lucrurilor : cine și cum semnalizează la răs- pîntia integrării profesionale.După cum reiese din o- pinia de mai sus, organiza-

ția U.T.C. se declară mulțumită dacă în timpul școlii tinerii au o comportare corespunzătoare. Dar măsurile educative întreprinse trebuie să țintească numai atît ? Cum se compor
tă proaspătul muncitor Ia 
confruntarea cu viața de 
producție, cum se adaptea-

plat 7". „Muncesc serios și totuși cîștig puțin".!N-am mai stat pe gînduri. „Hai cu mine la maistru !“ — îi zic. Maistrul : „Nu prea muncește, dă lucru prost". „I-auzi, Opriș ?“ îl iau eu. „Tovarășe diriginte, e prima dată cînd mi se reproșează așa

Deși încheiat, cazul este instructiv. Să ne gîndim : Ce s-ar fi întîmplat dacă nu apărea profesorul în calea fostului său elev ?...Receptivitatea la problemele reale pe care le ridică tinerii, solicitudinea și răspunderea în rezolvarea lor trebuie să

ză la exigențele noii iul 
existențe — iată întrebări 
care se pun cu deosebită acuitate. A înțelege pregătirea numai pe timp limitat, cît să „țină" în cei trei ani de ucenicie. înseamnă a închide unghiul educativ, a lipsi această muncă de însăși finalitatea ei : integrarea optimă in 
activitatea productivă. Tî- nărul nu poate fi privit exclusiv ca elev ; întreaga muncă din anii de școală, atît a pedagogilor, cît și a organizației de tineret, se apreciază in funcție de

ge astfel de rezultate se cere o muncă permanentă, răbdătoare, dusă pînă la capăt. Că e și cum e posibil acest lucru, ne-o dovedește, între altele, un fapt înfățișat de unul dintre di- riginții școlii, tovarășul Va- 
sile Mocanu :— L-am avut ucenic pe 
Mihai Opriș. A învățat bine, a fost repartizat la sculărie. îl întîlnesc într-o zi în uzină. Părea frămîn- tat, abătut. „Ce-i cu tine, băiatule ?“. /.Tovarășe diriginte, plec din uzină"... „Cum așa ? Ca s-a intim-

ceva". Știam că Opriș nu obișnuiește " ‘ "că ceva nuAm mers ing. Viorel elev „Uite zic. Vreau să știu adevărul". Se cercetează și ce se constată ? Cineva „uita" să-1 ponteze pe Opriș cu aproximativ 100 de ore. Se înțelege că s-au luat măsurile cuvenite și neglijența nu s-a mai repetat. Opriș e azi unul dintre muncitorii buni din scu- lărie.

să mintă. Par- era în regulă... la șeful secției, Necșoiii, fost al școlii noastre : ce spune maistrul,
fie dovedită nu numai de muncitor, de maistru, de fostul diriginte, ci în egală măsură și de organizația U.T.C. de la locui de muncă al celor mai tineri viața toria tid sătivitatea U.T.C., îneît problemele integrării profesionale, ale adaptării cît mai rapide la ritmurile și cerințele producției să constituie o preocupare reală și nu o chestiune „administrativă" sau „persona

la" a celor în cauză, păcate, organizația U.T.C. — căreia Mihai Opriș i-a cerut sprijinul — a considerat că nu e de „competența" ei și, în consecință, a lăsat ca lucrurile să se rezolve de la sine... O ase
menea optică, de ocolire a 
problemelor vitale pe care 
Ie ridică un tinăr sau altul, 
de „așteptare" pînă la gă
sirea unei soluții de către 
alții, este dăunătoare șt 
ține de un stil de muncă 
perimat, criticat, pe bună 
dreptate, la recentul Con
gres al U.T.C.\ După cum ne-a spus secretarul Comitetului municipal Brașov al U.T.C., tov. Octavian Ene, la „Tractorul", ca și în alte uzine ale orașului, se fac multe acțiuni cu tinerii. Expuneri, întîlniri, concursuri. Indiscutabil, ele își au rolul lor educativ, bine precizat. Nu ni s-a vorbit însă nimic despre ce se întreprinde pentru a cunoaște condițiile concrete de muncă și de viață ale unor tineri care abia au terminat școala profesională, ce se face pentru a-1 ajuta în această etapă crucială pentru întreaga lor evoluție ulterioară. Potrivit atribuțiilor pe care le are, organizația U.T.C. trebuie să-și afirme 
în orice loc de muncă ro-

lul ei activ, să cunoască problemele specifice ale tinerilor muncitori și, împreună cu factorii de răspundere pe linie de sindicat, de conducere, să se ocupe cu perseverență de soluționarea acestor probleme semnalate de tineri. După cum demonstrează faptele, la „Tractorul" astfel de preocupări n-au stat în măsura cuvenită în a- tenția organizației de tineret, de sindicat și o consecință directă a acestui neajuns este și numărul mare de tineri absolvenți (280 în anul școlar 1969— 1970 I) care au părăsit uzina.Pot fi citate șl alte fapte care relevă serioase carențe în activitatea unor organizații de tineret privind contribuția lor directă la procesul de încadrare în producție a noilor contingente de tineri muncitori. Se cere ca organizațiile de partid să orienteze mult mai ferm această latură de primă însemnătate a procesului de formare a tinerilor ce pătrund, in număr mereu sporit, pe porțile uzinei — pentru a le valorifica de la bun început, din plin, resursele de energie și hărnicie, pe măsura cerințelor actuale ale economiei, ale societății noastre.
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DE CALITATE au

nici 
atîta anului, o suplimen-

legumicultura retribuirea se mia de lei producție-marfă. acesta cooperatorii sint coin- să obțină producții mari și fie valorificate la prețuri cit

cu sfeclă

Bune rezultate desfășurarea cultivarea fost obținute și în

II- sar- pro- pro-

organizateîn cooperativă. Discutind, multi, cooperatori care la plantatul cartofilor a fost

TG. MUREȘ (cores-
• ‘ ’ „Scînteii",In-

JUDEȚUL ILFOV

LA MUNCĂ,
LUCRĂRI

conserve și fructe, de stejar, alte pro-

în cooperativele agricole din sudul județului Brăila s-a încheiat semănatul culturilor din prima epocă și se fac pregătiri în vederea însămînțării ■ florii-soarelui și porumbului, imediat ce timpul va deveni favorabil. Continuă semănatul culturilor din prima epocă în zonele de nord ale județului unde terenul e mai rece și mai umed. De reținut un fapt semnificativ pentru modul responsabil în care a fost pregătită această campanie : la ora actuală, toate cooperativele a- gricole au ridicat din bazele de a- provizionare întreaga cantitate de semințe necesară pentru semănatul florii-soarelui porumbului.Prezența masivă în cimp a cooperatorilor și mecanizatorilor, grija manifestată pentru calitatea lucrărilor agricole demonstrează cum nu se poate mai bine că aplicarea noului sistem de organizare și retribuire a muncii cointeresează cooperatorii in obținerea unor pro'- ducții mari de pe fiecare parcelă de pămînt.La cooperativa agricolă din comuna Tudor Vla- dimirescu, de e- xemplu, anul a- cesta se plantează pentru prima dată 40 ha butași de de zahăr în vederea producerii de sămînță. Cimpul era pur șl simplu, împînzit de oameni care lucrau la plantat : din cei 400 de cooperatori care formează cele 4 brigăzi nu lipsea nici unul. Terenul a fost bine pregătit, echipele îșl cunosc parcelele pe care vor lucra, nu se mal așteaptă în fiecare zi repartizarea cooperatorilor la lucru.Pentru obținerea unor recolte mari la hectar, cooperatorii din formațiile de lucru solicită consiliilor de conducere și specialiștilor să asigure condițiile materiale necesare efectuării lucrărilor agricole la timp ca una din cerințele esențiale ale punerii m valoare a avantajelor oferite de aplicarea acordului global. O dovadă cît se poate db; elocyentă am . ____  __________________,_______ rIntîlnit la cooperativa agricolă „V.I. i trecut. Ce garanție există că "aceastî Lenin", din comuna Viziru. „Noi am organizat întreaga producție vegetală în două ferme de cîmp, ne spune tov. Gheorghe Spătaru, inginerul șef al cooperativei agricole. în fiecare fermă cooperatorii sînt organizați pe echipe, iar în cadrul echipelor pe grupe de 5—6 oameni. Pe fiecare grupă de cooperatori am repartizat și un atelaj. în felul acesta oamenii au posibilitatea să se deplaseze în cîmp, să transporte îngrășămintele naturale sau semințele, într-un cuvînt să-și organizeze cît mai. bine munca". Rezultatele acestui mod de organizare a muncii nu au întîrziat să se arate. în primul rînd s-au transportat in cimp cu atelajele 2 500 tone gunoi de grajd. Apoi s-au rectificat drumurile dintre sole pentru ca fie-

care palmă de pămînt să poată semănată și să dea producție. întreaga suprafață care se va cultiva cu floarea-soarelui și porumb a fost fertilizată cu Îngrășăminte chimice. Cooperatorii înșiși se îngrijesc de calitatea lucrărilor executate ' de mecanizatori la pregătirea terenului, de pregătirea semințelor. Ei au selectat de două ori floarea-soarelui, rezultind două categorii de semințe, în funcție de care s-a făcut și reglajul semănătorilor.Aplicarea noilor forme de organizare și retribuire a muncii cointere-

eadurilor m cimp. Erau repicate în ghivece nutritive 84 000 fire de varză, 15 000 fire 'de ardei iute, 120 000 fire roșii de cimp. „După felul cum se desfășoară lucrările și condițiile pe care le-am asigurat, ne spune tov. Ștefan Budur, inginerul șef al cooperativei agricole, sperăm ca plnă pe 10—15 iunie să scoatem pe piață primele cantități de roșii din solar".vește pentru

DIN JUDEȚUL BRĂILA
1

PREZENȚĂ 
MASIVĂ

sează într-o măsură mai mare și p» cooperatorii care lucrează in legumi- cultură. Anul acesta, cooperativele • agricole din județul Brăila vor cultiva 4 700 ha cu legume. Deși față de anul trecut suprafața cultivată cu legume se micșorează cu 400 ha, se vor produce 73 700 tone de 'legume, cu 20 000 tone mai. mult decît anul 
___ _?,1_ . L—~ 2..._ „stă cantitate se va realiza ? După cum se știe, în face la în felul teresați care sămai bune. Iată și citeva fapte care susțin această afirmație. La cooperativa agricolă din Țibănești toate cele 3 ha cu solarii erau acoperite și se începuse plantatul răsadurilor de roșii timpurii. în jurul solariilor s-au făcut 2 km de perdele de protecție. Pentru a se obține o producție cît mai mare, în solarii s-au administrat 40 tone mraniță la hectar și 300 kg superfosfat. La plantatul răsadurilor de roșii lucrau toate cele 4 echipe legumicole. Totodată se făceau ultimele pregătiri pentru plantarea ră-

în ce pri- pregătirilor legumelor au . cooperativele agricole din Jirlău, Filipești, Mircea Vodă, Găiseanca și altele.Părerea unanimă a specialiștilor cu care am stat de vorbă este că, în urma aplicării noilor forme de organizare și retribuire'a muncii s-a înregistrat o îmbunătățire evidentă a participării cooperatorilor la lucru. Dar în unele cooperative se constată defecțiuni în ce privește organizarea muncii, în repartizarea sarcinilor pe formații de lucru. La cooperativa agricolă din Cazasu acum, la timp după începerea campaniei agricole, nu s-a făcut repartizarea tractoarelor pe brigăzi și e- chipe. Ca urmare se constată o slabă participare a cooperatorilor la lucru. Inginerul șef al. cooperativei ne lasă să înțelegem că singura explicație este apropierea unității de orașul Brăila, ceea ce face ca o bună parte din forța de muncă să fie absorbită de alte sectoare de activitate. La o privire mai atentă se constată însă că adevărata cau- însuși felul cum producția și mun- cu lu-

Vagoanele „zburătoare"

au fost regăsite, dar nu

ză o formează sînt ca mai erau imposibil să aflăm care este tariful pe tona de produs la această cultură. De fapt nu se cunoșteau tarifele nici pentru porumb sau floarea-soarelui.■ .De aci'și concluzia- tă~ fiu ' este suficient ca tarifele pentru lucrări să iie doar discutate în adunarea' generală, ci să Sc urmărească și traducerea in practică a principiilor acordului global. Cooperatorii din Cazasu reproșează consiliului de conducere că nu asigură toate condițiile materiale pentru a se putea obține producții mari. „Există 5 000 tone gunoi de grajd ce stă în platforme de 2—3 ani — ne spunea cooperatorul Dobre POpescu. Ar fi fost bine dacă s-ar fi organizat transportul îngrășămintelor și noi toți am fi participat la administrarea lor. La cartofi am putea obține astfel recolte mai mari. întrucît și în alte cooperative se constată neajunsuri în ce privește repartizarea tractoarelor pe brigăzi și echipe, lipsă de grijă pentru aplicarea îngrășămintelor, se impune ca specialiștii și membrii consiliilor de conducere să se ocupe temeinic de organizarea muncii. Formațiile de lucru constituite din mecanizatori și cooperatori să știe în orice moment ce au de făcut, să aibă asigurate toate cele necesare în vederea bunei desfășurări a lucrărilor.Asigurarea condițiilor materiale pentru ca formațiunile de lucru să-și poată desfășura activitatea ya contribui la efectuarea la timp a lucrărilor agricole de primăvară, una din condițiile hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari.
Teodor ION

li s-au tăiat aripile

Direcția generală mișcare și comercial din Departamentul Căilor Ferate ne-a comunicat la redacție că cele sesizate în articolul intitulat : „Vagoanele zburătoare", publicat în nr. 8 714 al ziarului, sint juste, în sensul că in timpul transportului pe calea ferată al anumitor vagoane cu ciment expediate de fabrica^ din Bicaz s-au produs unele abateri de la instrucțiunile de serviciu din partea personalului căii ferate.„De regulă, conform prevederilor actelor normative și ale instrucțiunilor de serviciu, valabile la căile ferate — se spune în răspunsul primit la redacție — orice expediție se ia în primire de la predator pe baza unui document de transport, a- cesta însoțind expediția pe tot parcursul pînă la eliberarea mărfii destinatarului. Vagonul nr. 315319608792, încărcat cu 57 tone de ciment de la Bicaz pentru Curtea de Argeș, a sosit la destinație și s-a eliberat destinatarului. Deși inițial destinatarul acestei expediții nu a recunoscut primirea șl a refuzat plata mărfii către furnizor, ulterior, în baza cercetărilor întreprinse, s-n stabilit adevărul și destinatarul — I.C.M.— Șan

tierul Gh. Gheorghiu- Dej — a recunoscut ' primirea cu adresa nr.13320 din 19 ianuarie a.c. și a restituit căii ferate despăgubirea de 18 133.50 lei, plus cheltuielile de arbitrare. Vagonul nr. 005311984263, primit la transport cu scrisoarea de trăsură nr. 3212 pentru Trustul de construcții Bacău, contrar prevederilor din instrucțiunile de serviciu valabile la ralea ferată, a fost îndrumat la destinație pe baza etichetelor de identificare aplicate de predator pe vagon înainte de primirea de' la predator a documentului de transport. Vagonul a sosit in stația Bacău și s-a eliberat destinatarului fără document de transport.Același vagon, după descărcarea în Bacău.a fost expediat din nou la Bicaz, unde s-a re- încărcat cu ciment și s-a depus un nou document de transport cu destinația stația Ștefă- nești-Argeș. De această dată, vagonul a fost trimis tot la Bacău cu documentul inițial întocmit .și s-a eliberat marfa a- celuiași destinatar — Trustul de construcții din Bacău. în aceasță situație destinatarul din Bacău a primit cu un singur document de transport două vagoane, iar destinatarul din

