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rotorului generatorului turbinei

g go oO G3 B mare sistem de iriga-
rigurozitate a parametri- produselor, înlăturareaadicâ de peste 22 ori mai mare decit primul tip construit în țara noastră 

și instalat, în 1964, la hidrocentrala Roznov 2. In imagine : aspect din 
timpul lansării rotorului generatorului turbinei

La sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier a avut loc sîm- 
bătă, la ora 13,25 prima rotire cu apă a turbinei nr. 4. Agregatul — fa
bricat de constructorii de mașini din Reșița — are o putere de 178 MW,
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Lucrările Congresului
GLORIOSUL SEMICENTENAR

PERFECȚIONAREA
caracteristica definitorie

a evoluției economiei noastre
Dacă ar fi să caracterizăm cit mai lapidar trăsăturile esențiale imprimate de partid 

dezvoltării vieții noastre social-politice și economice, nici o formulare nu ni se pare 
mai potrivită ca ofensiva noului, preocuparea permanentă pentru perfecționarea continuă 
a formelor și metodelor de conducere a acesteia. Potrivit hotărîrilor Congreselor ai IX-Iea 
și al X-lea, economia, știința, cultura, învățămîntul, toate domeniile activității de partid 
și de stat au cunoscut în ultimii ani multiple măsuri de perfecționare care converg spre 
un unic sens : înlăturarea a tot ceea ce este învechit, perimat și nu mai corespunde noi
lor cerințe, promovarea spiritului înaintat, a tot ce este valoros și în stare să stimuleze 
progresul.

Inițiatorul și promotorul acestor măsuri este Partidul Comunist Român, în aceasta 
găsindu-și încă o dată expresie înalta responsabilitate cu care partidul își îndeplinește 
rolul conducător în societatea noastră, misiunea sa de forță organizatoare și călăuzitoare 
a operei de edificare a noii orînduiri.

Care sînt trăsăturile specifice, principalele direcții, obiectivele și cadrul organiza
toric în care se desfășoară această acțiune vastă de perfecționare a tuturor sferelor de 
activitate ale societății noastre ? Cum trebuie acționat pentru a amplifica ofensiva noului? 
— iată tema anchetei noastre de astăzi consacrată evoluției vieții noastre economice (pe 
care o publicăm în pagina a V-a a ziarului).

În județul Neamț

A început campania de împăduririPIATRA NEAMȚ. — (prin telefon, de la Gh. Baltă) : Fondul- forestier constituie una din principalele avuții ale județului Neamț. Refacerea acestuia constituie una din preocupările principale ale silviculturii de aici. Pe acest an, ei și-au propus să împădurească o suprafață de 2 100 ha teren, din care . 70 la sută cu specii de rășinoa- se — molid și brad. In aceste

zile, la sectoarele silvice Tg. Neamț, Roman, Văratec, Gîrcina și Taslău se lucrează intens la scoaterea puieților din pepiniere și plantarea lor în teren. Ultima etapă a împăduririlor se va desfășura în raza oooalelor silvice Bicaz, Tarcău, Galu și Borca, unde vor fi plantate în special specii de foioase, stejar și paltin.
Preocupări
i orientări
El

in activitatea
Editurii politice

Convorbire cu prof. dr. ing. Valter ROMAN,
directorul Editurii politice

— înființată la foarte scurt 
timp după eliberare, ca editură 
a Partidului Comunist Român și 
ducind mai departe, in noi con
diții, tradițiile publicisticii co
muniste din anii ilegalității, Edi
tura politică și-a conturat, atit 
prin problematica abordată cit și 
prin calitatea titlurilor publica
te, un loc de prestigiu in dome- 
viul propagandei scrise, in an
samblul frontului nostru ideolo- 
llc. Ce ne-ați putea spune des
ire aparițiile pe care editura le 
pregătește in intimpinarea ani- 
tersării semicentenarului creării 
partidului ?

— A cuprinde în puține cuvinte preocupările noastre actuale și, mai cu seană, cele privind intimpinarea gloriosdui semicentenar al partidului, esfe, desigur, dificil și, în mod inerent, răspunsul nu poate să nu sufere de o anumită îngustare a ariei pe care activitatea editurii tinde să 
o acopere, nu poate rămîne decit departe d« a fi atotcuprinzător. Aș dori să precizez, în primul rînd, că Editurii politice îi revine sarcina de a asigura apariția a circa 30 de titluri prevăzute în hotărîri ale forurilor de partid, iar, in ai doilea rînd. că în diversitatea tematică a acestor lucrări își găsesc pregnant expresia orientările majore ale muncii noastre editoriale, corespunzător directivelor partidului, cerințelor actualului stadiu de dezvoltare multilaterală și armonioasă a societății socialiste in . România.Rotrivit planului special elaborat, 
în anul semicentenarului partidului vor vedea lumina tiparului (pînă la data de 8 mai și ulterior) cîteva lucrări de istorie — cu caracter mono-

grafic sau studii de mai amplă cuprindere. multe dintre acestea elaborate sub egida Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. — care vor reflecta rezultate noi ale cercetării unor importante perioade ale dezvoltării mișcării noastre muncitorești și revoluționare, democratice și progresiste, a evenimentelor premergătoare transformării partidului socialist în partid comunist, a activității Comuniștilor în diferite perioade. Asemenea titluri — pentru a cita doar cîteva — sint „Documente privind începuturile mișcării muncitorești și socialiste din România (1821—1878)“ ; „Presa muncitorească și socialistă. Vol. III (1900—1921), partea I (1917— 1919)" ; „De la revoluționarii democrat! Ia făurarii Partidului Comunist Român (1848—1921)“, (autor dr. T. Georgescu) ; „Mișcarea muncitorească din România (1916—1921). Crearea Partidului Comunist Român, (autori C. Cușnir, dr. Gh. Unc, FI. Dragne) : „Viața politică în România (1918— 1921)“ (autori dr M. Mușat, I. Arde- leanu) ; „Mișcarea muncitorească din România (1921—1924)“ (autor dr. M. C. Stănescu) ; „Mișcarea muncitorească din Valea Prahovei. Contribuția ei la transformarea partidului socialist în partid comunist (1918— 1921)“ (autor V. Ionescu) ; „Un veac de istorie a minerilor de pe Jiu" (autori dr. Gh. Ioniță, Gh. Munteanu) : „Pentru front popular antifascist în România" (autor dr. Gh. Ioniță) ; „1933. Luptele revoluționare ale muncitorilor ceferiști și petroliști" ; „Frontul unic muncitoresc în Româ-
(Continuare în pag. a IV-a)

Am descris în alte dăți frumusețile, pitorescul natural al Tulcei ; îmi va fi foarte greu să-i descriu farmecul uman de astăzi, măreția, frumusețea, pitorescul. Tulcea pe care am descris-o altădată ca pe un pămînt sterp, adormit, din care' multe spirite și-au luat zborul pentru că nu aveau cum să se realizeze acolo — Tulcea e‘ste astăzi un loc fertil pentru toate vocațiile, pentru toate talentele, pentru toate mințile și brațele, dornice să gîndească și să înfăptuiască lucruri mari. Tulcea, un loc în care nu se întîmpla nimic, se prezintă acum ca o lume în plină geneză, o cetate umană care începe să strălucească din stînca dealurilor ei. Tulcea a devenit un cîmp de manifestare și de afirmare al celor mai diverse aspirații de muncă, de construcție, de gîndire.Orașul a intrat în acest cincinal sub semnul marilor înnoiri. Sub zodia pro- iectanților, a constructorilor, a mașinilor și utilajelor necesare construcției. Și, mai ales, zodia cadrelor. a oamenilor calificați, harnici, capabili, zodia impresionantelor investiții, a redimensionării orașului.
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O NOUĂ
FABRICA

LA CURTEA
DE ARGEȘPITEȘTI (corespondentul „Scîn- teii“ Gh. Cirstea).— La Curtea de Argeș, în orașul .Meșterului Manole, s-a început construcția primei întreprinderi industriale din cele 5 prevăzute aici în actualul cincinal — Fabrica de bunuri electro-motorice. în faza finală, ea va funcționa cu trei l. secții de bază —. de aparate de 

1 uz casnic (500 000 bucăți), de a- 
l parate electrocasnice și de unelte i electrice de. mină. Noua fabrică 
1 va fi înzestrată. înaltă tehnicitate
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Tulcea beneficiază acum din plin de legile construcției socialiste — amplasarea judicioasă a obiective-, lor industriale și a ridicării județelor cu o dezvoltare industrială slabă.Se construiește gara de mărfuri, în afara orașului ; se construiește gara de.că-, lători ; se construiesc portul fluvial, gara fluvială,

al XXIV-lea al P.C.U.S
MOSCOVA 30 (Agerpres). — De 

la' corespondenții noștri L. Duță 
și S. Podină : La 30 martie s-a 
deschis, lă Palatul congreselor din 
Kremlin, Congresul al XXIV-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

în sală se aflau aproape 5 000 
de delegați — muncitori, colhoz
nici, oameni de știință și cultură, 
militari — reprezentînd partidele 
comuniste din republicile unionale, 
organizațiile de partid de ținut, 
regionale și orășenești din U.R.S.S., 
precum și delegații din partea unui 
număr de 101 partide comuniste și 
muncitorești, democratice și de 
stingă.