Ștefănești-Argeș nici u- nul. Ca urmare, calea ferată a fost obligată să despăgubească beneficiarul păgubit și să recupereze contravaloarea acesteia de la Trustul de construcții Bacău.în cazul celui de-al treilea vagon, cu nr. 215391215385, prin neglijența magazinerilor Ia- cob Minea și Pîrhău Niculae din stația Bicaz, vagonul a fost expediat ca gol și la o , destinație necunoscută. Pentru paguba produsă căii ferate, magazinerii mai sus-arătați au fost obligați la plata despăgubirii acordate beneficiarului, plus majorările prevăzute de reglementările actuale".Este meritoriu că organele de resort din Departamentul Căilor Ferate au dat de urma vagoanelor ce au „dispărut" cu încărcătura lor, despăgubind pe cei păgubiți și sancționînd pe cei vinovați. Din păcate, din răspunsul primit la redacție nu rezultă că s-au întreprins și alte măsuri spre a evita apariția unor fenomene similare, extrem de păgubitoare atît pentru furnizorii și beneficiarii produselor, cit șl pentru calea ferată. A- șadar, o garanție că se vor „tăia" aripile vagoanelor zburătoare nu există.

(Urmare din pag. I) v

SUCCESE DE PRESTIGIU

PLANULUI TRIMESTRIAL
JUDETUL BOTOȘANI

9 ♦
-------------------------------------------------------------------------------------- șp.

BOTOȘANI (cores
pondentul „Scînteii", 
Nicolae Zamfirescu). Ca urmare a eforturilor depuse de colectivele de muncă din u-

nitățile economice, ju-- dețiil Botoșani și-a îndeplinit la 27 martie 1971 planul producției globale industriale pe trimestrul I din pri-
mul an al noului cincinal. Pînă la sfîrșitul acestei luni, se va realiza în plus o producție industrială de 8,8 milioane lei.

JUDEȚUL MURES, »

pondentul 
Lorand Deaki). dustria județului Mureș și-a realizat planul producției globale pe trimestrul I. Se prelimină ca în timpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul lunii să se obțină o producție in-

dustrială suplimentară de aproximativ 70 milioane lei. Prima unitate cu pondere semnată județului portat planului termen a natul de exploatare și industrializare a lem-
în- in economia care a ra- îndeplinirea înainte de fost Combi-

nului din Tg. Mureș. Prin depășirea sarcinilor de plan. C.E.I.L. va livră pieței mobilă în valoare de peste 4 milioane lei, 1 800 mc cherestea rășinoase și fag, 5 600 mc bușteni, 6 000 tone lemn de foc și alte produse.
JUDEȚUL SUCEAVA

SUCEAVA pondentul I. Manea), martie, toate unitățile industriale ale județului Suceava și-au îndeplinit planul la producția globală pe pri-
(cores- 

„Scînteii", Ieri, 29 mul trimestru al anului. Ca urmare. ■ pină la sfîrșitul acestei iuni, se estimează obținerea unei producții suplimentare în valoare peste 25 milioane unități
se va concreti-17 000 tone băfizice,za în - - —.- -rită, 12 000 tone minereu mangan marfă, 600 tone celuloză, mobilă în valoare de 2 100 000 lei și multe alte produse.

în ziua de 29 martie, întreprinderile industriale din județul fov au îndeplinit cinile de plan la ducția globală. . ducția marfă și la export pe trimestrul I al
anulul. Potrivit calculelor pînă la 31 martie ele vor realiza o producție suplimentară în valoare de peste .20 milioane lei. In a- ceastă perioadă, industria județului Ilfov

» livrat la export, peste plan, însemnate cantități de de legume cherestea i covoare șl duse.
JUDEȚUL GORJ

*

întreprinderile industriale din județul Gorj au îndeplinit, cu trei zile mai devreme, sarcinile de plan la producția globală și producția marfă
primul trimestru. Din datele centralizate de Direcția județeană de statistică se estimează că industria Gorjului va realiza, pînă la sfîrșitul primelor trei

luni ale producție tară evaluată la20 000 000 lei șl o producție marfă în valoare de 24 000 000 lei.
JUDEȚUL ALBA

♦

Cu 4 zile înainte de termen, colectivele de muncă din industria județului Alba realizat sarcinile planului trimestrial producția globală și producția marfă la
dută și încasată. Succesul 8e concretizează . în obținerea unor cantități suplimentare de 130 tone oțel, 2 100 tone șare, 500 mașini spălat rufe, 100 acid sulfuric, 900

prefabricate din beton, 10 480 mc bușteni, lemn de mină și de celuloză, 1100 mp binale, 13 tone hîrtie, 6 000 perechi ciorapi, precum și alte duse.

Fabrica de tricotaje, lenjerie și îmbrăcăminte pentru copii „1 Iunie" Timișoara încheie primul trimestru din acest an cu realizări remarcabile. Au fost fabricate și livrate peste plan 10 000 de articole destinate garderobei celor mai mici cetățeni ai țării, în aceeași perioadă au fost introduse în producție 24.de modele noi de lenjerie și îmbrăcăminte atît din fire de bumbac, cit și din fire sintetice. Pentru informarea părinților notăm citeva din aceste noutăți : cămășuțe, flanele, costume ștrampele din bumbac, costume de joacă, bluze și cămăși din fire p.n.a., precum și capoate din tricot de relon

pentru fetițe. Șefa serviciului plan-urmărire, Terezia Enderle, ne-a spus că pînă la sfîrșitul anului vor mai fi introduse în fabricație alte 48 de modele noi. Este vorba, deci, de o gamă largă da produse — lucru firesc dacă avem In vedere dorința colectivului timișorean de a întîmpina Ziua internațională a copilului cu succese însemnate. Din cele 15 milioane de bucăți de • tricotaje și articole de îmbrăcăminte pentru copii, cît nologie.• urmează să producă în acest an fabrica „1 Iunie" Timișoara, circa 30 la sută sînt destinate expor-

tulul, în special cumpărătorilor din Austria, R. F. 
a Germaniei și Olanda, care le apreciază pentru ca
litatea lor superioară. Pe aceste piețe sînt solici
tate cu prioritate articole de lenjerie pentru fetițe 
șl băieți realizate dintr-un singur fir de bumbac — 
fabrica din Timișoara fiind singura din țara noas
tră care produce articole după o asemenea teh»

Cazar IOANA 
corespondentul „Sclntei!

certitudinea continuării producției există numai pentru prima jumătate a anului.. Această evidentă anomalie econo- . mică a fost generată de faptul câ s-au elaborat două balanțe materiale, structural diferite, amîndouă către sfîrșitul anului și la un Interval deștul de scurt una de alta. Această situație a derutat, în bună măsură, și unitățile producătoare și pe cele beneficiare. Uzina chimică din Turda a contractat aceeași producție o dată cu întreprinderea „Chimimport" și încă o dată cu Centrala industrială de medicamente și coloranți din Capitală. în cele din urmă, practic în luna martie a.c., a fost necesar să se pună în mișcare din nou aparatul funcțional al Ministerului Industriei Chimice pentru a se analiza posibilitățile de realizare a unor resurse suplimentare, bineînțeles cu prețul unor dereglări în structura producției pregătită pentru acest an de uzina furnizoare.Exemplul, în sine, ilustrează cît se poate de convingător unde pot duce superficialitatea și inconsecvența inadmisibilă a coordonatorului de balanță în fundamentarea și în formularea cererilor sale. Dacă numai la un interval scurt de timp Direcția de aprovizionare și desfacere din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor a prezentat ca necesară o cantitate cu mult mai mare de insectofungicide decît prima dată, aceasta ne îndreptățește' să reflectăm fie asupra capacității profesionale a celor care au întocmit calculele de fundamentare, fie asupra unui stil de muncă birocratic, unei gîndiri limitate la interese strict sectorizate. Dacă ne referim la factorii de răspundere din Ministerul Industriei Chimice, s-ar părea, la prima vedere, că nu li se poate imputa nimic. într-adevăr, toate direcțiile generale, serviciile, funcțip-

narii sînt ăcoperiți cu hîrtii în toate etapele care au dus la situația citată, ba chiar aceștia s-au ocupat efectiv și, uneori in mod direct, de rezolvarea anumitor probleme. Totuși, ministerul s-a aflat, intr-un șir de cazuri, în urma evenimentelor și nu a conlucrat îndeaproape cu coordonatorul de balanță.Menționăm că situații de genul celei relatate nu sînt singulare. Există 
încă la ora actuală multe întreprin
deri care nu au acoperite prin balan
țe necesitățile lor de materii prime

pe care se situează unele centra
le industriale în îndeplinirea atri
buțiilor ce le revin în acest domeniu, nu o dată ele așteptind ca ministerele de resort să intervină pentru „descurcarea ițelor". Compartimentele de aprovizionare și desfacere ale centralelor de care a Înainte, de pildă, nu fața coordonatorilorprin urmare, nici nu au acționat pentru a preîntîmpina anomaliile care, în cele din urmă, s-au produs. în fond, o asemenea poziție nu este alt-

fost vorba mai s-au Impus in de balanțe și,

anexă, conform programului de producție" — stă scris în contractul la care ne-am mai referit, încheiat între Centrala siderurgică din Galați și baza de aprovizionare a Centralei industriale de utilaj chimic și pentru rafinării din Capitală. în realitate, în anexă nu este reprodus programul de producție cu termene de fabricație și, bineînțeles, de livrare pentru fiecare sortiment în parte, ci o listă de sortimente cu date de expediere pe poziții globale. Or, beneficiarilor le este necesară o anumită structu-

și materiale sau ale căror niveluri, 
o dată stabilite prin balanțe, nu sint 
respectate de coordonatori. Centrala siderurgică Galați — ca să reținem atenția cititorului cu încă un exemplu — nu a prins nici în programul de laminare și nici în contract peste 1100 tone de anumite sortimente de tablă mijlocie și groasă care făceau parte din nivelul atribuit prin balanță Centralei industriale de utilaj chimic și rafinării din Capitală, cantitate neapărat necesară pentru realizarea unor utilaje la export. între timp, s-au făcut nenumărate Intervenții și adrese chiar la nivelul conducerii celor două ministere, care au rămas și acum, la sfîrșitul trimestrului I, fără nici o rezolvare. Atunci, la ce’ bun s-au mai elaborat balanțele, dacă ele nu reflectă posibilitățile de producție ale furnizorului ?Cert este că apariția carențelor de această factură in mecanismul aprovizionării tehnico-materiale este fa
vorizat și de poziția de expectativă

ceva decît urmarea menținerii unei vechi mentalități: „De sus (adică de la minister — n.n.) ni s-a aprobat planul, de acolo trebuie să ni se asigure materialele necesare și desfacerea produselor". Este clar că atîta timp dt . nu se va renunța la un asemenea mod de a gîndi,- nu se va putea ajunge la eliminarea golurilor ce apar în anumite locuri în circuitul aprovizionării. Iar cerințele dezvoltării impetuoase a economiei nu ne permit să ne jucăm, în continuare, de-a balanțele și de-a contractarea.încălcări ale obligațiilor contractuale se produc adeseori din simplul motiv că în contractul economic se strecoară unele clauze interpretative care oferă o portiță de a scăpa de răspundere uneia din părți. Este o chestiune care ține de forma contractului dintre furnizor și beneficiar, însă cu implicații de fond. „Termenele de livrare sint cele prevăzute in

rare a fiecărei livrări și, de fapt, asupra acestei chestiuni s-a insistat în faza precontractuală și s-a pierdut timp pentru întocmirea de comun acord a programelor de laminare. Astfel conceput, contractul economic poate fi considerat realizat în orice moment, cu toate că beneficiarul nu a primit anumite sortimente atunci cînd avea nevoie, ceea ce s-a și întîmplat de altfel in decursul primului trimestru din acest an. Desigur, în cazul citat o pacte din vină aparține și beneficiarului, care „n-a deschis ochii bine" atunci cînd a semnat contractul. Totuși, asemenea practici trebuie combătute. 
In fond, sînt în joc interese mai mari decît ale unei părți sau ale alteia, interese legate de realizarea anumitor produse, anumitor utilaje și instalații necesare economiei naționale.Totuși, deficiențele în întocmirea balanțelor materiale și la încheierea 
contractelor economice nu explică

decît în parte frecvența cazurilor în care nu se respectă obligațiile contractuale. Adevărul este că rădăcina neajunsurilor trebuie căutată și în 
activitatea economico-productivă a 
furnizorilor, in modul defectuos în care este organizat și condus procesul de producție și de livrare a mărfurilor. La data investigațiilor noastre, combinatele de exploatare și industrializare a lemnului din Suceavă, Sebeș și Caransebeș rămăseseră în restanță față de contractul încheiat cu întreprinderea de aprovizionare pentru construcții din București cu însemnate cantități de cherestea, plăci fibrolemnoase, parchet și plăci aglomerate din lemn ; printre restan- țierii întreprinderii bucureștene amintite se numărau șl întreprinderile „Chimica" și „Electrometal" din Cluj, întreprinderea de aparataj electric pentru construcții din Capitală, fabrica „Partizanul" din Gheorghieni, baza din Chitila a Ministerului Transporturilor. Surprinzător însă 
nici unul din aceste cazuri de Igno
rare a obligațiilor contractuale nu a 
ajuns, așa cum prevedea legea, la 
arbitraj pentru ca furnizorii să plă
tească daune.Se recunoaște Îndeobște că este necesară disciplinarea relațiilor contractuale și există o lege în acest sens. Se menține însă părerea la unii conducători de întreprinderi și centrale că nu este bine să „strice relațiile" cu furnizorii pentru ca aceștia, la rîndul lor, să nu-i șicaneze în alte împrejurări. O atace practică de menajare a furnizorilor restanțieri este contrară intereselor întreprinderilor, ale economiei, contravine prevederilor legii contractelor economice. Este un motiv în plus ca toți factorii interesați să facă grabnic ordine în desfășurarea relațiilor contractuale, pentru că economia națională tarea tlci aprovizionarenu poate accepta manifes- unor mentalități și prac- învechite în activitatea da tehnlco-materlală.
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ÎNTÎLNIRI ALE DELEGAȚIILOR STRĂINE 
PARTICIPANTE LA CONGRESUL SINDICATELOR

U EXPLOATAREA MINIERĂ ȘOTÎNGA LA FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE LA UZINA „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

Cronica zilei
Luni seara, a părăsit definitiv Republica Socialistă Rom'ânia ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Vietnamului de Sud la București, Nguyen Duc Van.

Delegația sindicatelor 
din R. P. AlbaniaDelegația sindicatelor din Republica Populară Albania, condusă de tovarășul Indris Djarmi, secretar al Consiliului Central al U- niunilor Profesionale, care a participat la lucrările Congresului U.G.S.R., a făcut luni o vizită de prietenie la Exploatarea minieră Șotînga, din județul Dim- bovița. Oaspeții au avut o întilnire cu reprezentanți ai conducer-ii întreprinderii și ai comitetului sindicatului, în cadrul căreia s-au interesat de dotarea minei, de preocupările pentru împrospătarea permanentă a cunoștințelor profesionale ale tuturor categoriilor de sala- riați, de modul în care sînt soluționate problemele sociale ale colectivului.în sala de festivități a Clubului minerilor din Șotînga a avut loc, apoi, un miting de prietenie, la care 

a luat parte un mare număr de muncitori, tehnicieni, ingineri, funcționari.După ce tovarășul Ion. Nedelcu. președintele Consiliului județean al sindicatelor Dîmbovița, l-a salutat călduros pe oaspeți, a luat cuvîntul tovarășul Marius Dumitrescu, președintele Comitetului sindicatului de la Exploatarea minieră Șotînga, care, după ce a subliniat tradiționala prietenie româno- albaneză, cimentată de-a lungul istoriei în lupta pentru libertate și independența națională, a spus. Această prietenie s-a consolidat și a căpătat un nou conținut, un înțeles nou atunci cînd popoarele noastre au devenit pe deplin stăpîne pe. destinele lor și au pășit pe calea construcției socialiste.Toți oamenii muncii din unitatea noastră, a spus in continuare vorbitorul, au urmărit cu mare interes lucrările congresului și stntem hotărîți să traducem în viață hotărîrile a- doptate. Așa după cum ați constatat, la congres a fost subliniat cu tărie faptul că sindicatele din România sprijină pe deplin politica externă a P.C.R. de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de extindere a cooperării multilaterale cu toate statele lumii, indi
ferent de drînduirea socială, politică bazată pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Oamenii muncii, întregul popor albanez, a spus vorbitorul, au in cei ce muncesc din patria noastră, prieteni de nădejde care vor milita cu consecventă, 
așa cum au făcut-o și pînă în prezent, pentru dezvol
tarea prieteniei și solidari

tății internaționale între popoarele Republicii Socialiste România și Republicii Populare Albania.A luat apoi cuvîntul minerul fruntaș Ion Preda, care a spus : Ați avut posibilitatea, desigur, să luați cunoștință de preocupările sindicatelor noastre, de rolul lor crescînd în societate. Colectivul nostru s-a angajat să traducă în viață hotăririle adoptate de congresul sindicatelor de a face totul pentru binele celor ce muncesc, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.Faptul că Albania înfățișează astăzi tabloul unei țări în plin avînt constructiv, a spus in continuare vorbitorul, este meritul e- fortufilor poporului albanez, în frunte cu clasa sa muncitoare. Ca și întregul popor român, colectivul nostru a urmărit și urmărește cu profund interes, cu sincere sentimente de prietenie, abnegația cu care clasa muncitoare albaneză, sub conducerea Partidului Muncii din Albania, și-a. dăruit toate forțele construcției- socialiste. Ne-am bucurat și ne bucurăm de succesele dv., așa cum știu să se bucure prietenii care au. un țel comun : construcția socialismului și comunismului.Noi vă felicităm călduros și vă urâm să obțineți noi izbînzi în construcția societății socialiste.Intîmpinat cu vii aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul Indriș Djarmi, conducătorul delegației sindicatelor din R. P. Albania, care a spus : „Sintem foarte emoționați de primirea caldă pe care ne-ați rezervat-o nouă, reprezentanți ai clasei muncitoare albaneze. Am venit la congresul sindicatelor dv., pentru a aduce salutul oamenilor muncii din Albania. în oontinuare, vorbitorul a spus : în cei 26 de ani de viață liberă, poporul frate român a obținut succese de seamă în construcția socialistă. Acest lucru dovedește forța cla- • sei muncitoare din țara dumneavoastră. Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la realizările dobîndite de poporul albanez, sub conducerea Partidului Muncii, la contribuția Uniunilor profesionale din țara sa în înfăptuirea acestor rezultate.Poporul albanez, a spus el în încheiere, educat în spiritul solidarității internaționaliste de către Partidul Muncii, nutrește sentimente frățești față de poporul rOmân, de celelalte popoare. Prietenia dintre popoarele noastre se va întări și mai mult.(Agerpres)

„PROGRESUL” DIN CAPITALĂ

Delegația Consiliului Central 
al Sindicatelor 

din R. P. Bulgaria
Membrii delegației Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Bulgaria, condusă de Stoil Hristov, secretar al C.C.S., care au participat la lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România, au fost luni la amiază oaspeții colectivului Fabricii de încălțăminte „Progresul" din Capitală.Membrii delegației au vizitat secții ale marii întreprinderi bucureștene, s-au interesat de organizarea și profilul producției, de formele și metodele de activitate a organizației sindicale din întreprindere.După vizită, în moderna cantină a întreprinderii, a avut loc un miting de prie- • tenie.Adresîndu-se oaspeților, președintele comitetului sindicatului, Neagu Panait, a spus : Este pentru noi, stimați oaspeți, o deosebită bucurie că ați vizitat întreprinderea noastră și că ne oferiți prilejul de a evoca încă o dată bunele relații româno-bulgare. între popoarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă, pe planuri multiple, raporturi de strînsă prietenie și colaborare care au dobindit astăzi un conținut superior și o temelie trainică. în acest spirit, s-au extins și legăturile dintre , sindicatele din țările noastre. Noi, cei ce lucrăm la Fabrica de încălțăminte „Progresul", întregul nostru popor, i urmărim cu interes activi- 1 tatea pe care o desfășoară poporul bulgar, sub conducerea partidului comunist, în opera de edificare a societății socialiste și dăm o înaltă prețuire marilor realizări obținut^ de clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea bulgară în dezvoltarea industriei, , a- griculturii. în înflorirea științei, artei și culturii, în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual. Noi vă felicităm din toatei inima pentru aceste realizări și am dori, ca la întoarcerea în patrie, să transmiteți oamenilor muncii din țara dumneavoastră mesajul nostru de sinceră prietenie și urări de succese în activitatea lor.1 în cuvîntul său,' muncitorul Atanase Savof a spus : Nădăjduim, dragi tovarăși din Bulgaria, că vizita în fabrica noastră, deși scurtă, v-a oferit prilejul să vă convingeți de prietenia frățească pe care

colectivi nostru, toți oamenii muncii din țara noastră o poartă poporului bulgar, Ați văzut că muncim cu entuziasm pentru realizarea planului cincinal, pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R. în același tirn-p, a arătat vorbitorul, colectivul întreprinderii noastre urmărește cu interes realizările poporului dumneavoastră, ale popoarelor din toate țările socialiste. Mulți muncitori de la fabrica noastră au vizitat Republica Populară Bulgaria și au rămas impresionați de tabloul înnoitor sub care se înfățișează țara vecină și prietenă.Răspunzînd, tovarășul Stoil Hristov, conducătorul delegației bulgare, a spus : Am fost deosebit de emoționați în timpul lucrărilor Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România, unde am putut să simțim cit de puternică este clasa muncitoare din țara dumneavoastră, deținătoare a tuturor bogățiilor din România, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, depline toate eforturile, toate cunoștințele și întregul său talent creator pentru construirea socialismului și comunismului. Subliniind faptul că în R.P. Bulgaria clasa muncitoare întîmpină cu noi succese în muncă apropiatul Congres al Partidului Comunist Bulgar, vorbitorul a relevat marile transformări petrecute. în via-i: ța economică și ' socială din j. țara vecină, creșfereă' nu- !' merică a clasei muncitoare, ridicarea nivelului ei cultural și profesional, precum și participarea tot mai largă a acesteia la- conducerea statului, la opera de edificare a noii societăți.Oaspetele a vorbit apoi despre preocupările oamenilor muncii din Republica Populară Bulgaria.Tovarășa Teodora Șer- șun, președintele Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei ușoare, a mulțumit oaspeților. în numele salariaților din întreprindere, pentru participarea la miting și a urat poporului frate bulgar noi succese în construirea societății -socialiste în țara vecină și prietenă.(Agerpres)
LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU VITICULTURĂ

ȘI VINIFICAȚIE DE LA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Delegația sindicală din Cuba
Luni, delegația sindicală din Cuba, condusă de tova-rășul Perez Rosquete, șef de departament in Centrala oamenilor muncii din Cuba, care a luat parte la Congresul U.G.S.R., a fost oaspetele colectivului Institutului de cercetări pentru viticultură și vinificație de la Valea Călugărească 

și s-a întîlnit cu activul sindical al institutului. în numele cercetătorilor, tovarășii Savin Gheor
ghe, președintele Comitetului de

instituție, și Ion Toma, secretarul Consiliului județean al sindicatelor Prahova, au adresat oaspeților cuvinte de bun sosit. Vizitând Combinatul de vinificație, precum și laboratoarele, membrii delegației cubaneze s-au interesat de dotarea institutului, de munca cercetătorilor, de activitatea comitetului sindicatului în sprijinul cercetărilor, al producției.
(Agerpres)

Delegații sindicale străine 

au vizitat întreprinderi din 

județele Argeș și Brașov
Delegațiile sindicale din Republica Tanzania, Zambia, Guineea, delegatul Uniunii Sindicale Panafricane, delegațiile din Gambia, Sierra Leone, Dahomey, Republica Populară Congo-Brazzaville, Republica Ciad, 'Senegal au făcut luni o călătorie in județul Argeș.Oaspeții au vizitat principalele fabrici ale Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Pitești ; cu care prilej s-au interesat despre procesul de producție, condițiile de muncă și preocupările salariaților din aceste unități industriale.Intre membrii delegațiilor și membrii comitetului sindical al acestei importante întreprinderi din județul Argeș a avut loc apoi un amplu 

schimb de păreri privind activitatea

comitetelor sindicale din întreprinderi industriale.
★Brașovul a primit luni vizita delegațiilor sindicale din Algeria, Finlanda, Norvegia și Tunisia care au fost oaspeții principalelor sectoare ale Uzinei de tractoare, unde s-au interesat de procesul de fabricație și de noile tipuri de tractoare aflate în producție. întreprinderea agricolă de stat Prejmer a primit vizita delegațiilor din R. P. Mongolă și San Marină.După-amiază, delegațiile din R.A.U., Liban și R. A. Yemen au vizitat stațiunea turistică internațională Poiana Brașov și pitorescul oraș de de la poalele Tîmpei.

(Agerpres)

Delegația sindicatelor 
din R. D. VietnamMuncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei „23 August" din Capitală, s-au întîlnit, luni după-amiază, în cadrul unui miting cu membrii delegației sindicatelor din R.D. Vietnam, in frunte cu Nguyen Duc Tink, membru ăl Prezidiului Federației Sindicatelor din Vietnam, care au luat parte la lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Mitingul a fost deschis de tovarășul Nicolae Mo- raru, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele Comitetului U- niunii Sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, care a salutat pe oaspeți, urîndu-le bun sosit în mijlocul colectivului uzinei bucureștene.Luînd cuvîntul, președintele Comitetului sindicatului Uzinei „23 August", tovarășul Gheorghe Stuparu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., a spus : Veștile care sosesc în prezent din Vietnam, precum și de pe fronturile din Laos și Cambodgia, succesele forțelor patriotice care se află într-o ofensivă generală, demonstrează cu putere faptul că prin extinderea agresiunii, imperialismul american nu va putea să înfrîngă nici o dată un popor curajos și neînfricat, care își apără cu hotărîre libertatea și independența națională. Poporul român a acordat permanent sprijinul său hotărît, moral, material, politic și diplomatic luptei poporului vietnamez, celorlalte popoare din Indochina, împotriva agresiunii imperialiste, pentru o viață liberă și independentă. Făcîndu-mă interpretul sentimentelor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la uzina , noastră, doresc să-i asigur / pe oaspeți că, alături de întregul nostru popor, vom aoorda și în viitor sprijin deplin luptei eroice a popoarelor vietnamez, laoțian și khmer.A luat apoi cuvîntul ing. Lucia Păunescu care a a- dresat oaspeților salutul cordial și cele mai calde sentimente de solidaritate ale femeilor din uzină cu lupta eroicului popor vietnamez și a popoarelor din Laos și Cambodgia.La rîndul său, muncitorul trasator Ion Cristea a spus printre altele : Cerem cu hotărîre încetarea tuturor actelor de agresiune și război împotriva , popoarelor vietnamez, laoțian și khmer, re

tragerea tuturor trupelor americane și ale sateliților lor din această zonă.Luînd cuvîntul, tovarășul Nguyen Duc Tink, după ce a mulțumit pentru primirea prietenească de care delegația pe care o conduce s-a bucurat în țara noastră, în cadrul Uzinei „23 August", a transmis colectivului de aici salutul frățesc și felicitări călduroase din partea sindicatelor și poporului din Vietnam.In continuare, relevînd faptul că în cadrul Congresului . Sindicatelor din România a fost adoptată o rezoluție care condamnă imperialismul și pe agresorii americani, susținînd totodată lupta dreaptă a poporului vietnamez, a tuturor popoarelor din Indochina, conducătorul delegației sindicatelor din R. D. Vietnam a spus : Permiteți-mi să prezint, și cu acest prilej, recunoștința cordială a muncitorilor și sindicatelor, a populației noastre, față de simpatia și ajutorul prețios al Partidului Comunist Român, al guvernului țării dv., al sindicatelor și al poporului român, pe care le acordă luptei poporului vietnamez și popoarelor din Indochina.După cum se știe, în ultimul timp, pentru a ieși din poziția lor de învinși în Vietnamul de sud și pentru a evita înfrîngerea totală în planul lor de vietnamizare a războiului, imperialiștii americani și acoliții lor din guvernul fantomă de la Saigon au declanșat cufurie operații agresive în Laos, au multiplicat acțiunile lor criminale derăzboi în Vietnamul deSud și Cambodgia, au intensificat bombardamentele asupra unor regiuni populate din partea sudică a R.D. Vietnam. Toate acestea nu au nimic comun cu așa-zisa dorință de pace .și de a pune cît mai curînd capăt războiului despre care vorbește președintele'S.U.A. De aceea, toate popoarele cinstite, iubitoare de pace, din lume, inclusiv poporul american, s-au ridicat cu indignare condamnînd a- ceste noi aventuri militare ale administrației Nixon.în continuare, membrii delegației sindicatelor din R. D. Vietnam au vizitat principalele ' secții ale uzinei, unde muncitorii le-au făcut o caldă manifestare de prietenie.(Agerpres)
LA UZINA „1 MAI" DIN PLOIEȘTI