Pai’ticipanții la congres au pri
mit cu aplauze apariția în prezi
diu a tovarășilor L. I. Brejnev, 
A. N. Kosîghin, N. V. Podgornîi și 
a celorlalți conducători de partid 
sovietici. în prezidiu au luat loc, 
de asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, precum 
și conducătorii altor delegații in
vitate să participe la congres. în 
sală se aflau membrii delegației 
Partidului Comunist Român, tova
rășii : Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, mem
bru 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, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova, precum și 
membrii celorlalte delegații de 
peste hotare.

Deschizînd lucrările congresu
lui, N. V. Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
a evocat succint realizările obți
nute de poporul sovietic, precum 
și unele din principalele 
mente 
lui și 
rioada 
greșul

Cei 
un moment de reculegere în me-

moria lui Kliment Voroșilov, Ho 
Și Min, Che Guevara, Victorio Co- 
dovilla și a altor militanți sovietici 
și din străinătate ai mișcării co
muniste și muncitorești, precum 
și ai luptei de eliberare națională, 
care au decedat între cele două 
congrese.

Delegații la Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. au ales apoi 
organele de lucru ale congresului 
și au adoptat ordinea de zi a lu
crărilor :

— Raportul de activitate al C.C. 
al P.C.U.S. — raportor tovarășul 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

— Raportul Comisiei centrale de 
revizie a P.C.U.S. — raportor to
varășul G. F. 
comisiei.

— Raportul 
Congresului 
P.C.U.S. cu 
lX-lea plan cincinal de

Sizov, președintele

„Despre directivele 
al XXIV-lea al 
privire la cel de-al 

dezvol-

tare a economiei naționale 
U.R.S.S. în anii 1971—1975“ — ra
portor tovarășul A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

— Alegerea organelor centrale 
de conducere ale partidului.

La primul punct al ordinii de 
zi a luat cuvîntul L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
care a prezentat un amplu raport 
cu privire la situația internațională 
a U.R.S.S. și la activitatea politică 
internațională a P.C.U.S. și a sta
tului sovietic, la dezvoltarea mul
tilaterală a U.R.S.S. în ultimii 
cinci ani, la problemele ac
tuale ale ridicării nivelului de trai 
al poporului, dezvoltării științei și 
culturii, creșterii rolului conducă
tor al P.C.U.S. în construcția co
munistă. Raportul a fost subliniat 
în repetate rînduri de aplauze.

Congresul al XXIV-lea 
P.C.U.S. își continuă lucrările.

Comunist Român,
condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu,

5 5 *5

eveniț 
petrecute în viața partidu- 
poporului sovietic în pe- 
care a trecut de Ia Con- 
al XXIII-lea al P.C.U.S.

prezenți în sală au păstrat

MOSCOVA 30. — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
Marți dimineața, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă.de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, care participă la lucrările. 
Congresului al 
P.C.U-S., a depus 
flori la Mausoleul 
din Piața Roșie.

XXIV-lea .; aj. 
o coroană de 
lui V. I. Lenin

La solemnitatea depunerii coroa
nei au fost prezenți M. A. Leseciko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., V. M- Bușuev, șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., V. I. Drozdenko, 

'ambasadorul Uniunii Sovietice în 
România, precum și membri ai 
Ambasadei române la Moscova.

Ca în orice competiție

Ideea pe care ne propunem s-o dezvoltăm și s-o supunem atenției cititorilor în rîndurile de față am desprins-o din următorul pasaj al cu- vîntării tovarășului Nicolae Ccaușescu la Consfătuirea de lucru a activului 
ț de partid și a cadrelor de bază din : industrie, construcții și transporturi din municipiul București : „S-a vor- bit aici de problema calității producției. Discutăm despre ea permanent, am luat multe măsuri, avem și rezultate buna în această direcție. Numeroase produse ale întreprinderilor noastre fac astăzi față cu succes oricărei concurențe pe piața in-

ternațională. Dar, în acest domeniu avem încă lipsuri, sînt multe de făcut. Acționăm încă cu timiditate în domeniul perfecționării și înnoirilor utilajelor, al aplicării procedeelor moderne".Pentru a asigura activității productive o înaltă eficiență, colectivele uzinelor constructoare de mașini își axează eforturile mai cu seamă după intrarea în vigoare a Legii privind asigurarea și controlul calității produselor, pe realizarea de produse de înaltă tehnicitate și calitate. Respectarea cu lor calității
chiul centru mărunt, cenușiu, încărcat cu igrasie ; începe să apară un spațiu urban luminos și care va fi piața, cehtrul. Se lucrează intens lă marele magazin universal, intr-o viziune arhitecturală modernă. Se conturează liniile unui oraș puternic și luminos, elegant. Din cîteva cariere recent descoperite în județ

marmură în culori atrăgătoare. Dar Tulcea își va îmbrăca, prima, fațadele și centrul cu asemenea plăci, colorate frumos, de piatră nobilă. Orașul se îmbogățește, se însuflețește cu specialiști, ■ tehnicieni, muncitori calificați in, cele mai diverse și mai noi meserii. Așa că, îrtl'cii- rind, trebui predate

Farmecul Tul cei
aeroportul, autogara ; o- biective strict necesare, care sînt pentru un oraș modern ca plăminii și ca inima. Se asfaltează șoseaua Tulcea—Măcin, aceasta fiind a doua mare arteră a municipiului, după șoseaua Tulcea—Constanța; Se continuă cu febrilitate sistematizarea și construcția o- rașului. Palatul administrativ din centru este gata ; se demolează cocioabele din jur, care alcătuiau ve-

Reportaj 
de Traian COȘOVE!

și în apropierea Tulcei se vor exploata pe scară industrială citeva roci apropiate 1 de structura și calitățile marmurei : multe o- rașe ale țării își vor împodobi fațadele cu această

140 apartamente din cele 400 prevăzute pe ’71.Pe platoul care coboară spre fluviu se construiește unul din cele mai mari o- biective Tulcei : in altă orașului dațiile la fabrica de produse lactate. în zona lacului Razelm și în zona centrală agricolă a județului 
au fost atacate lucrările

industriale ale uzina de alumină ; zonă industrială a s-au terminat fun-

unuiții ; în zona Zebil se construiește o mare seră pentru răsaduri, proiectată să furnizeze răsaduri cooperativelor și fermelor din jur. în județ se construiesc cîteva complexe de mare capacitate pentru creșterea și ingrășgrea porcilor. în Deltă au fost construite a- menajarile piscicole de la Stipoe. Calica. Perișor. Duna văț, Hol bina : centrele de vinificare de la Tulcea, Valea Nucarilor. Izvoarele, Babadag. încep în acest an abatorul din Tulcea, cu o secție de industrializare, o fabrică de conserve de pește și un antrepozit frigorific la Sulina ; cîteva hoteluri turistice în Deltă.Constructorul are de făcut eforturi în acest an, dar și în anii următori. Este nevoie de cadre la u- zina de alumină, e nevoie de cadre peste tot. Tovarășul Eremia Drăcea, reprezentantul beneficiarului pe șantierul Uzinei de alumină — Tulcea, a venit aici de la Uzina de alumină de la Oradea. Este optimist în legătură cu desfășurarea lucrărilor.
(Continuare in pag. a 11-a)