Delegația sindicală iugoslavă 
și reprezentantul Congresului 

sindicatelor din Republica Sud AfricanăDelegația sindicală iugoslavă, condusă de tovarășul Vladimir Iovano- vici, membru al Prezidiului Consiliului Central al Uniunii sindicatelor din Iugoslavia, precum și tovarășul Milton Miya, reprezentantul Congresului sindicatelor din Republica Sud-Africană, secretar al sindicatului salariaților municipali, președintele Comitetului SACTU din Lusaka, care au participat la lucrările Congresului U.G.S.R., au fost luni dimi

neața oaspeții colectivului Uzinei constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești. După o întilnire cu membrii Comitetului sindicatului, în cadrul căreia oaspeții s-au interesat de procesul de producție, de condițiile de muncă și de deservire social-culturală a salariaților, au fost vizitate secții de bază ale uzinei. La plecare, oaspeții au mulțumit pentru calda primire făcută.(Agerpres)
(Urmare din pag. I)cial-politice românești de azi, prin depășirea decalajului existent vom ajunge la marea cultură română a viitorului, la care toți aspirăm, și către care ne îndreptăm cu pași din ce în ce mai fermi.în acest context, un loc distinct ar trebui să acorde critica raporturilor literaturii contemporane românești cu literatura din alte țări, modului cum este gîndită și înțeleasă aspirația la universal. Nici o cultură — așa cum a- trăgea recent atenția secretarul general al partidului — nu se poate dezvolta în izolare și cu atit mai puțin cultura română, ale cărei orizonturi sînt printr-o milenară tradiție deschise spre tot ce este mai valoros în creația lumii. Dar confruntarea cu

literatura universală duce la înfăptuiri remarcabile numai a- tunci cînd există un nucleu coagulant propriu. Simplul acces la rafturile culturii u- niv.ersaie de toate nuanțele nu are darul de a produce automat genii.Există un fapt care merită să fie pus în lumină': cultura română s-a dezvoltat în epoca ei modernă sub semnul unei continue nevoi de „sincronizare" înțeleasă ca necesitate de a ajunge din urmă alte culturi europene care, beneficiind de condiții istorice mai favorabile. ajunseseră la înfăptuiri remarcabile. De bună seamă, cînd ne-am aflat în fața unor mari creatori legați adine de realitățile naționale, un asemenea proces de sincronizare a reușit să dea naștere la sinteze geniale și profund originale, care

să ridice cultura română la o înălțime valorică comparabilă cu a marilor culturi, să deschidă drumuri noi pentru conștiința universală așa cum,

LA FABRICA DE MOTOARE ELECTRICE

DIN PITEȘTI

Delegatul Uniunii sindicatelor 
pentru eliberarea 

Vietnamului de sud
Colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari de la Fabrica de motoare electrice din Pitești a. primit luni după- amiază vizita delegatului Uniunii sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud la Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România, tovarășul Huynh Van Than, membru al Comitetului Central al Uniunii sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud.Oaspetele, însoțit de prof. Elena Cojan, secretar al Comitetului Uniunii Sindicatelor din învățămînt, cultură, presă și poligrafie, a fost întîmpinat de reprezentanți ai conducerii fabricii, ai comitetului de partid și ai comitetului sindicatului.După vizitarea unor secții ale fabricii, a avut loc un miting de solidaritate cu lupta poporului vietnamez. care a fost deschis de Gheorghe Tuiu, președintele Consiliului județean Argeș al sindicatelor.A luat apoi cuvîntul ing. Florea Aldea, președintele Comitetului sindicatului din întreprindere. Bucuria și căldura cu care v-a primit colectivul nostru — a spus vorbitorul — este 

o expresie a stimei și prieteniei pe care o nutrește colectivul , acestei uzine. întregul popor român față de eroicul popor vietnamez, o expresie a solidarității internaționaliste dintre țările și popoarele noastre.Vitejia legendară a poporului vietnamez. curajul și eroismul său fără seamăn l-au atras admirația ' și stima tuturor popoarelor lumii- și reprezintă un/ exemplu înșuflețifor pentru toate popoarele care se ridică împotriva imperialismului și colonialismului, care îsi apără libertatea și ființa națională.Muncitorii. tehnicienii, inginerii și funcționarii din fabrica noastră susțin pe deplin politica statului și a Partidului Comunist Român. care sprijină poziția R. D. Vietnam și a guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii' Vietnamului de Sud — adevăratul reprezentant al oamenilor muncii din această țară — privind reglementarea conflictului vietnamez, a spus în încheiere vorbitorul.Noi, femeile muncitoare, alături de întregul popor român, a spus în cuvîntul său Anghelușa Chiri ță, muncitoare bobinatoare, condamnăm cu toată hotă-

rîrea acțiunile barbare ale agresorilor imperialiști a- mericani împotriva popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian.Vreau să asigur pe oaspetele nostru vietnamez — a spus în continuare vorbitoarea — că oamenii muncii de la Fabrica de motoare din Pitești, alături de întregul popor român, vor acorda și în viitor întregul lor sprijin popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian, pînă la victoria deplină asupra agresorilor. Totodată, rog să transmiteți femeilor muncitoare din Vietnam sentimentele noastre de simpatie și solidaritate cu lupta dreaptă pe care o duce poporul vietnamez și la care ele participă cu toată ființa lor.A luat apoi cuvîntul lăcătușul Ilie Stoian, care a spus, printre altele : Poporul nostru, care și-a cucerit libertatea cu prețul unor mari sacrificii, care a cunoscut în istoria sa milenară ce înseamnă agresiunea și a știut să lupte contra ei, a înțeles să sprijine material, moral și politic lupta poporului vietnamez împotriva imperialismului american. Vietnamul nu este singur. Alături de cauza sa dreaptă se află țările socialiste, mișcarea muncitorească internațională, opinia publică din întreaga lume.în cuvîntul său, Huynh Van Than, după ce a mulțumit pentru caldele cuvinte adresate, a spus : Deși imperialismul american este deosebit de sălbatic și potențialul- său de război este enorm, populația sud-viet- nameză este hotărîtă să-și- cucerească independența și libertatea. Cu cît imperialiștii americani extind mai mult războiul, cu atît ei înaintează mai mult spre o inevitabilă înfrîngere, deoarece concomitent cu succesele poporului vietnamez, forțele armate și populația din Laos și Cambodgia au înregistrat noi și însemnate victorii asupra dușmanului comun.în încheiere, vorbitorul a mulțumit Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român pentru sprijinul prețios și ajutorul multilateral acordat luptei di/epte a poporului vietnamez. (Agerpres)
LA UZINA DE MECANICA FINA DIN SINAIA

Delegația sindicatelor
din R. P. Polonă

Delegația sindicatelor din R. P. Polonă. condusă de tovarășul Henryk Kowalski, membru al Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Polonă, inspector general pentru probleme de protecția muncii, care a luat parte la lucrările Congresului U.G.S.R., a făcut luni o vizită de prietenie la Uzina de mecanică fină din Sinaia.Oaspeții, însoțiți de tovarășul Gh. Mîrzea, membru al Consiliului județean al sindicatelor Prahova, au vizi-

tat moderna uzină, s-au întreținut cu numeroși muncitori, membri ai activului sindical din uzină, interesîn- du-se de condițiile de muncă și de viață ale acestora, de preocupările colectivului pentru îndeplinirea sarcinilor de producție. Au fost discutate, de asemenea, probleme privind pregătirea și specializarea muncitorilor, soluționarea problemelor sociale ale colectivului, diverse alte aspecte ale activității comitetului sindicatului.(Agerpres)
tivele cu care este confruntată umanitatea în general și societatea noastră in special. Omenirea trăiește și azi în cuprinsul unor națiuni și

mai înaintate caută o nouă expresie a „umanului", și vocile cele mai diverse sînt ascultate cu a- tenție pe toate meridianele în măsura
Dacă în locul acestei nobile' preocupări, unii dintre scriitorii. și artiștii noștri sînt animați doar de idealul unei false sincronizări, de ambiția de

PERSONALITATEA
în artă, a reușit, la un moment dat, s-o facă un Constantin Brân- cuși.Astăzi condiția culturii române este însă cu totul alta. Sincronizare înseamnă pentru noi, în momentul de față, punerea de acord a amplitudinii noastre intelectuale cu impera-

culturi naționale, dar este incontestabil că s-a născut în ultimele decenii un alt tip de conștiință, fiecare om fiind preocupat în aceeași măsură de rosturile poporului său și ale colectivității umane în ansamblu. Slujitorii cei mai înzestrați ai artei, conștiințele artistice cele

în care ele vin să răspundă acestei cerințe universale. Trebuie să ne întrebăm pe ce căi ar putea cultura română de azi să participe la această uriașă operă de creație, ce valori poate pune în circulație, cu ce se poate face auzită și folositoare o- menirii.

a fi la fel cu alții de pe alte mșridiane, socotind că ar putea aduce cultura română la diapazonul unei a- nume culturi, unor a- nume curente. unor anume mode -literare, este evident cit de mult se înșeală.Acceptînd o asemenea ipostază ar însemna să acceptăm

Constituirea societății 

româno-marocane 

„Arcomar“La București a fost semnat contractul dintre Antrepriza română de construcții-montaje „Arcom" și grupul marocan Debbagh-Souiri pentru constituirea societății mixte româno-marocane „ARCOMAR", oare va avea sediul la Casablanca. Activitatea acestei societăți va fi axată, îndeosebi, pe executarea de lucrări de construcții-montaj, furnizarea de studii și utilaje și prestarea de servicii inginerești. (Agerpres)
CARNET 

CULTURALLa 29 martie 1971, a avut loc, la Ministerul Afacerilor Externe, semnarea Protocolului de schimburi culturale și științifice pe anii 1971—1972 între Republica Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și Populară.Documentul prevede numeroase schimburi în domeniile culturii, artei, învățămîntului și științei : acordarea de burse de studii și specializare, stagii de practică pentru studenți, vizite de delegații pentru schimb de experiență, documentare și conferințe, trimiterea de cadre didactice românești din învățămîntul superior și secundar pentru a preda în Algeria și de medici pentru a lucra în unitățile medicale algeriene, schimburi de publicații și materiale documentare privind organizarea învăță- mîntului în cele două țări, organizarea de expoziții și turnee artistice etc.Protocolul a fost semnat din partea română, de Marcel Ghibernea, directorul relațiilor culturale din Ministerul Afaoerilor Externe, iar din partea algeriană de Abdelghani Kesri, directorul relațiilor culturale, sociale și de cooperare tehnică din Ministerul Afacerilor Externe.La semnare au participat Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Traian Pop, adjunct al ministrului învătămîntului, Mihal Aldea, adjunct al ministrului sănătății, precum și membrii celor două delegații.
★Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit, luni la amiază, un cocteil cu prilejul turneului întreprins în ’ țara - noastră de Ansamblul folcloric „Reda" din Republica Arabă Unită.' Au participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al C.S.G.A., Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă.' Au luat parte, de asemenea, Ibrahim ^Youssri, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Unite la București, și membri ai ambasadei.,(Agerpres)

De la C.E.C.Casa de Economii și Consem- națiuni informează că, în vederea participării la tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1971 a libretelor de economii cu do- bîndă și ciștiguri în autoturisme, sumele necesare pot fi depuse pînă la data de 31 martie a.c inclusiv.De asemenea, pînă la aceeași dată se pot efectua și depunerile pe libretele de economii pentru turism, necesare participării la tragerea Ia sorți pentru al doilea trimestru al anului în curs.Atît depunerile pe libretele de economii cu dobîndă și cîș- tiguri în autoturisme, cît și cele pe libretele de economii pentru turism se pot efectua fie' la unitatea C.E.C., care a emis libretul, precum și la celelalte unități C.E.C. proprii din aceeași localitate cu unitatea emitentă a libretului, fie la filiala C.E.C, de care aparține unitatea care a emis libretul. în afara cîștigurilor. Casa de Economii și Consemnațiuni acordă titularilor acestor librete și do- bînzi.
ignorarea faptului că, în momentul de față, prin condiția ei de cultură a unei țări socialiste, cultura română beneficiază de o experiență umană inedită și mai ales de anumite condiții de creație deosebite de ale societăților ce se situează în condițiile vechii orînduiri. Se cer de aceea folosite în deplinătatea lor virtualitățile apărute datorită marilor transformări sociale din ultimele decenii. Dacă pe vremea lui Heliade „sincronizarea" prin imitarea culturii țărilor Europei ieșite din revoluția franceză putea însemna un progres, astăzi „sincronizarea" cu o lume ca- re-și recunoaște ea însăși tragicul zbucium generat de diso- luția unei orînduiri învechite ar reprezenta pentru noi o dare a ceasului îndărăt. Ar fi o pseudosincronizare. Noi avem datoria 6ă

edificăm o monumentală cultură română prezentă, corespondent al prezenței românești pe alte planuri. Noi avem datoria de a aduce în o- pere spiritul și realitățile unei societăți înaintate, problematica ei radical deosebită de aceea a unor țări de recunoscută tradiție culturală, dar aflate intr-un moment istoric depășit de evoluția noastră socială.Cred că discuțiilor ce se desfășoară în ultima vreme pe marginea problemelor de creație le este necesară o confruntare mai atentă cu acele mari momente din trecut ale culturii românești, în care creatorii unei epoci au găsit soluțiile optime pentru a asigura mersul ascendent al geniului creator al poporului nostru. însemnările de față nu au altă pretenție decît de a supune dezbaterii această problemă.
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Delegația guvernamentală

română condusă de tovarășul

Gheorghe Rădulescu

s-a înapoiat din R. P. Chineză
Luni seara s-a înapoiat în Capitală delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care, la invitația guvernului făcut țară.Din rășil loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, Mircea Bădică, secretar general în Ministerul Comerțului Exterior, consilieri și experți.

Republicii Populare Chineze, a o vizită de prietenie în aceastădelegație au făcut parte tova-

La sosire, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Flo- rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare nomică și tehnică, alte persoane ciale.Au fost prezenți Cian Hai-fun,basadorul R. P, Chineze la București, și membrii ambasadei. (Agerpres)
eco- ofi-
am-

Primirea de către tovarășul
9 

unor delegații 
peste hotare

Virgil Trofin a 
sindicale de

în cursul zilei de luni, Virgil Trofin. președintele lui Central al Uniunii Generale a "Sindicatelor din România, a primit unele delegații care au participat la Congresul U.G.S.R. : delegația sindicatelor din Bulgaria, condusă de Stoil Hristov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor ; de- : legația Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, condusă de Vladimir Iova- novici, membru al Prezidiului Consiliului Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia ; Râmy Rakotobe, vicepreședinte al Federației Sindicatelor din Madagascar.In după-amiaza aceleiași iile a fost primită delegația Uniunii Generale Tunisiene a Muncii, condusă de Mustafa Maklouf, secretar general adjunct. A fost de față tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al C.C. al U.G.S.R.

tovarășul Consiliu- delegație a avut loc un păreri asupra desfășurării Congresului U.G.S.R., cu relațiile reciproce din țara noastră și respective. Oaspeții căldură impresiile
între cele au lor

Cu fiecare schimb de lucrărilor privire la sindicatele din țările relatat cudespre congres, despre-întîlnirile cu oamenii muncii din întreprinderile vizitate.în cursul discuțiilor, s-a exprimat dorința ca legăturile de prietenie și cooperare între U.G.S.R. și celelalte centrale sindicale să se dezvolte pe mai departe, în interesul întăririi unității de acțiune a celor ce muncesc și a sindicatelor de pretutindeni.Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

->

STEFAN VOITEC, A PRIMIT DELEGAȚIA
-> 7 ■» '

Președintele Marii Adunări ționale, Ștefan Voitec, a primit delegația parlamentară italiană dusă de Giuseppe Vedovato,. ședințele Grupului italian al Uniunii interparlamentare, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Deputaților.
La întrevedere, care 

tr-o atmosferă cordială, Canstantin Daicoviciu, Grupului parlamentar țiile de prietenie România-Italia, Traian Ionașcu și Tudor Drăganu, vicepreședinți ai Grupului român al Uniunii interparlamentare, Iuliu Fejes, secretar al Marii Adunări Naționale, Tudor Ionescu, membru al Comisiei pentru politică externă a M.A.N.In timpul convorbirii au fost relevate unele aspecte ale activității parlamentare din cele două țări, precum și rolul panlamentelor și personalităților climat

CRONICĂ

Na- luni con- pre-
de

a decurs în- au luat parte președintele pentru rela-

parlamentare în crearea unui de pace în Europa și în lume,

sublîniindu-se inițiativa română convocare a unei conferințe a parlamentarilor din Europa, ca 'un pas premergător conferinței general-eu- ropene pentru securitate.
★In aceeași zi, oaspeții s-au întîlnit cu membri al Comitetului de condu- oere al Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Italia.Cu acestx prilej, părțile s-au informat reciproc asupra structurii și activității comisiilor permanente, asupra stadiului actual și premiselor viitoare ale activității celor două grupuri parlamentare de prietenie.
★La amiază, Constantin Daicoviciu, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România—Italia, a oferit în saloanele Hotelului „Intercontinental" un dejun, în cinstea delegației parlamentare italiene.

(Agerpres)

★ ★

Printr-un decret al Consiliului de Stat a fost înființat Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, prin comasarea Ministerului Transporturilor cu Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor.Printr-un alt decret al Consiliului de Stat a luat ființă Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, prin •preluarea de către acest minister a atribuțiilor referitoare la extracția țițeiului și gazelor naturale de la Ministerul Petrolului, care și-a încetat activitatea. Atribuțiile fostului Minister al Petrolului privind prelucrarea țițeiului au fost preluate de Ministerul Industriei Chimice.Ministerul Industriei Metalurgice a preluat de la Ministerul Minelor și Geologiei și de la Ministerul Industriei Chimice atribuțiile referitoare la industria metalurgiei neferoase.De asemenea, prin decret al Consiliului de Stat a fost schimbată denumirea Consiliului Național al Cercetării Științifice în aceea de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. Totodată, în cadrul consiliului a luat ființă Departamentul pentru informatică și conducere.Ca urmare a noii organizări, prin decrete ale Consiliului de Stat, tovarășul Florian Dănălache a fost numit în funcția de ministru al transporturilor și telecomunicațiilor, iar tovarășul Bujor Almășan, în funcția, de ministru al minelor, petrolului și geologiei.

Sosirea delegației guvernamentale 
a li. P. Ungare 

conduse de tovarășul Apro AntalLuni dimineața a sosit în Capitală delegația guvernamentală a Republicii Populare Ungare, condusă de Apro Antal, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, președintele părții ungare în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică româno-ungară, care va participa la lucrările celei de-a IX-a sesiuni a comisiei.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

după-amiază, ambasadorul-LuniItaliei la București, Niccolo Moscato, a oferit o receipție în onoarea delegației parlamentare italiene. 'Au luat parte Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Constantin Daicoviciu, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Italia, Traian Ionașcu și Tudor Drăganu, vicepreședinți ai Grupului român al Uniunii interparlamentare, Ion Brad

și Gheorghe Mihoc, vicepreședinți al Grupului parlamentar pentru relațiile de .prietenie România-Italia, Andrei Oțetea, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Alexandru Ionescu, secretar , al Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Iuliu Fejes, secretar al Marii Adunări Naționale, deputați, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de știință și artă, ziariști.
De la Muzeul

(Agerpres)

La Consiliul- de Miniștri au început, luni după-amiază. lucrările sesiunii a IX-a a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică româno-ungară. Delegația guvernamentală română este condusă de Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele , părții. române. în comisia mixtă guvernamentală, iar delegația guvernamentală ungară de Apro Antal, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc- Țărănesc Ungar, președintele părții ungare în comisie.La convorbiri participă, din partea română, Virgil Actarian, prim-vice- președintele Comitetului de Stat al Planificării, Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, Cornel Mihulecea, adjunct ai*Cu prilejul prezenței în țara noastră a delegației guvernamentale a Republicii Populare Ungare, condusă de Apro Antal, ambasadorul R. P. Ungare la București, Ferenc Martin, a oferit luni seara un cocteil.

oaspeții au fost întimpinați de Iosif l Banc, vicepreședinte al Consiliului da Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică, de reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții economice centrale.Au fost prezenți Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)*ministrului industriei construcțiilor do mașini, Bujor Roșea, adjunct al ministrului industriei chimice, precum și reprezentanți ai conducerii altor organe centrale economice, iar din partea ungară — Karâdi Gyula, prim-vl- cepreședinte al Oficiului de Stat al Planificării, Asztalos Lajos, adjunct al ministrului industriei metalurgica și construcțiilor de mașini, Lârincz Imre, adjunct al ministrului industriei grele, Tordai Jenâ, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, precum șl reprezentanți ai altor organe centrale ungare.Sesiunea examinează un cerc larg de probleme ale colaborării șl cooperării economice și tehnice între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară.
(Agerpres)

*

Au participat Ioslf Banc, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membrii celor două delegații guvernamentale.
(Agerpres)

Ședința Comisiei
pentru politică externă

a Marii Adunări Naționale
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Concurs
fotoPentru popularizarea activității economice desfășurate de organizațiile și întreprinderile cooperației de consum, Centrocoop organizează, pină la 30 aprilie 1971, un concurs de fotografii, cu premii.La acest concurs pot participa fotografi profesioniști sau amatori din sistemul cooperației de consum și orice alte persoane interesate, precum șl . unități foto.Pentru cele mai reușite fotografii se vor acorda următoarele premii : Premiul I — un â- parat foto „Exacta Varex" ; Premiul II — 2 000 lei ; Premiul III — 1 000 lei ; 5 mențiuni a 500 lei fiecare.Lucrările pentru concurs vor purta pe verso un motto care se va regăsi pe un plic anexat, cu următoarele date : unitatea, localitatea, profilul, cooperativa sau întreprinderea de care a- parține și județul,numele și adresa participantului. (Plicul, împreună cu lucrările, se va expedia pe adresa : Centrocoop — Centrala de pro- i.ucție, prestări, aprovizionare Și transporturi — Direcția comercială — București, bd, Ma- gheru nr. 31). Informații referitoare la tematica și regulamentul de desfășurare a concursului se pot cere la telefon nr. 16 0010 interior 182,
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vremea

Ieri în țară : Vremea a fost în gene
ral noroasă. Ploi temporare au căzut în 
sudul și estul țării, iar în zona de mun
te a nins. Ploi izolate, sub formă de 
averse, s-au semnalat în Transilvania. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivii, 
cu intensificări în Cîmpla Dunării și 
Dobrogea din sectorul estic. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 4 gra
de la Tg. Neamț, Rădăuți, Suceava, 
Cîmpulung Moldovenesc și Cîmpina și 
15 grade la Holod și Turnu Măgurele.

Ieri la București : Vremea a fost no
roasă. Temporar a plouat. Vîntul a su
flat moderat predominînd din est. Tem
peratura maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
martie, 1 și 2 aprilie în țară: Vreme 
relativ rece, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros în sudul și estul țării, unde 
vor cădea ploi locale. în rest, ploile vor 
fi izolate. In zona de munte se va sem
nala ninsoare, Iar în nord, izolat, lapo- 
viță. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 3 și 7 grade, iar 
maximele între 6 șl 16 grade. In nordul 
țării, izolat, condițiile vor fi favorabile 
producerii brumei.

La București : Vreme relativ rece. Ce
rul va fi mal mult noros la începutul 
intervalului, cînd vor cădea ploi slabe. 
Vîntul va sufla potrivit. Temperatura 
în scădere la început, apoi în creștere.

Luni 29 martie 1971, Comisia pentru politică externă a Marii Adunări Naționale s-a întrunit în dință .de lucru, sub președinția tovarășului •comisiei.Comisia delegației Externe România, care a vizitat recent unele țări arabe,. informare prezentată de tovarășul Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.^.,,,. .

șe-Mihai Dalea, președintelea ascultat o informare a Ministerului Afacerilor al Republicii Socialiste

Comisia a ascultat, de asemenea, informarea delegației Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale asupra discuțiilor purtate cu delegația Comitetelor pentru politică externă ale Vecei Popoarelor și Vecei social-politice ale Skupști- nei Federale a R.S.F. Iugoslavia, cu prilejul vizitei acesteia în țara noastră.Comisia a discutat apoi și a soluționat unele probleme ale activității sale curente.

Universității din Timișoara
Luni la amiază, în cadrul unei solemnități, care a avut loc la Consiliul de Stat, tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a înminat „Ordinul Muncii", clasa I, profesorului universitar loan Curea, rectorul Universității din Timișoara, conferit pentru îndelungată activitate didactică, științifică și social-obșteas- că, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani.La solemnitate au luat 'parte tovarășii Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Mircea Malița, ministrul învățămintului.

(Agerpres)

In cadrul Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România, care se va deschide în cu- rind la București, urmează a se prezenta și exponate care să ilustreze mișcarea cooperatistă de la începuturile ei și pină astăzi.Se vor expune, printre altele, statute ale primelor cooperative organizate în România, acte originale privind înființarea de federale, carnete de membri, steaguri, medalii, insigne, fotografii cu magazine ale timpului sau alte aspecte, stampe etc.Toți cei care,dețin sau pot da informații în legătură cu unele documente mai importante ale primelor cooperative sau cooperative organizate îndeosebi înainte de anul 1900 sau pină în a- nul 1918, sînt rugați să sprijine această acțiune, comunicînd sau trimițînd aceste documente la CENTROCOOP (București, str. Brezoianu nr. 31, telefon 14 48 00 sau 16 23 73, cabinetul consilierului președintelui). Pentru lucrări valoroase, celor care se deplasează la București în acest scop li, se vpr deconta cheltuielile de transport.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 12 DIN 

24 MARTIE 1971

Plenara Consiliului județean Mureș 

al oamenilor muncii
de naționalitate germană

Cu acest prilej, în numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, tovarășul Manea Mănescu a felicitat pe cel decorat pentru îndelungata și fructuoasa sa activitate didactică și științifică, urîn- du-i sănătate și viață îndelungată.Prof. univ. loan Curea a mulțumit călduros Consiliului de Stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înalta distincție, pentru aprecierea a- cordată activității sale. (Agerpres)

Extragerea I : Categ. a 2-a : 2 variante 50% a 41 047 lei și 2 variante 10% a 8 209 lei ; a 3-a : 4,15 a 23 738 lei ; a 4-a : 36,60 a 2 692 lei ; a 5-a ; 115,95 a 850 lei ; a 6-a : 4 574,55 a 40 lei.
REPORT CATEG. I : 1 152 237 lei.Extragerea a Il-a : Categ. A : 1 variantă 10% a 100 000 lei ; B : 11,85 a 9 370 lei ; C : 47,35 a 2 345 lei ; D : 2 629,85 a 60 lei ; E : 115,65 a 200 lei ;: 2 695,15 a 40 lei.
REPORT CATEG. A : 522 310 Iei.

precum și
Campionatul mondial de hochei

DE TENIS

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Gornik

coletdrie
HOCHEILA 15
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT* SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT

jocul echipelor a aspecte noi : un folosirea tot mai cu corpul, o elas-

învins 
(5-1,

grupa B, echipa Japoniei a în- cu 3—2 formația Coreei de sud,

cu 3—1 cu 3—0 
a Ger- meciul cu selecționata

LUPTA PENTRU TITLU RĂMÎNE DESCHISĂ

La Tg. Mureș a avut loc, luni, plenara Consiliului județean Mureș al oamenilor muncii de naționalitate germană. Hans Wellmann, președintele consiliului, a prezentat o informare asupra activității desfășurate de la ultima plenară, precum și a sarcinilor de viitor ale consiliului. Numeroși vorbitori care au luat cuvîntul în cadrul plenarei au exprimat adeziunea deplină la politica marxisț-leninistă a Partidului Comunist., Român. . hotărirea oamenilor muncii de naționalitate germană din această parte a țării. de a munci, alături de întregul popor, pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului. Ei au subliniat preocuparea conducerii partidului și statului nostru pentru destinele tuturor oamenilor muncii din țara noastră, indiferent de naționalitate, exprimată cu claritate încă o dată în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană și au făcut, totodată, □ serie de propuneri de îmbunătățire a activității consiliului județean. S-au făcut recomandări privind intensificarea muncii politice și educative în rîndul tineretului, îndrumarea activității oamenilor de știință, artă și cultură pentru valorificarea unor tradiții ale populației de naționalitate germană de pe Văile Tirnavelor și Mureșului, organizarea unor expoziții și manifestări folclorice tradiționale.Luînd cuvîntul, Nicolae Vere?, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., președintele

consiliului popular județean, a adresat calde felicitări consiliului și tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană din județ, pentru activitatea rodnică de pînă acum șl le-a urat noi succese în munca da dezvoltare și înflorire a patriei noastre socialiste.
In încheierea lucrărilor, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, cel prezenți au adresat o telegramă C.C. 