tuturor abaterilor care ar putea afecta performanțele acestora constituie obiective principale ale activității curente din această ramură de bază a industriei.La uzina „Electroputere" din Craiova am avut, recent, prilejul să ne convingem că proiectanții și, în general, cadrele de concepție de aici eu în permanentă în vedere faptul că înalta calitate a produselor pe care uzina le realizează și le exportă în 25 de țări — locomotive Diesel electrice, transformatoare, motoare electrice rotative, aparataj de înaltă tensiune — nu constă doar în deosebita acuratețe a execuției,', ci provine in primul rînd din concepția e- levată a acestora, din nivelul tehhio ridicat al proiectelor care stau la baza fabricării lor. Inginerul șef al fabricii de transformatoare, Nicolae Pădureanu, ne spunea în acest sens (— în industria electrotehnică, calitatea produselor se apreciază în primul rînd după performanțele lor. Poți să execuți oricit de corect un transformator, un intreruptor sau un motor electric. Dacă caracteristicile și performanțele tehnico-funcționale ale produsului, sînt depășite, calitatea lui este necorespunzătoare. De aceea ne străduim să ținem pasul cu ceea ce aduce nou progresul tehnic în sectorul nostru de activitate. Cred că nu există nici un membru al colectivului nostru care să nu știe că ceea ce constituie astăzi o noutate tehnică, devine peste puțin timp perimat, învechit.Ing, Gheorghe Toma, șeful atelierului de proiectări al fabricii da transformatoare, preciza : „Ca rezultat al eforturilor depuse pentru micșorarea greutății specifice, a nivelu- lului de pierderi de curent în gol și al celor de scurt-circuit, pentru creșterea gradului de siguranță in exploatare, transformatoarele noastre de 80 și 125 MVA la 110 kV sînt egale ca performanțe și chiar superioare celor realizate peste hotare de cătr® firme cu îndelungată tradiție".Așa se explică, deci, faptul că Ia uzina „Electroputere" peste 70 la
Adrian PRODAN 
Florea CIOBANU 
T. NISTOR

(Continuare in pag. a lU-a)
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PAGINA 2 SCÂNTEIA — miercuri 31 martie 1971
maasm;

„Vom depune toate eforturile 
întreaga capacitate de muncă 

pentru înflorirea patriei socialiste"
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUDin Cobadin, județul Constanța, corespondentul „Scînteii", R. Apostol, ne-a transmis că peste 800 țărani cooperatori, întruniți intr-o adunare festivă, au sărbătorit împlinirea a 20 de ani de existență a cooperativei agricole de producție. La adunare, a luat parte tovarășul Vasile Vilcu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R. în cei 20 de ani de existență, cooperatorii din Cobadin au obținut succese remarcabile în creșterea puterii economice a unității lor și, pe această bază, a bunăstării tuturor membrilor cooperatori. Producțiile la hectar, la toate culturile, au crescut de 8—10 ori, iar valoarea averii obștești a sporit de la 85 000 lei la 20 milioane lei. într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au adoptat textul unei telegrame adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, printre altele, se spune : „Exprimîndu-ne totala adeziune față de măsurile stabilite de conducerea partidului privind îmbunătățirea conducerii organizării și planificării agriculturii, sîntem hotă- rîți să facem tot ce depinde de noi pentru realizarea neabătută a sarcinilor ce ne revin. Ne angajăm ca în 1971, printr-o temeinică organizare a producției șl a muncii să realizăm 4 500 kg grîu, 6 000 kg porumb boabe, 3 000 kg floarea-soarelui de pe fiecare hectar cultivat ; 3 000 litri lapte pe cap de vacă furajată și 5,8 kg lină de la fiecare oaie ; să livrăm la fondul central al statului peste prevederile planului 1 320 tone grîu, 1 365 tone porumb, 290 tone floarea-soarelui, 2 100 hectolitri lapte și 1 900 kg lină.întruniți In adunarea generală festivă cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la înființarea cooperativei a- gricole de producție din comuna Independența, județul Constanța, membrii cooperatori au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care își exprimă recunoștința fierbinte și mulțu

miri pentru sprijinul permanent acordat de partid și de stat în vederea dezvoltării și consolidării cooperativei agricole. Pe parcursul celor două decenii, cooperativa agricolă a reușit să obțină producții mări la toate culturile și să sporească valoarea averii obștești de la 305 000 lei, în anul înființării, la 10 590 000 lei în 1970.Exprimindu-ne deplina adeziune și atașamentul nostru față de politica internă și externă a partidului și statului, se arată in telegramă, ne angajăm in fața C.C. al P.C.R., a dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim fără preget pentru a realiza și depăși producțiile planificate, conștienți că în acest mod vom contribui la mai buna aprovizionare a oamenilor muncii cu produse agroalimentare.într-o altă telegramă expediată pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții la sesiunea de comunicări științifice consacrată celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român, cadre didactice și cercetători de la Institutul agronomic din Cluj și din stațiunile experimentale din Transilvania își manifestă hotărîrea nețărmurită de a-și consacra, în continuare, întreaga activitate creatoare propășirii agriculturii, progresului social și economic al patriei noastre.încadrați în efortul colectiv înălțător, prin care poporul român, condus cu înțelepciune de către partid, edifică o nouă societate — se arată în telegramă — ne angajăm să folosim cu o eficiență sporită condițiile superioare de muncă ce ne sînt asigurate. îndeplinindu-ne în mod exemplar înalta îndatorire patriotică de a ne orienta activitatea spre realizarea obiectivelor actuale și de perspectivă stabilite de conducerea partidului și statului nostru in dezvoltarea agriculturii, vom cinsti în mod demn mărețul jubileu al partidului.
****
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In primul trimestru, în județul Covasna

1 800 000 litri de apă minerală 
peste planSFÎNTU GHEORGHE.telefon de la Tomori Geza)(Prin cele două unități mari de îmbu- teliere din județ — la Bodoc, cu La încheierea contractărilor..de....o lună; șl ța Biborțeni, cu o ‘ x_.. .c:.iună jumătate — s_a obținut o. producție, peste plan, de 1 800 000 litri apă minerală. Un rezultat de prestigiu, care va fi urmat, fără îndoială, de altele, mai ales că apa minerală din cele două localități din județul Covasna se bucură de o bună primire din partea cumpărătorilor, pentru gustul și efectul ei curativ, reconfortant.

1 apă minerală pentru anul 1971,I s-a constatat o creștere a ce- . ririțelor pieței pentru apă mine-I rală îmbuteliată. Lucrătorii îiî-. treprinderii de industrie locală1 „Spicul" din Sfintu Gheorghe,( județul Covasna, au luat măsuri concrete pentru sporirea ca-I pacității anuale de îmbuteliere
! a sticlelor cu apă minerală.Prin scurtarea perioadei de reparații din timpul iernii, la
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Comerțul 
din Sălaj 
în plină 