al F.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, înaltele : •" oare se spune. întreReprezentanții oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Mureș se angajează solemn să nu-și precupețească eforturile pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului nostru, să folosească întreaga lor capacitate de muncă în vederea îndeplinirii exemplare a mărețelor obiective stabilite de Congresul al X-lea al partidului.Noi, participanții la lucrările ple- ’‘•■narei consiliului județean, ne facem o datorie de cinste angajîndu-ne să ne îndeplinim exemplar sarcinile in acest an bogat în semnificații majore, amplificate de entuziasmul cu care întregul popor întîmpină gloriosul semicentenar al partidului.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în încheierea telegramei — că Consiliul județean al oamenilor muncii de naționalitate germană va milita neobosit pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere pe care le are, pentru propagarea și înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, care întruchipează aspirațiile cele mai nobile ale Întregii noastre națiuni.(Agerpres)

Comerț

Printr-o simplă carte poștală, expediată pe adresa : UNIVER- SALCOOP — BUCUREȘTI (str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, sector 6), pot fi solicitate, spre a fi primite la domiciliu, diferite produse cu plata prin ramburs. Printre acestea, se află : reșouri de gătit cu petrol, cu 2 ochiuri tip „Rapid 4", precum și diverse accesorii pentru reșourile tip I „Rapid" 2 și 4 — fiitile, gazifi- cator, manta, grătare, dopuri 1 etc. Sînjt livrate, de asemenea, i în aceleași condiții, perii rotative tip „Favorit" (pentru co- ■ voare), autosifoane cu cap metalic și capsule pentru autosifoane (10 bucăți), aparate manuale i de tricotat „Record". Tot prin UNIVERSALCOOP se pot pro- i cura : batoze manuale pentru cereale, vermorele (cu rezervorul din material plastic), arcuri l pentru foarfeci de vie și altele.Important de reținut este fap- 1 tul că plata produsului se face . la primirea coletului. La cerere, se poate obține gratuit catalogul mărfurilor ce se livrează la domiciliu.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE MASĂ

Campionatele mondiale de tenis de masă au continuat Ia Nagoya cu disputarea întîlnirilor din cadrul grupelor semifinale pentru cupele „COr- billon" (echipe feminine) și „Sway- thling" (echipe masculine).
In grupa A a turneului feminin e- voluează remarcabil reprezentativa 

R.P. Chineze, care a obținut două victorii cu 3—0 în fața selecționatelor 
Angliei și Franței. Alte rezultate din această grupă : Cehoslovacia—Franța 3-1 J-’'’"”3—1 ; Cehoslovacia—Suedia 3—1 ; 
U.R.S.S.—Suedia 3—0 ; Anglia— 
U.R.S.S. 3—2 (în echipa sovietică nu a evoluat cunoscuta jucătoare Zoia Rudnova).

In 
vins

care întrecuse, la rîndul său. echipa României, O victorie a obținut reprezentativa R.F. 
maniei în 
Ungariei.In turneul masculin au fost înregistrate rezultate normale. De menționat totuși'.comportarea neașteptat de bună a echipei Franței, care a pierdut cu 3—5 în fața reprezentativei R.P. Chineze, a doua favorită a competiției. Alte rezultat^ : Japo
nia—Israel 5—0 ; R.P. Chineză—Peru 
5—0 ; Franța—India 5—1 ; Anglia— 
Olanda 5—1 ; Japonia—Coreea de 
Sud 5—0 ; Austria—Australia 5—3 ; 
Ungaria—Cehoslovacia 5—2 } Suedia— 
R.P.D. Coreeană 5—0.

i

In campionatul mondial de hochei pe gheață de la Geneva (meciurile retur), greu 
S.U.A. timele presia victoria cu scorul de 4—3 (1—0, 1—l, 2—0). Intîlnirea a fost urmărită de peste 4 000 de spectatori.Echipa U.R.S.S. îșl menține poziția

echipa Suediei a învins mai» decit se aștepta formația Hocheiștii suedezi, care în ui- jocuri din tur au lăsat im- că sînt obosiți, au repurtat........ u .

de lideră cu 11 puncte realizate în 6 jocuri (golaveraj 51—10). Urmează în clasament Suedia — 9 puncte (22— 21), Cehoslovacia — 7 puncte (28—15), Finlanda — 7 puncte (20—23), S.U.A. — 2 puncte (18—38) și R.F. a Germaniei — 2 puncte (19—52).Aseară, echipa U.R.S.S. a formația Finlandei cu 10—1 l_0, 4-0).

LA STARA ZAGORA s-a desfășurat un concurs ciclist care a reunit la start pe component!! loturilor naționale ale României și Bulgariei. ' Desfășurată pe circuit (15 ture — 60 km), întrecerea s-a încheiat cu victoria rutierului bulgar Z. Ștefa- nov, care a totalizat 17 puncte, urmat de Vasile Burlacu (România) puncte, G. Haidjinakov (Bulgaria) — 9 puncte. Media orară a fost de 41,300 km.

juca cu formația poloneză 
Zabrze.Pe stadionul „Colombes" din Paris, echipa braziliană F.C. Santos, cu celebrul Pele în linia de atac, va întîlni într-un meci amical o combinată a 
cluburilor Marsilia și Saint Etienne, încasările realizate din acest joc vor fi donate fondului pentru combaterea cancerului.

MIERCUREA CIUC (prin telefon, de la I. Bartunek). S-a încheiat și turul IV al campionatului național de hochei pe gheață. Derbiul mult așteptat Steaua—Dinamo a reunit un număr record de spectatori în tribunele patinoarului acoperit din localitate. Jocul a plăcut prin dinamism, prin spectaculozitate și, mai ales, prin palpitanta evoluție a scorului. In fiecare repriză — ca și în final — scorul a reflectat echitabil situația de pe teren : 1—1, 2—2, 0—0. Scor final, deci, 3—3. In deschidere: Avîntul Miercurea Ciuc — I.P.G.G. 
5—1, Agronomia Cluj — Avîntul Gheorghieni 6—l.iDupă 20 de etape, clasamentul are, pe primul loc, pe Steaua, urmată — la un singur punct — de Dinamo. Aceasta face ca lupta pentru titlu să rămînă deschisă, meciurile din turul V (care începe la 5 aprilie, la București) urmînd să decidă pe noua campioană. In clasamentul actual, după cele două fruntașe, se

află, în ordine : Avîntul M. Ciuc, Agronomia Cluj, I.P.G.G. București, Avîntul Gheorghieni.în legătură cu meciurile de la Miercurea Ciuc, iată impresiile, pe scurt, ale fostului internațional, „veteran" al hocheiului nostru, Ferencz Janos : „Deși nu s-a observat un salt calitativ față de tururile precedente, în ansamblu evidențiat cîteva patinaj mai rapid, accentuată a luptei ticitate mai mare, adaptarea la situațiile mereu schimbătoare de joc a tacticii. îmbucurător este și faptul — caracteristic în general pentru campionatul din acest an — că echipele și-au împrospătat, și-au întinerit forțele. Sînt convins că această schimbare de vîrstă, mai ales acum după ce echipa noastră reprezentativă a revenit în grupa B a campionatului mondial, va fi determinantă pentru creșterea valorii generale a hocheiului românesc".

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
POLO PE APĂ DE LA BELGRAD s-a încheiat cu victoria reprezentativei Iugoslaviei, care a terminat competiția neînvinsă, totalizînd 6 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat echipele Italiei —' 4 puncte, României — 2 puncte și Bulgariei — 0 puncte.In ultima zi a turneului, echipa României a învins cu scorul de 11—2 (2—1, 3—1, 2—0, 4—0) selecționata Bulgariei, iar Iugoslavia a dispus cu 5—3 (2—1, 2—1, 1—1, 0—0) de formația Italiei.

Vineri, în preliminariile turneului olimpic de fotbal, la Dublin, Irlanda va juca în compania Iugoslaviei, iar la Cairo, R.A.U. va primi vizita echipei Tunisiei. Duminică, 4 aprilie, în campionatul european de fotbal, Iugoslavia va juca cu Olanda, iar în preliminariile olimpice, Luxemburg va intîlni Austria.

FOTBAL — meciuri internaționaleIn cursul acestei săptămîni vor avea.,loc mai multe întîlniri internaționale de fotbal.. Miercuri, la Copenhaga, într-un meci de baraj pentru competiția „Cupa cupelor" (sfer
turile de finală);- Manchester City va

TURUL CICLIST AL ALGERIEI, competiție care a reunit cele mai bune echipe de amatori din Europa și țările nord-africane, s-a încheiat cu victoria polonezului Kreszowiec la individual și a selecționatei U.R.S.S. pe echipe. Cicliștii români s-au clasat pe loțul al cincilea, la 31 . min. 45 sec. de echipa învingătoare. Tinărul Vasile Selejan a rgușit să ocupe locul șase în clasamentul final, înaintea unor reputați rutieri ca Peschel (R.D. Germană) și Szur- kowski (Polonia).

In ziua de 29 martie 1971 a încetat din viață, în urma unei lungi și grele suferințe, academicianul D. Panai- tescu-Perpessicius, strălucit om de cultură, exponent de frunte al criticii și istoriografiei literare românești, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, director al Muzeului Literaturii Române.Perpessicius s-a născut în ziua de 22 octombrie 1891, în orașul Brăila, într-o familie de muncitori. După absolvirea Facultății de litere și filozofie din București, a lucrat la Biblioteca Academiei Române și apoi ca profesor secundar la mai multe licee (Arad, Tg. Mureș, Brăila, București).Debutează ca poet în anul 1915, în paginile revistei „Cronica", dar se dedică deopotrivă și criticii literare, pentru care avea o deosebită vocație, dolaborează, în continuare, la aproape toate publicațiile timpului, iar în anul 1925 preia conducerea revistei „Universul literar".După cartea de debut „Repertoriu critic" (1925), Perpessicius tipărește (in colaborare cu Ion Pillat) cele două volume din „Antologia poeților de azi" (1925, 1928), precum și volumele de poezii originale „Scut și targă" (1926) și „Itinerar sentimental" (1932). Cu opera sa în mai multe volume „Mențiuni critice", ca și „Dictando divers" și „Jurnal de lector", Perpessicius se dovedește un însuflețit mentor al fenomenului literar interbelic.Truda sa de căpătîi și de o viață întreagă o constituie monumentala ediție critică a operei lui Mihai Emi- nescu, model inegalabil de dragoste și cunoaștere a creației eminesciene.în perioada dintre cele două războaie, scriitorul-cetățean Perpessicius, dublat de un virulent pamfletar umanist, a stigmatizat valul de obscurantism și ofensiva ideologiei fasciste. După eliberarea României de sub jugul faâcist, scriitorul Perpessicius participă cu însuflețire la procesul de transformare revoluționară a societății noastre.

Seria de „Alte mențiuni de istoriografie literară și folclor", precum și prezența sa continuă în periodicele literare ale timpului nostru, reafirmă interesul permanent al criticului pentru noile orizonturi ale literaturii române.încă de la înființarea Academiei Republicii Socialiste România, Perpessicius a fost ales membru al ei și, în această calitate, a desfășurat o vie activitate științifică și obștească. A fost inițiatorul Muzeului Literaturii Române, pe care l-a condus neîntrerupt din anul 1957 pînă în prezent, și ai revistei acestuia — „Manuscrip- tum“. Pentru opera sa de exegeză eminesciană 1 s-a decernat în anul 1954 Premiul de Stat. Pentru meritele sale deosebite în domeniul științei și literaturii a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin încetarea din viață a eminentului cărturar care a fost D. Panai- tescu-Perpessicius, cultura noastră națională pierde pe unul dintre cei mai de seamă reprezentanți al ei.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA ȘI ARTA

UNIUNEA SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

MUZEUL 
LITERATURII ROMANE

★Corpul defunctului se află depus în holul Muzeului Literaturii Române (str. Fundației nr. 4), unde i se poate aduce ultimul omagiu marți 30 martie, orele 10—14 ; 17—20, și miercuri31 martie, orele 10—12.Adunarea de doliu va avea loc miercuri 31 martie 1971, ora 12, iar înhtimarea la Cimitirul Bellu, la 
ora 14.
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• DIN CARACI SE TRANSMI
TE CĂ SITUAȚIA ESTE IN 
CURS DE NORMALIZARE, IN 
TIMP CE LIGA AWAMI ANUN
ȚA FORMAREA UNUI GU
VERN PROVIZORIU • COMEN
TARIILE PRESEI INTERNA