dezvoltareLocuitorii meleagurilor sâlăje- ne. oameni pricepuți în felurite și străvechi meșteșuguri, au făcut întotdeauna dovada u- nor iscusiți și destoinici gospodari. în ultimii 5 ani, pentru construirea, lărgirea și modernizarea spațiilor comerciale s-au cheltuit de 2,5 ori mai multe fonduri decît în perioada celor cinci ani anteriori. De la inființarea județului Sălaj și pină acum, a crescut de peste două ori suprafața comercială, iar în satele și orașele județului s-au construit aproape 150 de moderne unități comerciale, dintre care două complexe comerciale in orașul de reședință Zalău. Față de 1970. în anul 1971 vor fi desfăcute populației mărfuri în sortimente mai bogate și în cantități sporite Procentul de creștere medie este de circa 10 la sută.Locuitorii județului vor putea Intîlni în magazine mărfuri mult căutate chiar și. peste hotare, cum ar fi, de pildă-, binecunoscutele și apreciatele garnituri de mobilă pentru copii și tineret, precum și camerele combinate în diverse tipuri produse de industria locală sălăjeană. Cooperația meșteșugărească va fi. de asemenea, prezentă în magazinele județului cu articole de menaj și uz gospodăresc, cu o largă gamă de confecții, tricotaje, lenjerie pentru adulți și copii. în acest an se vor asimila aproximativ 30 noi articole de confecții, precum și articole împletite din nuiele, platouri de lemn destinate gospodăriei, produse. de. artizanat etc.De asemenea, traseele turistice sînt punctate de o serie de unități de alimentație publică . ale cooperației de consum, cum sint, de exemplu, cabana-hotel „Popasul romanilor" pe platoul Munților Mezeș, pe șoseaua ce, leagă orașul de reședință cu Clujul, cabana „Brădet" de lă Șimleul Silvaniei, ambele construite și decorate în stil local tradițional, băile Bizușa. Băile Jibou și altele, care oferă oaspeților condiții dintre cele mai bune de cazare.Din cele desprinse din discuțiile purtate cu tovarășul Aurel Pop, director la direcția comercială județeană, precum și cu alți factori de răspundere ai comerțului local, am reținut eforturile care se depun pentru necontenita dezvoltare a rețelei comerciale sălăjene, dezvoltare în directă concordanță cu satisfacerea mereu crescîndă a cererii de consum a populației. Ș-au luai., ujușuri. pentru imbimălăți- „ rea '^servirii ’populației. ■' bemtru dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale a rețelei comerciale, precum și pentru diversificarea sortimentelor ce. se. vor pune la dispoziția cumpărătorilor.
Vasile RUSU 
corespondentul „Scînteii"

CÎND EXIGENTA SE

DOAR LA LUSTRU...
Nu se poate să nu se observe că; în ultimul timp, calitatea mobilei fabricate in combinatele de exploatare și industrializare a lemnului a marcat o sensibilă îmbunătățire. Faptul este atestat de aprecierea favorabilă pe care o dau cumpărătorii garniturilor pentru sufragerii, dormitoare sau bucătării, de volumul in creștere al mobilei exportate.Pentru mobilă — ca. în general, pentru orice produs" destinat pieței — problema calității se pune însă intr-un mod aparte, dat fiind numărul extrem de ridicat de beneficiari, ale căror exigențe și pretenții sînt tot mai mari. Cine dintre cumpărători nu-și dorește un interior plăcut al apartamentului său, in care mobila trebuie să fie modernă și. în orice caz. aspectuoasă și de calitate bună 7 Iată de ce. în combinatele de exploatare și industrializare a lemnului, nu micșorarea volumului mobilei de calitate necorespunzătoare, cu defecte, trebuie să fie scopul urmărit, ci e necesar să se a- jungă în situația în care întreaga producție de mobilă să fie de cea mai bună calitate și, simultan, larg diversificată.De ce facem această precizare 7 Pentru • că. chiar dacă a scăzut ca pondere, aceasta nu înseamnă că mobila de calitate inferioară a dispărut. Nu ne vom ocupa în cele ce urmează de problemele legate de aspectul estetic al mobilei, de faptul că în magazine se întîlnesc numeroase garnituri inestetice, lipsite de gust sau demodate, flagrant certate cu frumosul și, implicit, cu cerințele cumpărătorilor. In investigațiile ale căror concluzii le redăm mai jos. am abordat numai calitatea mobilei aflate in fabricația curentă. în cursul a- nului trecut, pe ansamblul industriei lemnului, mărfuri în valoare de 4,3 milioane lei — circa 8 la sută din totalul verificat — au fost respinse de organele I.G.S.. fiind necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. Pentru mărfuri în valoare de multe alte milioane lei s-au primit reclamații din partea beneficiarilor. Cauza 7 Defecte de calitate. Din același motiv. în lunile ianuarie și februarie a.c.. produse valorînd mai multe milioane lei au fost respinse sau li s-a interzis livrarea ; ca să nu mai vorbim de reclamațiile încă numeroase sosite de la beneficiari. Din aceste produse necorespunzătoare calitativ, aproximativ 70—80 la sută le reprezintă mobila.Cea mai mare parte din produsele respinse au fost fabricate la combinatele de exploatare și industrializare a lemnului din Satu-Mare, Bacău, Focșani, Tîrgu-Mureș și Năsăud. Prelucrări mecanice neglijente și sub- dimensionări la unele repere, crăpături în furnir, montarea de feronerie ruginită, pete de ulei, pete de lac sau alte pete — acestea sînt principialele cauze care au dus și duc la respingerea unor garnituri de mobilă de către organele de control, aje Tnspecto-

faptul;
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Gara și autogara din Baia Mare

raj.yi.ui geperglide„.șjtat, pentru controlul calității produselor sau care atrag nemulțumirea justificată a cumpărătorilor.Este lesne de înțeles că. în ambele situații de mai sus. deficientele de ordin calitativ se descoperă după încheierea întregului ciclu de fabricație. deci, după ce produsul defect a trecut și de controlul tehnic de calitate al unității respective, care l-a considerat bun pentru livrare în fabrică. maiștrii, șefii de secții, controlorii de calitate nu au intervenit imediat, exigent, cind o piesă sau alta, ori garnituri întregi de mobilă au fost produse cu evidente defecte de calitate.Curios este că în unele mari unități ale industriei lemnului, factorii de conducere cu care am discutat au căutat morțiș să ne convingă că, în probleme de calitate, totul este în bună regulă. Mai mult, la Complexul de prelucrare a lemnului din Bacău, inginerul șef, A. Țenț, a susținut că „arh aiuns fruntași în ceea ce privește calitatea mobilei..." Cum explicați, totuși, volumul mare de mobilă respinsă de organele . I.G.S. ? — l-am întrebat— E vorba de pure discuții... în familie — a sunat răspunsul. Ei o- presc produsele de la livrare, noi le retușăm și apoi Ie expediem. Treaba aceasta se petrece aproape zilnicNu este prima dată cind auzim rostite asemenea opinii. In unele unități de prelucrare a lemnului s-a încetățenit credința că organele de control ale I.G.S. sînt un fel de sa- lariați ai întreprinderii, a căror sarcină este de a atrage atenția celor

nalizează situația existentă în acest domeniu în cite un combinat de exploatare și industrializare a lemnului, indieîndu-se totodată măsurile ce trebuie aplicate în continuare. Toate bune, dar ridicarea calității producției' de mobilă nu se poate obține numai prin, ședințe. „Noi îndrumăm combinatele, penalizăm pe cei vinovați sau recompensăm realizările deosebite — ne spunea ing Cornel Bă- lăceanu, șef de serviciu Mai mult ce să facem 7 spune, calitatea înaltă nu în minister".Intr-adevăr, așa este! fabrică în combinatele de industrializare a lemnului. De lucrătorii de aici depinde ca ea să fie numai de calitate superioară. Dar cum să se îndeplinească acest deziderat C.E.I.L. Bacău, de pildă, unde în a- dunarea generală a salariaților, care a avut loc la 10 februarie a.c., atît în darea de seamă, cit și în discuțiile ulterioare, s-a vorbit de orice, numai de măsurile de îmbunătățire a calității produselor nu 7 !Dar chiar dacă problema calității mobilei a fost omisă din discuțiile adunării generale a salariaților de la C.E.I.L. Bacău, ea trebuie totuși soluționată de urgență. La Bacău, ca și în multe alte fabrici de mobilă. La C.I.L. Pipera, un început — cu rezultate promițătoare — s-a făcut. Reorganizarea și întărirea controlului interfazic de calitate, introducerea „fișei de calitate" a fiecărui muncitor (procedeu prin care lucrătorul este direct cointeresat în a obține numai produse de calitate) sînt numai două din măsurile aplicate aici. In ultima vreme — așa cum ne spunea ing. Silvia Niculce, șef de serviciu la C.I.L. Pipera — s-a trecut la metoda de lucru sugestiv denumită „zero defecte". Ea constă în introducerea unui sistem de autocontrol și de control in care fiecare muncitor poate returna piesa la care operația anterioară nu s-a realizat la un nivel corespunzător.Și la alte combinate ale industriei lemnului s-au întocmit și se aplică ample planuri de acțiuni ale căror efecte converg, toate, în același sens — ridicarea nivelului calitativ al producției.Dar oricît de bune ar fi orientările și măsurile organizatorice, transpunerea lor in viață depinde, pină la urmă, de oamenii care lucrează in acest sector de activitate. Iată de ce, ministerul de resort, combinatele de exploatare și industrializare a lemnului, organele locale de partid trebuie să facă din problema calității produselor, sub toate aspectele sale, o problemă principală a întregii activități.Pentru unitățile producătoare de 
c v, „ mobi,ă. transpunerea în practică ase vinde, spre a fi folosită. Un adevăr , acestor cerințe șe va reflecta în în- -valabil în căzui tuturor unităților pro- depliriirea și depășirea indicatorilor"d.ucățo.are, inclusiv al celor care fa- economici — cy țoște efectele favo-,' ’ ' . rabile ce însoțesc . uri biianț econojpjmic pozitiv; pentru cumpărători, a- ceasta va însemna o posibilitate certă de a-și procura mobilă îngrijit executată, de bună calitate.

ocupați cu probleme „mult mai importante" — și anume cu îndeplinirea cantitativă a planului de producție — că un reper sau altul nu întrunește condițiile calitative necesare pentru a fi livrat.în unele unități ale industriei lemnului. o asemenea concepție cheată despre îndatoririle celor secțiile de producție este chiar mulată de factori de conducere întreprinderilor respective. Iată ne spunea, in această ordine de idei, ing. Mihai Buză, inspector coordonator la Inspectoratul general de stat pentru controlul calității produselor :— Spre mijlocul lunii februarie a.c., am făcut un control inopinat in fabrica de mobilă din cadrul C.E.I.L. Satu-Mare. Cu acest prilej, am respins 40 garnituri de mobilă tip „Magnolia" care, deși trecuseră cu bine de controlul tehnic de calitate al întreprinderii, aveau numeroase defecte. De ce s-a ajuns aici 7 Cerce-
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tind mai adînc faptele, am aflat că multe din piesele componente ale celor 40 de garnituri fuseseră respinse anterior de inspectorii noștri, încă din fazele primare ale fluxului tehnologic — tot atunci fiind amendați controlorii de calitate care le-au trecut cu vederea. Dar aceleași piese — de fapt, rebuturi — în loc să fie date la o parte, au reapărut, exact în a- ceeași stare, în produsul finit. Cui folosesc asemenea practici ?Lipsă de răspundere elementară, nepricepere sau amindouă la un loc ? în special, muncă in asalt, goana după producție cu orice preț duc la un lanț de concesii ; un lot sau altul de mobilă este lansat în fabricație fără o pregătire normală, „strangulările" care apar inerent între secții sint „compensate" prin încercarea de a se folosi unele elemente rebutate, pentru ca, in final, C.T.C.-iștii să fie „convinși" că produsul finit respectiv........ merge". Uitecă nu „merge" ! Dovada o reprezintă respingerile făcute de organele I.G.S., reclamaț.iile venite din partea unor beneficiari — la urma urmei, toate lovind in prestigiul „mărcii fabricii". Producția nu se realizează de dragul de a produce, ci numai spre a
‘'?£rică';rițobilă.Tov. Constantin Simion, inspector general adjunct la Inspectoratul general de stat pentru controlul calității produselor. remarca faptul că factorii de răspundere din Ministerul Industriei Lemnului sînt adine preocupați de îmbunătățirea calității mobilei. Printre altele, în fiecare lună, în colegiul ministerului se a- Dan MATEESCU 

Gheorghe BALTA 
Octav GRUMp.ZA
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Un sat
turisticNu departe de satul Dîmbovi- cioara (Argeș) se află peștera cu același nume, iar mai sus de ea, j la poalele masivului Piatra Cra- i iului, s-a deschis moderna caba- i nă „Brusturet"., Două argumente | care reprezintă,’ in același timp, I două tentații pentru un număr tot mai mare de turiști. La care 1 s-ar mai putea adăuga încă unul I nu mai puțin ispititor : pitores- t cui cu adevărat inedit al satului și al portului local. De curînd, pe baza acestor considerente, or- ■ ganele locale au declarat Dim-\ bovicioara sat turistic. Pen- ; 1 tru început, a fost alcătuit un J colectiv coordonator care se o- I cupă acum de lărgirea spațiului 1 comercial și de cazare, de îm- ’ prospătarea marcajelor spre munte, precum și de problemele dezvoltării de perspectivă a a- ; cestei localități. Dimbovicioara I vrea să arate oaspeților că este j cu adevărat bucuroasă de ei.
la
penitenciar

Cu citva timp în urmă, Pau , 
lian Căplescu, profesor la Școal) 
generală din orașul Moți z 
(Gorj), a lovit cu o nuia pest' 
față pe elevul Constantin Uldec 
nu, din clasa a Vlll-a. Lntruc 
acesta din urmă — cu toate ir, 
grijirile medicilor — a rămas c s 
o invaliditate permanentă, pro 
fesorul respectiv a fost trimis i' 
fața instanței de judecată. Dup 
judecarea procesului, el a foi 
condamnat la trei ani inchisoart 
In urma respingerii recursulu 
sentință a rămas definitivă.
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I Frîna,
| bat-o vina...
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După cum spune un provei 
o măciucă este de ajuns la 1 car de oale. Ce efect ar put' avea însă o frină la un autotl■ mion:de,<sticle 7 Mihai Luca, țl fer la întreprinderea db hoteltj

I, . și. r.esțauranțe Șibi.u. a făcut reJ Icent o demonstrație în acesf sens la volanul autocamionulu 21—SB—414, Plecase de la Bra^
I șov încărcat cu 3 000 de sticle ci bere. Trecuse de Făgăraș și s| apropia vertiginos de Sibiu. L o curbă a pus o frină bruscă ș.I cum pe șosea se așternuse ta strat de polei, autocamionul s-|I dat peste cap. Cînd a constat?■ că, în ce-1 privește, a căzut a picioare, și-a dat seama că „dil monstrația" sa îl va costa circi 18 000 lei. Cam mult, dar să f.I mulțumit că a scăpat numai <1 atît I

„Sentinela1

consemnul

— Trebuie rapid puse în operă utilajele pentru pilo- ții Franki și sonetele pentru piloți de pămînt. Intrarea acestor utilaje la timp — asta să fie grija tuturor. întîrzierea utilajelor ar primejdui începerea montajelor. Da, mai este nevoie de cadre calificate — ingineri, tehnicieni, cadre de constructori. Șantierul este tutelat de o întreprindere din Brăila. Dar Ministerul Construcțiilor poate trimite cadre nu numai din Brăila, ci constructori din orice parte. Totul este să trimită, să nu fie nevoie să-i așteptăm... Problema cazării 7 In cîteva săptămini un bloc cu 60 apartamente va fi dat constructorilor uzinei. Și se vor da mereu, eșalonat. Sînt dificultăți în transportul muncitorilor 7 Mijloace există, mașini există : trebuie să convingem conducerea I.R.T.A. să pună capăt neajunsurilor. Trebuie să știm cu toții că un mare obiectiv industrial obligă toate serviciile, întreprinderile, întreaga colectivitate să-și remonteze ceasurile și să-și potrivească ritmurile, mersul după legile severe ale unui asemenea obiectiv care nu tolerează inerția, indisciplina, incompetența, îmi place cum gîndeste beneficiarul viitoarei uzine de alumină. Și am convingerea că greutățile vor fi depășite pentru că, în pa- 'lel cu munca de con- ție, la Tulcea se luptă erția. cu „iavaș-iava- nora. Astfel, în timp

ce în existența Tulcei se afirmă tot mai pregnant a- tributele activității moderne — programare, termene de dare în funcțiune, planificare, conectare, sincronizare, organizare științifică, ritmuri industriale, disciplină — întîlnești și mentalitatea anacronică a cite unuia care pretinde timp îndelungat pentru „rodaj", pentru acomodare. Un e- xemplu la întîmplare : funcționara de la biroul de

luminează interiorul orașului, se taie străzi, bulevarde, piețe, se aștern plăci lustruite de marmură de Dobrogea, în culori luminoase, calde. Și o dată cu molozul vechiului oraș — curge și din sufletul oamenilor molozul rămas pe ici pe colo. Un oraș trăind, cunoscînd eforturile, fră- mîntările. grijile, căutările și marile bucurii ale creației. Tulcea trăiește marele farmec al genezei.