ȚIONALEEste Încă greu de a se discerne ce se petrece in realitate în Pakistan, a cărui provincie orientală s-a proclamat vinerea trecută stat independent, sub numele de Republica Populară Bangla Desh. Știrile cele mai contradictorii circulă în legătură cu evoluția situației, creînd o atmosferă de confuzie. Potrivit agențiilor Associated Press și France Presse, în Pakistanul de est ar fi fost format un guvern provizoriu, condus de maiorul Zia Khan și plasat sub directa autoritate a lui Mujibur Rahman, conducătorul partidului Liga Awami, interzis de autoritățile centrale, după declanșarea incidentelor. în același timp, corespondenții de presă menționează, citind postul de radio „Vocea Bangla Desh“, că, în urma unor ciocniri violente, trupele est-pakistaneze ar fi reușit să-și instituie controlul asupra orașelor Rangpur, Jessore, Comilla, precum și în importanta localitate Saidpur. din nordul Pakistanului orientai. Portul Khulna, devastat în toamna trecută de ciclonul care s-a abătut asupra coastelor est-pakistaneze, ar fi bombardat, în prezent, de către forțele guvernului central. Postul de radio citat afirmă, totodată, că lupte violente s-ar desfășura in cea mal mare parte a regiunilor rurale din Pakistanul de est.Spre deosebire de aceste știri, guvernul Pakistanului a difuzat luni un comunicat oficial în care se arată că „în regiunea de est a țării, viața revine la normal", relatează agenția Associated Press. Potrivit comunicatului, interdicțiile de circulație, impuse în urmă cu cîteva zile, au fost ridicate parțial la Dacca — centrul administrativ al Pakistanului de est. într-o declarație a partidelor politice din Pakistanul de vest sînt salutate măsurile luate de guvernul central. Ziarul „Daily News", care apare Ia Caracl, scrie: „Pakistanul a fost salvat".Presa din numeroase țări, care urmărește îndeaproape evoluția evenimentelor din Pakistanul de est, îșl exprimă îngrijorarea în legătură cu deteriorarea rapidă a situației, avertizînd împotriva pericolului extinderii înfruntărilor armate.Cotidianul francez „Combat" își exprimă opinia că „in Pakistanul de est 
a început ceea ce ar putea fi un nou 
„război ca cel din Biafra". Ziarul 
„New York Times" scrie: „Faptul 
că ambele părți implicate în criza 
constituțională din Pakistan au recurs 
la forță reprezintă o greșeală tra
gică, care nu poate decit să prici
nuiască noi suferințe îngrozitoare 
bengalezilor, victime ale unuia din 
dezastrele naturale cele mai distru
gătoare din istorie (ciclonul care s-a abătut la sfîrșitul anului trecut asupra Pakistanului de est s-a soldat cu aproximativ un milion de victime o- menești și cu uriașe distrugeri — N.R.) și nu poate contribui la înfăp
tuirea obiectivului președintelui Yahia 
Khan, de a menține un stat musul
man puternic și unit, Cererile lide
rului bengalez, șeicul Mujibur Rah
man, de a obține autonomia locală au 
fost desigur extreme... Pe de altă 
parte, nu este prea tirziu ca preșe
dintele Yahia să accepte mai curină 
propunerea creării unei confederații 
decit să urmeze o politică de repri
mare sîngeroasă, care să distrugă e- 
sența, dacă nu chiar forma uniunii. 
Nici bengalezii nu trebuie să fie atit 
de pripiți, incit să renunțe la legă
turi, care sub o nouă constituție de
mocratică le-ar putea fi utilă — cu 
condiția că guvernul central să nu 
fie atit de slăbit, incit să devină total 
ineficient".

R.P. CHINEZA
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PAKISTANUL DE ES

Calcuttapakistanul de est 
Populație.; 70 milioane 

• Suprafâțâ: 142.760 Kmp.

Ei'/d//- Ceai'" J^Țextiie^Oret

INDIA PAKISTANUL*
INDIA DE KT y

I' '
Khulna"; ■

U.R.S.S. < 
\ .. h—AA 
AFGANISTAN

S • ipăkista’nu'l 
. 6——-**DE VEST' .

Trei elicoptere fără pilot, dirijate 
prin radio și dotate cu torpile anti
submarine, erau oferite in 1965 gra
tuit forțelor japoneze de autoapărare 
de către forțele militare americane 
staționate la bazele din arhipelagul 
nipon. Ele au impresionat așa de mult 
autoritățile japoneze, incit acestea 
au hotărît să achiziționeze 22 de a- 
parate. Avind dimensiuni reduse, 
elicopterele respective, cunoscute 
sub numele „Dash", care pot staționa 
pe vase mici de escortă, au fost con
siderate de experții japonezi ca i- 
deale pentru forțele lor de autoapă
rare. Momeala deci prinsese. Cele 
două companii americane, „Boeing 
Co.“ care produce motoarele, și „Gy- 
rodyne of America Inc." (fuselajele), 
aveau să primească astfel o comandă 
în valoare de aproape zece milioane 
dolari.

Dosarul „afacerii Dash" a fost 
păstrat in cel mai strict secret. A- 
ceasta pînă c'snd aparatele achizițio
nate au început să se prăbușească, 
amintind de tragicul sfirșit al zecilor 
de avioane de tip „Starfighter" achi
ziționate de către R.F.G. tot din 
S.U:A. Catastrofele s-au. petrecut ca 
urmare a unor defecțiuni fie la mo
tor, fie la sistemul electronic, după

INDOCHINA

Atacuri puternice 
aie forțelor patrioticeSAIGON 29 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore, forțele patriotice din 

Vietnamul de sud au declanșat pu
ternice atacuri asupra pozițiilor de
ținute de trupele americano-saigo- 
neze. După un susținut tir de artile
rie, unități ale Frontului Național de 
Eliberare au pătruns în incinta bazei 
diviziei „Americal", din provincia 
Kuang Tin, situată la 80 de km sud 
de Da Nang și au distrus o serie de 
instalații militare. Un purtător de cuvînt al Comandamentului S.U.A. de la Saigon a declarat că pierderile americane în oameni se ridică la''33 militari uciși și 76 răniți.

Vizita în Elveția 
a ministrului 

comerțului exterior 
al RomânieiBERNA 29 (Agerpres). — Ministrul comerțului exterior al- României, Cornel Burtică, a sosit duminică in Elveția, unde face o vizită la invitația consilierului federal Ernest Brugger, șeful Departamentului Economiei Publice.Luni, ministrul român și persoanele care îl însoțesc au vizitat unele obiective industriale cu care țara noastră are legături economice, precum și instituții bancare.
Convorbiri

româno-austrioceVIENA 29. — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : La Viena au început luni convorbiri între Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, care se află în vizită în Austria, și Walter Wodak, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Austria.în după-amiaza aceleiași zile, Vasile Gliga a fost primit de Rudolf Kirchschlaeger, ministrul de externe austriac. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Dumitru Aninoiu, ambasadorul României în Austria,- și Cornel Vladu, director în M.A.E.în cadrul convorbirilor au fost a- bordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale de' interes comun, îndeosebi securitatea europeană.
Cu privire la relațiile 

diplomatice dintre 
l P. Chineză și KuweitPEKIN 29 (Agerpres). — Guvernul Republicii Populare Chineze si guvernul statului Kuweit au hotărît, în conformitate cu principiul promovării intereselor comune ale celor două țări și cu dorința de a dezvolta raporturile în toate domeniile, să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă și să facă schimb 'de ambasadori în cel mai scurt timp posibil — se arată într-ujn comunicat comun difuzat de agenția China Nouă. Comunicatul afirmă poziția Kuweitului de recunoaștere a guvernului R P. Chineze ca singurul guvern legal al 

ce elicopterele respective zburaseră 
in medie cîte 70 de ore (unul dintre 
ele doar 11 ore). Critici foarte ascu
țite a stirnit faptul că cea mai mare 
parte a comenzilor au fost efectuate 
după ce firmele americane respec
tive își încetaseră complet producția 
datorită „eficienței scăzute a aparate
lor". Pentru realizarea acestor co
menzi exprese, japonezii au trebuit 
să plătească în plus de fiecare apa
rat cite 28 000 de dolari.

Acum, cînd afacerea a devenit pu
blică, s-a dezvăluit că într-o declara
ție făcută în 1967 de Robert McNa
mara, pe atunci ministru al apărării, 
în fața comitetului bugetar al Came
rei Reprezentanților, acesta ceruse 
sistarea oricăror sume destinate eli
copterelor „Dash", întrucit ele s-au 
dovedit necorespunzătoare din punct 
de vedere tehnic. Atit in Dieta japo
neză, cit și in presă au loc discuții a- 
prinse în legătură cu ceea ce se nu
mește „scandalul elicopterelor". Par
lamentarii au cerut guvernului să 
dea explicații pentru irosirea de că
tre Agenția pentru autoapărare a 
banilor contribuabililor.

FI. ȚUIUTokio, 29

Comunicatul militar' american, publicat luni la Saigon, recunoaște că în zona de nord-vest a Vietnamului de sud se intensifică „presiunea puternică" a forțelor F.N.E. asupra pozițiilor americano-saigoneze. Numai în regiunea bazei de la Khe Sanh, unități patriotice au declanșat cinci atacuri împotriva unor fortificații americano-saigoneze. Importanta bază 
„Vandegrift", din această regiune, a 
fost supusă unui intens bombarda
ment de artilerie. Purtătorul de cuvînt al Comandamentului american a precizat că în cursul acestui bombardament au fost lovite și distruse 
o mare parte din depozitele de combustibil și muniții.

*PNOM PENH 29 (Agerpres). — Forțele de rezistență populară din Cambodgia au lansat un puternic atac cu rachete asupra pozițiilor fortificate deținute de trupele saigoneze care sprijină efectivele militare ale regimului Lon Noi, la 10 kilometri de localitatea Chup.Totodată, pe șoseaua care unește capitala cambodgiana cu importantul port Kompong Som au fost semnalate din nou ciocniri violente între detașamentele patrioților khmeri și trupele administrației de la Pnom Penh.
Un mesaj 

al prințului 
SufanuvongXIENG QUANG 29 (Agerpres). — Prințul Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic din Laos, a. trimis un mesaj primului ministru laoțian, prințul Suvanna Fuma, ca răspuns la mesajele acestuia din 11 februarie și 1 martie a.c. și în urma recentei evoluții a situației din Laos, anunță agenția Khaosan Pathet Lao.După ce menționează infringerea completă a agresorilor americano- saigonezi în cursul operațiunilor din sudul Laosului, mesajul subliniază că 

„potrivit intereselor supreme ale po
porului laoțian, in scopul instaurării 
unei păci adevărate și obținerii inde
pendenței și neutralității, Frontul 
Patriotic din Laos va continua efor
turile pentru o soluționare pașnică a 
problemei .laoțiene".

Calea către restaurarea păcii în 
Laos, subliniază mesajul, constă in 
încetarea bombardamentelor ameri
cane asupra teritoriului laoțian Ți 
curmarea agresiunii S.U.A. in Laos, 
pentru a se crea condițiile soluțio
nării pașnice a problemei laoțiene.

Raportul lui W. Rogers 

asupra politicii externe a S.U.A.
WASHINGTON 29 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, a prezentat Congresului un raport cu privire la politica externă americană. în comentariul introductiv la raport, William Rogers a recunoscut că „postulatele care au determinat politica externă americană timp de peste două decenii au fost contestate și reexaminate" și a admis că „în lumea de astăzi există prilejuri noi și contestări noi ale răspunderilor S.U.A."După ce s-a referit la raporturile Statelor Unite cu Europa occidentală, Rogers a afirmat că S.U.A. urmăresc „să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Sovietică și cu alte state din Europa răsăriteană". în context, el a menționat sporirea exporturilor a- mericane în anul 1970 în țările socialiste, precizînd însă că, în „totalul comerțului S.U.A., proporția schimburilor cu această zonă rămine decepționant de mică", fără a analiza cauzele acestei stări de fapt, care constau în politica discriminatorie a S.U.A.Vorbind despre conferința europeană în problemele securității și colaborării, Rogers a reafirmat cunoscuta poziție americană de condiționare a convocării acestei conferințe. Secretarul de stat a declarat, totodată, că S.U.A. își vor menține și îmbunătăți forțele lor din N.A.T.O., ceea ce contravine flagrant cursului pozitiv dih evoluția situației europene, intereselor păcii și securității pe continent.Abordînd problema relațiilor S.U.A. cu Uniunea Sovietică, Rogers a menționat unele „progrese evidente în tratativele privind controlul armamentelor".Declarînd că S.U.A. depun eforturi pentru „relații mai normale cu R.P.

SIERRA LEONE

Arestarea autorilor 
tentativei

de lovitură de statFREETOWN 29 (Agerpres). — Primul ministru al statului Sierra Leone, Siaka Stevens, a adresat un apel populației de a păstra calmul, în vederea normalizării situației după recenta tentativă de lovitură de stat eșuată.Pe de altă parte, agenția Reuter a- nunță că generalul John Bangurah, comandantul șef al forțelor armate din Sierra Leone, organizatorul încercării de lovitură de stat, precum și alți șase ofițeri care au participat la a- ceastă acțiune au fost arestați.

Republica Arabă Unită desfășoară în aceste zile o intensă activitate diplomatică, concretizată prin vizita președintelui Anwar Sadat in Sudan și prin turneul ministrului de externe Mahmud Riad in Europa occidentală. Aceste evenimente rețin în mod deosebit atenția agențiilor de presă, care continuă să rezerve spații largi situației din Orientul Apropiat.Potrivit agenției MEN, într-un discurs radiotelevizat rostit la Khartum, președintele Sadat a declarat că „Zi
lele următoare vor fi hotărîtoare in 
criza din Orientul Apropiat". „în cursul lunii trecute, a spus el, R.A.U. 
a făcut tot ce i-a stat in putință pentru pace, căutînd realizarea unei păci juste, fără cedarea vre.unei palme din teritoriul arab ocupat și fără scoaterea la mezat a drepturilor poporului palestinean".Referindu-se la vizita delegației e- giptene la Khartum, oficiosul „Al Ahram" opinează că „stadiul actual al crizei necesită consultări permanente între țările Cartei de la Tripoli, pentru concentrarea resurselor", în legătură cu aceasta, se reamintește că președintele Sadat a întreprins recent o vizită similară în Libia.Adunarea Națională a R.A.U. și-a reafirmat sprijinul pentru eforturile politice ale președintelui Anwar Sadat, ale Uniunii Socialiste Arabe -și ale guvernului în ceea ce privește criza din Orientul Apropiat, informează agenția. M.E.N. într-o rezoluție adoptată luni, forul legislativ egiptean subliniază că aceste eforturi consolidează poziția R.A.U. pe plan politic și militar. Totodată, Adunarea Națională respinge formula . demili-
NOI INCIDENTE LA AMMANAMMAN. — Agențiile de presă relatează că duminică au fost semna

late noi incidente între trupele ior- 
daniene și forțele de rezistență pa- 
lestinene in capitala Iordaniei.Parlamentul iordanian s-a reunit luni în sesiune extraordinară pentru a examina Situația din țară. Luînd cuvîntul, premierul Wasfi Tall a a- rătat că, „în urma eșecului tuturor tentativelor întreprinse de guvern pentru reglementarea incidentelor prin mijloace pașnice", el a fost o- bligat să dea instrucțiunile necesare forțelor armate în vederea restabilirii ordinii în orașul Irbid. Primul ministru a declarat că ordinea a fost instaurată pe ansamblul teritoriului iordanian, cu excepția cîtorva cartiere din capitală, unde se află elemente înarmate și depozite de arme. El a menționat dorința guvernului de a normaliza situația prin mijloace pașnice.în continuare, Wasfi Tall a lansat un apel'statelor arabe „de a-și reconsidera atitudinea față de Iordania", arătînd că guvernul său nu are intenția să lichideze mișcarea de

Chineză", secretarul de stat a exprimat, totodată, sprijinul necondiționat al Administrației pentru regimul ciankaișist.în legătură cu politica Administrației în Indochina, Rogers a evocat din nou programul de „vietnamizare" a războiului, care, după cum se știe, duce la intensificarea și extinderea agresiunii S.U.A. în această parte a lumii, program condamnat energic de opinia publică internațională, inclusiv de poporul american. El a recunoscut că S.U.A. trec treptat asupra saigonezilor „o răspundere tot mai mare în luptele terestre" și că furnizează un sprijin aerian și logistic deplin intervenției saigoneze din Laos șl Cambodgia.Referitor la Orientul Apropiat, secretarul de stat a admis că „S.U.A. au interese importante — politice, economice' și strategice — în această regiune". Rogers a opinat că o reglementare pe baza unui acord, și nu una impusă, constituie calea de * instaurare ă păcii în Orientul Apropiat.Vorbind despre relațiile cu America■ Latină, Rogers a subliniat că „schimbări inerente ar putea să apară ca fiind opuse intereselor noastre imediate" ; el a încercat să dea asigurări că S.U.A. nu vor avea „reacții prea puternice la procesele de schim- -bări pozitive, oricît de neplăcute ar putea fi unele manifestări ale lor".

agențiile de presă transmit:
Președintele Republicii 

Cipru, Makarios, 3 pe însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România la Nicosia, Ion Anghel. Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Primele rezultate ale ale

gerilor prezidențiale din 
HondUraS d indică drept favorit pe Ramon Ernesto Cruz, candidatul partidului național de guvernămînt. După unele aprecieri, peste 40 Ia sută din cetățenii cu drept de vot nu s-au prezentat la urne.