dela calificare, la locul producție și în școli, devenind și ei meșteri buni, a- jutînd la înălțarea obiectivelor, la înălțarea orașului și sporind ingenioasa, vrednica armată a constructorilor. Oamenii vin, își iau în primire șantierul, obiectivele, mașinile, agregatele, bucata lor de lume nouă pe care o vor înălța aici. Și cunoscuți și necunoscuți, veniți aici din cele patru I vînt.uri, leagă prietenii, se

Farmecul Tulcei
voiaj. înființat cu vreo două luni in urmă, pretinde arțăgoasă că pentru a-și procura ea o ștampilă și o călimară îi mai trebuia cîteva luni de gospodărire, de... „organizare". „Ce vrei, abia ne-am înființat, peste cîteva luni o să ștampilă, și ce buie...“.lulcea duce o inerțiile ei din urmă. Poate acesta este cel mai mare farmec al Tulcei, în prezent momentul ei cel mai bărbătesc și cel mai hotă- rîtor : lupta aceasta, smulgerea din încremenire, din prejudecăți, din lucrurile veci ii moștenite. Se demolează străzi întregi de cocioabe și dughene mîncate de lepra trecutului, se sapă și se toarnă fundații adinei 
de beton și fier-beton, te

avem și mai tre-luptă cu

Trenurile aduc în lungi garnituri utilaje grele, moderne, unele nou nouțe, materiale de construcție, coloane de autocamioane, basculante, buldozere, excavatoare, sonete. Șlepurile aduc pe Dunăre mari cantități de materiale de construcție. Orașul se umple de mecanici, conducători de utilaje, tehnicieni, exr.avatoriști. șonetiști, șoferi, fierari-betoniști, ' zidari, dulgheri, pavatori. instalatori. electricieni, constructori de drumuri., ingineri de toate specialitățile, tehnicieni: muncitori necalificați, harnici săpători, ajutoare de agregate — universali", cum„oamenili se spune, veniți, absorbiți de prin sate și din o- raș — și care, de îndată 
ce pornesc montajele, trec

leagă de șantier, de construcție, de operă, de ora-, șui pe care îl zidesc. Munca, construcția constituie cel mai bun beton care li unește pe oameni.Farmecul cel mare al naturii va începe să se arate în primăvară, o dată cu u- riașele focuri plutind pe deasupra Deltei, cînd noii gospodari coordonatori ai Deltei vor avea grijă să curețe Delta, prin foc, de stu- făriile putrede, pentru n crește stuful nou, curat. Dar acum, ca și la vară, ca și la toamnă, marele farmec al Tulcei este oferit de imaginea genezei orașului, a creației, a construcției. Este o frumusețe umană. Este farmecul acestei colectivități amestecate, adu- nîndu-se ca niște izvoare 
pe o singură matcă nouă

și limpezindu-se, cristali- zîndu-se într-un efort îndelung, unită prin marele scop al construcției, confruntată în momente de e- fort și competență, identi- ficindu-se cu populația o- rașului, transfcrmînd-o, sti- mulînd-o, trezind și antre- nînd talentele, forțele latente ale populației locale A spune că la Tulcea se construiește un oraș — este puțin spus : o dată cu orașul. o dată cu acest fragment de civilizație, se făurește o lume capabilă să construiască civilizație — să ducă mai departe civilizația timpului nostru socialist. Aceasta este opera cea mai de prețDesigur, acest farmec genezei, al construcției fost și mai este cunoscut atitea alte orașe care au fost construite în anii noștri și au izbucnit strălucitoare din anonimat. Tulcea se înaltă astăzi din profunda grijă și umanitare a partidului. Pentru asta, și populația Tulcei și lumea de constructori sosiți aici vor pune mai mult suflet, mai multă inspirație in construcția acestui oraș.Iată pentru ce, privind de la fereastră Tulcea. as- cultîndu-i în noapte pulsul liniștit, robust, aștern pe hîrtie aceste rînduri și pentru toți acei tulceni care învățînd carte, ca și mine, în acest oraș, tînjind după un dram de măreție, de strălucire a spiritului creator. de acțiune și negăsin- du-1 odinioară — să vin?, acum la Tulcea ; această măreție îi așteaptă și îi cheamă acum. întreagă. în toată splendoarea efor
tului creator.

Aveți cumva 
vreo lampă-n plus?Timp de zece ani, de cînd a fost electrificată și ulița noastră, ne-am bucurat, ca și ceilalți săteni, de avantajele curentului electric. Ne-am introdus lumină-n case, ne-am cumpărat aparate de radio, televizoare ș.a.m.d. Nu de mult însă, mai exact în ziua de 5 februarie a.c., un delegat al secției de rețele electrice Turnu-Severin a venit în sat Și ne-a tăiat pur și simplu luminai lăsîndu- ne-n beznă. Am aflat, după aceea, și motivul : rețeaua, nu este corespunzătoare. Motiv întemeiat, dacă este așa. Dar, nu era normal să fim anunțați din timp de acest lucru și, mai cu seamă, să se treacă de remedierea defecțiunilor 7 aceasta este sarcina secției electrice și nu a altcuiva.

Marin I. CALUȘERU
comuna Salcia, județul Mehedinți

tervenit din timp la forurile județene să ne asigure anvelope bune, dar răspunsul primit a fost acela că la distribuirea anvelopelor ar exista' unele restricții. Se poate. Dar cind este vorba de viața, de sănătatea oamenilor pot fi justificate în vreun fel astfel de restricții 7
Ladany SIGISMUND 
spitalul unificat Făget, 
județul Timiș

îndată la Că doar de rețele

alde

„Tombola primăverii"Alătur scrisorii de față trei bilete de tragere la „Tombola primăverii" ce mi-au fost făcute „cadou" o dată . cu achitarea salariului (la 20 martie a.c.). Am pus. într-adins cuvîntul cadou între ghilimele deoarece de fapt biletele le-am primit după ce mi s-a reținut în prealabil din salariu suma de 17 lei. De ce neapărat 17 lei pentru trei bilete care costă 5 lei fiecare— nu știu. Poate că respectivul casier stă prost cu aritmetica. Oricum ar fi, sînt curios să aflu motivul pentru care mi s-a reținut în mod ilegal— nu numai mie, ci și altora — a- ceastă sumă.
Ion FASUI
întreprinderea balneo-climatericâ 
Călimănești, județul Vîlcea

Apa rîului este acum curatăComitetul executiv al Consiliului popular al județului Dîmbovița ne-a făcut cunoscut următoarele : „Din cercetările efectuate la fața locului rezultă că cele sesizate de un grup de cetățeni ai orașului Moreni sînt juste. Astfel, reziduurile de carbid din instalațiile uzinei mecanice nr. 4 sint antrenate de apele pluviale și se revarsă într-un canal care duce în apa riului Cricovul Dulce, poluînd-o. Pentru remedierea acestei situații, conducerea uzinei a luat următoarele măsuri :— Canalul a . fost curățat pe toată lungimea, iar apele reziduale care se scurgeau printr-un canal subteran și antrenau reziduurile de carbid au fost deversate în gropile de pe teritoriul uzinei. <•— Maistrul Nicolae Stănescu, care răspunde de evacuarea apelor reziduale din uzină, a fost sancționat pentru neîntreținerea canalului".

poștal
Anuța Miclăuș din orașul Oct 

Mureș (Alba) a expediat pri 
poștă, în ziua de 17 martie a.i 
un colet de 2,2 kg fratelui ei, li 
Miclăuș din Cluj, strada Pet! 
niei nr. 9. bloc B. Substanță r 
terabilă — și de aceea l-a îf 
științat imediat 
pe destinatar, 
mătoare, 1. M. _ ____

facă „sentinelă" la poșta centru- 
lă din Cluj : de la Ocna Murei, 
n-a sosit nici un colet. Au urmă 
alte trei zile de pază : acelaii 
rezultat. Abia in ziua a cinca 
a găsit in cutia de poștă avizii 
8953. Pentru a scuti factorul <e 
încă un drum și a lichida contl- 
rile cu poșta, a ridicat coletil 
Și, din motive lesne de întelel.. 
l-a aruncat ! Tntrucit de la Octa 
Mureș pină la Cluj sint circa 30 
de kilometri, destinatarul, dn 
simplă curiozitate, ar dori să ale 
acum ce mijloc de locomoție, la- 
■pabil să parcurgă un kilomeru 
in două ore, au folosit cei ce 
i-au transportat coletul său. Ar 
fi interesant de știut. Chiar și 
pentru... preistoria servicilor 
poștale I

prin telefCh 
In ziua uj- 
a început d

Răzbunare

„Pe geantă"Spitalul nostru dispune de cinci autosanitare destinate transportului de urgență al bolnavilor. Numărul acestora ar fi suficient dacă ele ar putea să circule în bune condiții. Avind însă — toate, fără excepție — anvelope vechi, uzate, există în permanență pericolul ca ele să rămină în pană pe traseu. Pe de altă parte, din aceeași pricină, șoferii sînt ne- voiți să circule cu viteză foarte redusă, ceea ce, cum e de înțeles, duce la întîrzierea transportării bolnavilor și a acordării ajutorului medical de urgență. Conducerea spitalului a in-

„Hai, coșar, coșar"...Pe strada . Someșului din centrul municipiului nostru funcționează. într-o străveche clădire, o fabrică de mezeluri. Din cele 10 coșuri ale fabricii ies în permanență valuri negre și. compacte de fum care se împrăștie cu repeziciune prin curțile și casele oamenilor, îmbîcsindu-le de funingine. Nu putem întinde o rufă, că funinginea se așterne masiv pe ea, nu putem aerisi locuințele, că funinginea pătrunde in voie in casă și se depune peste tot. Am semnalat a- ceastă situație inspectoratului sanitar de stat si consiliului popular municipal. dar fără nici un rezultat. Deși există temei legal pentru a obliga fabrica să ia măsuri în vederea opririi procesului de impurificare a aerului, prin instalații speciale de filtrare, nu s-a întreprins pină. acum nimic. Ce se mai așteaptă, oare 7
Semnează 19 locuitori, de pe stră
zile Victoriei, Someșului, 11 Iunie, 
Pictor Paloș — Bîrlad

In luna noiembrie 1970 at încetat din viață în spital Văeriu Ivan, în vîrstă de 69 de aii, și ginerele său Ivan Ioan, în rirstă de 49 de ani, ambii din conuna Brebu (Caraș-Severin). în urma analizelor efectuate, s-a slabilit că amindoi au fost intoxicați cu paranitrofenal. o substanță folosită la stropitul pomilor. In ce împrejurări să fi ingeraf ei o asemenea substanță 7 Cercetările întreprinse au scos la ivțală a- devărul. S-a stabilit că Maria Ivan, în vîrstă de 66 de sni, soția, și, respectiv, soacra victimelor, i-a otrăvit pe amîndoi în urma unor neînțelegeri cu ginerele și a unor discuții în contradictoriu cu soțul său care nu-i lua apărarea. Maria Ivan a recunoscut faptele, iar dosarul a fost înaintat la procuratura județea- pentru a fi judecată. trimis instanței
Rubrică
Dumitru
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

redactată de :
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unitățile cooperatiste, și întreprinderile agri- Dacă privim în an- centralizate la direcția
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dot ,la peste 20 milioane.. ..Jlțături de celei 146 000 de iei (aproape turnă- de lei dobînzl penal i-

pro-

pentru dopuri

cu porozități

primaLA ARAD (Urmare din pag. I)

• Lupii cu căciula

su-

La recenta

® Un dop...

La începutul lunii mar- surplusului de materiț i;‘ tie.’împrumtitufilfe t'ds-' '^firhe și materl’ăle ,,a- tante se ridicau în ju-, gonisite" fără rost care,

SEMENI Rezultate remarcabile
MAI DEVREME

MAI MULT!
udețul Dolj, însămințările din prima epocă se apropie de sfîrșit. Cîteva 
învățăminte privitoare la organizarea muncii și folosirea tractoarelor

dițiile climatice din primăvara ii an au fost, în general, favo- executării lucrărilor agricole np. Solul, deși este destul de aprovizionat cu apă, la supra- s-a zvintat repede. în județul există soluri ușoare, permea- care pot fi lucrate în scurtă e după ce a încetat ploaia. Așa terenurile nisipoase din stînga l și lunca Dunării, cernoziomu- iin cîmpia Băileștiului, precum le aluvionare din luncile rîuri- :e brăzdează județul. Folosind e avantaje, multe cooperative . ole de producție au și însămîn- uprafețe mari cu culturi din i a epocă.*, np de două zile în județul Dolj ouat. Pe ogoare nu s-a putut lu- Acest timp a prilejuit momente inaliză a activității, de apreciere odului cum a fost folosit timpul de lucru, cum au fost exploatate ijele și mașinile agricole cu care înzestrate iile S.M.A.de stat, blu cifrele erală județeană a agriculturii, in- triei alimentare, silviculturii și lor putem spune că situația este sfăcătoare. Pînă în prezent, din ■ 38 731 ha planificate a fi însăilate, în prima epocă, s-au reali- peste 26 000 ha. Sfecla de zahăr >st semănată pe 10 510 ha din cele 45 ha contractate de către unită- cooperatiste cu fabrica de zahăr enia — Podari. De asemenea, au t însămînțate aproape în intregi- suprafețele planificate cu mazăre, tofi timpurii, varză timpurie și al- e. Iii același timp,' au fost însă- nțațe sau plantate pește -2 500 ha legume timpurii,' din care 1 260 ha ceapă, 852 ha cu mazăre de gră- tă, 215 ha cu arpagic și altele. Rezultatele de pînă acum la semă- : se datoresc nu numai condițiilor matice,' ci și măsurilor organizato- e și tehnice care au avut drept nare folosirea din plin a timpului n de lucru, a forței mecanice cu re sînt dotate secțiile S.M.A., ca participării active a țăranilor operatori interesați în obținerea .or rezultate bune. Noul sistem de tribuire a muncii, organizarea și partizarea lucrărilor pe familii, upe de familii, echipe, brigăzi sau rme, a determinat o masivă parti- pare la muncă încă din primele le ale declanșării campaniei agri- >le de primăvară. în cooperativele țricole din Dăbuleni, Bechet, Călă- tși, Sărata, Secui, Bratovoești și tele, participarea țăranilor coope- îtori la efectuarea lucrărilor de se- on este de aproape sută la sută.Buna desfășurare a lucrărilor agrî- ole, și îndeosebi a semănatului, este .otărîtă de utilizarea rațională a ractoarelor și mașinilor agricole din adrul stațiunilor de mecanizare a igriculturii. La S.M.A. Timburești, :are deservește 6 cooperative a- jricole de producție, s-a asigurat schimbul II la toate tractoarele. în acest scop, au fost recrutați și școlarizați în lunile de iarnă aproape 100 de țărani cooperatori chiar din unitățile pe care le deservește stațiunea. Ca urmare a bunei organizări i muncii, a colaborării rodnice dintre S.M.A. și unitățile cooperatiste, S.M.A. Timburești a terminat pînă la 26 martie a.c. însămînțatul tuturor miturilor din epoca I. 'Și în raza de activitate, a S.M.A. Bechet s-a