S-au încheiat lucrările 
Congresului Federatiei Tineretului Comunist Italian (F.G.C.I.) la care au participat peste 700 de dele- 

tarizării Sinaiului, exprimîndu-șl sprijinul pentru poziția președintelui Sadat în această privință și pentru acțiunile care au ca scop apărarea drepturilor poporului palestinean.Șeful diplomației egiptene, Mahmud Riad, aflat în capitala Franței pentru a prezida o reuniune a ambasadorilor R.A.U. în Europa occidentală și a reprezentanților acestei țări la O.N.U. și Washington, a avut luni o întrevedere cu ministrul de ■externe francez, Maurice Schumann, în cursul întrevederii au fost abordate o.serie de probleme referitoare la evoluția situației din Orientul Apropiat.Pe de altă parffe, Mahmud Riad a declarat ziarului egiptean „Al Gum- huria" că, în cursul întrevederii de două ore pe care a avut-o la Pisa cu Iosip Broz Tito, a înmînat președintelui iugoslav un mesaj personal din partea președintelui R.A..U-, Anwar Sadat. Președintele Tito, a afirmat Mahmud Riad, va începe în perioada următoare o nouă serie de contacte cu guverne interesate, în legătură cu situația din Orientul Apropiat.Luni a sosit la Paris, pentru a se întîlni cu Mahmud Riad, ambasadorul Gunnar Jarring, reprezentant special al secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Apropiat. La' întrevedere au luat parte, de asemenea, Mohammed Hassan el Zayyat, șeful delegației R.A.U. la Organizația Națiunilor Unite, și alte personalități egiptene. La sfîrșitul convorbirilor, care au durat aproximativ două ore, Gunnar Jarring a refuzat să facă declarații presei.
rezistență palestineană, dar că el se opune prezenței depozitelor de arme și a elementelor înarmate în orașe și sate.Bahi Ladgham, președintele Comitetului superior arab, însărcinat cu supravegherea aplicării acordurilor dintre autoritățile iordaniene și organizațiile palestinene, a anunțat duminică, într-o declarație făcută ziarului tunisian „La Presse", că a adresat mesaje șefilor de stat arabi pentru a te atrage atenția asupra „gravității" situației din Iordania, ca urmare a noilor incidente înregistrate la Irbid.
PRIMIM I. B. TITO 

Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA 

ÎN ITALIA
ROMA 29 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a fost luni oaspetele Vaticanului, unde a avut o intilnire cu Papa Paul al VI-lea.Intr-o alocuțiune rostită cu acest prilej, Iosip Broz Ti to a subliniat, printre altele, interesul manifestat de Iugoslavia pentru menținerea păcii și dezvoltarea colaborării internaționale pe baza egalității în drepturi, dondiții necesare pentru ca popoarele să se poată consacra muncii creatoare pentru binele lor, ca și pentru binele general.Recent, a arătat Iosip Broz Tito, între Iugoslavia și Vatican au fost restabilite relațiile diplomatice, fapt ce vorbește elocvent despre dezvoltarea pozitivă a raporturilor reciproce în cursul ultimilor ani. Dorința noastră sinceră, a spus el, este ca aceste relații să fie promovate și în continuare pe baza stimei și respectului mutual.. în cuvîntul de răspuns, Papa Paul al VI-lea a subliniat, printre altele, necesitatea găsirii unor puncte de întîlnire și înțelegere intre națiuni, în beneficiul colaborării, al progresului și civilizației. Ne bucură faptul, a spus el in continuare, că tocmai pe. acest plan — pacea și colaborarea internațională — între statul iugoslav și Vatican s-a putut ajunge, de mai mulți ani, la o apropiere, dovedită de experiență ca fiind utilă și promițînd rezultate și mai pozitive. Așteptăm ca, in urma restabilirii relațiilor diplomatice dintre Vatican și Iugoslavia, raporturile existente între noi să dea la iveală posibilități și mai largi de înțelegere, să contribuie la continuarea colaborării reciproce, a arătat Papa Paul al VI-lea.

★Luni, președintele Iosip Broz Tito a părăsit Italia, îndreptindu-se spre patrie.

gați și reprezentanți ai organizațiilor de tineret din numeroase țări. Delegația Uniunii Tineretului Comunist din România a fost condusă de Aurel Stoica; secretar al C.C. al U.T.C. în cuvîntul său, Enrico Berllnguer, vicesecretar general al Partidului Comunist Italian, a adresat un apel tuturor tinerilor pentru a participa tot mai activ la viața politică, pentru a combate pericolele pe care le reprezintă torțele reacționare și neofasciste, pentru a-și aduce aportul la apărarea regimului republican.
Naționalizarea minelor de 

Tier ale companiei nord-americane „Bethlehem Iron Mines" a fost anunțată de președintele Republicii Chile, Salvador Allende.Totodată, organizația economică de stat „Corporația pentru dezvoltarea producției" a preluat 51 la sută din acțiunile societății particulare „RCA

ASTĂZI SE DESCHIDE LA MOSCOVA

Congresul al XXIV-lea 
al P. C. U. S.

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

Astăzi își deschide lucrările, la Pa
latul Congreselor din Kremlin, Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S. — 
eveniment de seamă în viața parti
dului comunist, a popoarelor sovie
tice.

Aproximativ 5 000 de delegați so
siți la Moscova din toate colțurile 
Uniunii Sovietice — muncitori, col
hoznici, intelectuali — aleși de cel 
14 milioane de comuniști in cadrul 
conferințelor de partid orășenești, 
regionale, de ținut și la congresele 
partidelor comuniste din republicile 
unionale, vor dezbate raportul de 
activitate al Comitetului Central fll 
P.C.U.S. ce va fi prezentat de tova
rășul Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și raportul 
„Cu privire la Directivele Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S. asupra celui 
de-al 9-lea plan de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1971—1975", pe care îl va prezenta 
tovarășul Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Congresul va face bilanțul 
activității desfășurate de partid și de 
întregul popor sovietic in perioada 
ce s-a scurs de la Congresul al 
XXIII-lea și va adopta programul 
dezvoltării in continuare a operei de 
construcție in anii ce vin.

Timp de o lună și jumătate, pro
iectul de directive a fost discutat 
pe larg in adunările de partid și ale 
oamenilor muncii, la conferințele re
gionale și la congresele republicane, 
în paginile ziarelor și revistelor. In 
cadrul acestei dezbateri a fost abor
dat un mare număr de proble
me dintre cele mai diferite ale 
vieții economice și sociale a U.R.S.S. 
In legătură cu acest important do
cument și-au împărtășit opiniile și 
au făcut numeroase propuneri mun
citori, specialiști din diferite ramuri, 
colhoznici, oameni de știință și cul
tură, activiști de partid și de stat, re
prezentanți ai tuturor păturilor so
cietății sovietice, ai tuturor republici
lor și regiunilor U. R. S. S, Ocu- 
pindu-se de desfășurarea pregă
tirilor pentru Congres, ziarul „PRAVDA" sublinia recent: „Participarea activă a comuniștilor, a celor mai largi mase de oameni ai muncii la dezbaterea sarcinilor actuale ale construcției comuniste și a căilor rezolvării lor, caracterul popu-, Iar al întrecerii din preajma Congresului reprezintă o autentică trecere în revistă, populară și partinică și o mobilizare a marilor și inepuizabilelor forțe ale societății sovietice la înfăptuirea de noi țeluri în dezvoltarea economiei, științei, culturii, în ridicarea bunăstării poporului".

Specialiști români și francezi 

dezbat problemele 

eficienței economice

Luni dimineață s-au deschis la College de France din Paris lucrările celui de-al treilea Colocviu româno-fran- cez consacrat studierii problemelor legate de eficienta economică. A- cest colocviu, care continuă rodnicele întîlniri dintre economiștii români și francezi în cadrul colaborării lor bilaterale, se desfășoară sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Educației Naționale al Franței și sub dublele auspicii ale Institutului de Științe Economice Aplicate, condus de Franțois Perroux, profesor la College de France — care este totodată și șeful delegației franceze — și al Insti

tutului de Cercetări E- conomice din București al cărui director e prof. Mihail Levente, sosit la Paris în fruntea delegației de economiști români. In ședința festivă de deschidere a luat cuvîntul Jean Marcel Janney, profesor la Facultatea de drept și științe economice din Paris, fost ministru, care, făcînd o retrospectivă a întîlnirllor dintre economiștii români și francezi, a subliniat amploarea dezvoltării multilaterale a relațiilor dintre cele două țări. Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, a subliniat importanța manifestărilor de cooperare dintre cele două țări ca urmare a vizitei generalului de Gaulle în România și a

Electronica", punlnd bazele unei societăți mixte denumite „Industria de Radio y Television".
în clădirea Camerei japoneze de comerț și industrie din Tokio a fost inaugurată Expoziția românească de bunuri de larg consum, care prezintă mobilă, covoare, confecții, produse de artizanat, băuturi. La deschidere, ambasadorul României în Japonia, Iosif Gheorghiu, a subliniat însemnătatea acestei expoziții pentru dezvoltarea legăturilor dintre țara noastră și Japonia.

La Praga s-a anunțat în 
mod oficial că- ln intervalul 24—27 martie a.c., ln capitala Ceho-

Ca o încununare a muncii pline de 
abnegație a oamenilor sovietici, in 
zilele din ajunul deschiderii lucrări
lor Congresului au fost date in func
țiune numeroase obiective economi
ce de mare importanță. Printre aces
tea, la loc de frunte se situează 
furnalul numărul trei cu o capacitate 
de 3 000 de metri cubi din cadrul 
Combinatului siderurgic din Siberia 
apuseană, cel mai puternic obiectiv 
de acest gen existent pînă acum în 
U.R.S.S. Zilele acestea a inceput să 
funcționeze și furnalul numărul trei 
al Combinatului siderurgic Temirtau 
din regiunea Karaganda, cu o capaci
tate de 2 7G0 metri cubi, care dublea
ză producția de fontă a Kazahstanu- 
lui. A fost dată în exploatare prima 
etapă a uzinei de autoturisme de pe 
Volga, care va produce 220 000 de 
autoturisme anual. Au fost de ase
menea date în funcțiune prima eta
pă a fabricii de produse chimice de 
uz casnic din orașul Almalik, in Uz
bekistan, o nouă linie de fibre sin
tetice în cadrul Combinatului chimic 
din Moghilev, o fabrică de zahăr și 
una de plăci aglomerate din lemn 
din Lituania, un combinat de morărit 
în Bielorusia. Printre realizările deo
sebite cu care intîmpină oamenii d” 
știință Congresul, la loc de frunte l 
cuvine menționată înfăptuirea pri 
mei instalații energetice atomice din 
lume care transformă nemijlocit, prin 
termoemisie, energia nucleară in 
energie electrică.

O oglindă elocventă a celor mai 
bune rezultate ale activității creatoa
re desfășurate de pictorii, sculptorii, 
arhitecții, scriitorii, compozitorii, ci
neaștii, ziariștii și oamenii de teatru 
moscoviți o reprezintă expoziția 
„Uniunile de creație ale Moscovei — 
Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S.", 
deschisă in sala „Manejnaia".

Ziarele moscovite anunță sosirea 
la Moscova, pentru a participa la 
lucrările Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., a numeroase delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești, 
precum și ale unor partide socialiste 
și democratice din diferite țări.

Moscova intîmpină delegații la 
Congres și oaspeții de peste hotare 
îmbrăcată în haine de sărbătoare. Pe 
marile bulevarde, de-a lungul balu
stradelor podurilor peste riul Mosco
va, in piețe, pretutindeni flutură fla
muri roșii și steaguri ale republicilor 
unionale, pot fi văzute panouri festi
ve cu lozinci de salut in cinstea a- 
cestui eveniment de o mare însem
nătate in viața popoarelor U.R.S.S. 
și, totodată, de o puternică rezonan
ță internațională.

președintelui Nicolae Ceaușescu în Franța. El a evocat, de asemenea, utilitatea dezvoltării cercetărilor în comun dintre institutele de specialitate ale celor două țări, care impulsionează la rîndul I'țj schimburile econorr .-e și colaborarea mul laterală dintre România și Franța. Au luat, de asemenea, cuvîntul în deschiderea lucrărilor șefii celor două delegații.Lucrările colocviului româno-francez pe tema eficienței economice vor dura pînă joi 1 a- prilie. Vor fi prezentate numeroase rapoarte ale specialiștilor români și francezi, urmate de dezbateri.
I. GR.Paris, 29.

slovaciei s-au desfășurat tratative între o delegație a guvernului cehoslovac și o delegație a Vaticanului. Convorbirile, a căror utilitate a fost constatată, de ambele părți, vor fi continuate la o dată care urmează a fi stabilită de comun acord, relatează agenția C.T.K. •
Un tribunal din Lisabona a condamnat pe Jaime Dos Santos Seree, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Portugalia, la 12 ani închisoare.
Oginga Odinga a fost eli

berat din închisoare,în urma unei hotărîri a guvernului kenyot. Odinga este președintele Partidului Poporului din Kenya, organizație scoasă în afara legii în octombrie 1969.
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