reușit ca, pînă în prezent, să se încheie semănatul sfeclei de zahăr pe cele 400 ha planificate și să se treacă la pregătirea terenului pentru culturile din epoca a doua.S-ar putea spune, deci, că situația însămințărilor în județul Dolj este bună. Dar o analiză mai atentă a datelor menționate duce la constatarea că, pînă acum, puteau fi însă- mînțate suprafețe și mai mari dacă în toate unitățile agricole ar fi existat același interes pentru bunul mers al lucrărilor agricole. Dacă în cooperativele agricole de producție situate în aceeași zonă, cu aceleași condiții, cum sînt Giurgița, Curmătura, Goicea Mică, însămînțatul sfeclei de zahăr a fost încheiat, cooperative ca cele din Cerăt „Unirea" și „16 Februarie" din Segarcea mai au de însămînțat cu această plantă între 30—35 ha. Mult rămase în urmă cu însămînțatul sfeclei de zahăr sînt și cooperativele agricole din Afumați, Boureni, Covei, Urzicuța, Negoiu, Galiciuica și altele, în aceste cooperative, cu toate că au dispus de suficiente forțe mecanice, datorită slabei organizări a muncii, tractoarele și mașinile nu au fost folosite la întreaga capacitate în alte locuri se așteaptă condiții ideale de lucru. Ca urinare, la Ciutura și Vîrvor nici nu s-a început cel puțin semănatul sfeclei de zahăr. Oare vecinii lor din întorsura și Radovan au beneficiat de condiții climatice speciale de au încheiat semănatul acestei culturi ? Nicidecum. Totul se explică prin atitudinea nehotărîtă a specialiștilor, de slaba organizare a muncii care atrage după șine întîrzierea iu-, crărilor cu. .toate cpnșecinț^lș i nega-’’ five ce decurg clin aceasta.. Deși..ș-a dat.dispoziție ca-înlunită- țile unde Condițiile de climă și sol permit intrarea mult .mai devreme în cîmp să se deplaseze, din unitățile unde nu era posibil să se lucre-, ze, o parte din mașinile de semănat,- nu peste tot măsura a fost aplicată cu operativitate. Astfel, la cooperativa agricolă de producție Urzica Mare a fost trimisă o semănătoare SPC-6 de la cooperativa agricolă „7 Noiembrie" din Bîrca. Semănătoarea a sosit

Insă cu foarte mare întîrziere, fapt ce a determinat consiliul de conducere al cooperativei din Urzica Mare să folosească la semănat, pentru a nu întîrzia lucrarea, trei semănători, SU-29, adaptate pentru semănatul sfeclei de zahăr.Timpul bun de lucru de la începutul campaniei a găsit unele secții ale S.M.A. nepregătite cum trebuie. Astfel, la secția de mecanizare a S.M.A. Birca, ce deservește cooperativa din Urzicuța, din cele 22 tractoare din dotare, 5 se mai aflau încă în reparații la data începerii semănatului sfeclei de zahăr. Deși campania agricolă abia a început, în unele locuri își arată efectul reparațiile de slabă calitate. La cooperativele „Drumul belșugului" și „Timpuri noi“ din Dăbuleni, trei tractoare doar au intrat în brazdă și s-au defectat.Ploile din aceste zile vor îngreuna desfășurarea lucrărilor agricole pe terenurile joase din lunca Dunării și a celorlalte riuri de pe cuprinsul județului. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, specialiștii din cadrul u- nităților agricole cooperatiste, ca și cei din cadrul întreprinderii de exploatare și întreținere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare să sprijine țăranii cooperatori în vederea executării unor lucrări de evacuare a apelor ce băltesc pentru ca și pe aceste terenuri semănatul să se facă la timp.Semănatul culturilor din prima e- pocă a dovedit hărnicia țărănimii și a mecanizatorilor, capacitatea organizatorică a cadrelor de conducere și specialiștilor din unitățile a- , gricole. a. organelor de parțid și de, ■ „‘.stat din județul Dolj,'■ceea'.ce'ă avut drept urmare însămînțarea unor suprafețe mari. S-tui răiiefăt 'insă ș'i unele neajunsuri în ceea ce privește organizarea muncii, folosirea tractoarelor și mașinilor agricole. Aceasta impune, în continuare, măsuri organizatorice și tehnice hotărîte în vederea executării la timp și Ia un înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor în campania agricolă de primăvară.
Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii

PRODUSE HOI LA COMBINATUL TEXTIL DIN ORADEA
Sortimentele care sc livrează zilnic de la Combinatul textil din 

Oradea au devenit de multă vreme apreciate în țară și peste hotare. 
Unități care alcătuiesc combinatul (2 fabrici de confecții, una de trico
taje, alta de textile și încă una de împletituri) obțin la un loc o pro
ducție anuală de circa 900 milioane lei. La acest combinat se reali
zează : costume bărbătești, paltoane și pardesie, pdhta’oni și sacouri, 
articole de copii, cămăși bărbătești, bluze și uniforme școlare, iar la 
întreprinderea de textile — doc, covercot, olandină, diferite pînzeturi, 
un larg sortiment de țesături de bumbac, pînză pentru anvelope auto 
etc. Mare parte din produsele combinatului sînt intr-un volum tot mai 
sporit solicitate pe piețele internaționale. Anul acesta, de exemplu, 
combinatul urmează să exporte costume și tricotaje în valoare de peste 
20 milioane lei valută.

Recent s-a dat în folosință o nouă unitate : fabrica de confecții. 
In noile sale secții se produc confecții elegante, de bună calitate si 
care pot fi întîlnite în marile magazine din întreaga țară. Aceste 
confecții sînt, de asemenea, cumpărate de către firme din Franța, 
U.R.S.S., Anglia, Libia și alte țări. Tovarășul Gheorghe Maxim, ingi
ner șef al fabricii, împreună cu un colectiv de creatori de aici, sînt 
autorii unei inovații care conferă hainelor confecționate însușirea de a 
nu se deforma, dindu-le totodată și o rezistență sporită. In prezent, 
numărul sortimentelor care se produc trece de 170, iar intr-un viitor 
apropiat se vor introduce în fabricație 
confecții.

încă 65 de noi modele de
Aurel POP 
corespondentul „Scînteii

CONTRASTE
in îndeplinirea

planului trimestrial
ORAȘUL BUCUREȘTI

9 9Potrivit datelor comunicate de Direcția municipală de statistică, industria de stat din Capitală a realizat planul trimestrial cu două zile înainte de termen. Pe ansamblul industriei bucu- reștene vor fi date peste plan, pînă la sfîrșitul
JUDEȚUL

9PLOIEȘTI (corespondentul „Scinteii", C. praru). Colectivele dustriale din județul hova și-au realizat nul producției marfă trimestrul I al acestui an cu 2 zile înainte de vreme. S-au obținut astfel, peste plan, 547 tone in-
JUDEȚUL»BISTRIȚA (corespondentul „Scinteii", Bâzu Mihai). Cu două zile mai devreme, industria județului Bistrița-Năsăud și-a realizat planul producției globale și marfă. Conform datelor preliminare, sfir-

SIBIU (corespondentul „Scinteii**, Nicolae Bru- jan). Unitățile economice din județul Sibiu raportează îndeplinirea planului trimestrial la produ :- tia globală industrială cu două zile mai devreme, ceea ce înseamnă realizarea unei producții supli-; - ntdi/rms loniz nersa
JUDEȚUL

DEVA (corespondentul „Scinteii", Ionescu Sabin), în unitățile industriale ale județului Hunedoara a fost îndeplinit cu o zi mai devreme planul trimestrial de producție Ia toți indî-

• Pepeni verzi 
la flacără

lunii martie, produse. în valoare . de 250 milioane . lei. Printre mărfurile livrate suplimentar se află peste 1 000 de tone minate metalice circa 12 000 de lope de cauciuc,800 pompe centrifugale,
de infinite, anve- peste

176 000 de tricotaje, a- proape 400 tone ulei comestibil, un mare număr de motoare electrice, transformatoare de forță, băi de fontă, încălțăminte și importante cantități de prefabricate de beton armat.
PRAHOVA

rești. Combinatul petrochimic Ploiești, salina Slănic-Prahova. fabrica de stofe „Dorobanțul". Uzina de mecanică fină din Șinaia, uzina „1 Mai" Ploiești, Fabrica de șa- motă din Azuga și întreprinderi.
BISTRITA-NĂSĂUD

grășăminte chimice. 113 tone polietilenă, 260 morci basculante, 1035 m.c. cherestea de fag și rășinoase, 3 700 tone cărbune brun etc.. Printre u- nitățile fruntașe în îndeplinirea sarcinilor de plan se numără uzina de anvelope „Victoria" din Flo-

Nu s-ar putea spune că conducătorii întreprinderii de industrie locală „Flacăra" din Buzău nu au ambiții. Ba chiar foarte multe. Una dintre ele îi îndeamnă a crea unității o „faimă" care să se răspîndească în tot județul. Și în parte au reușit. Este vorba de neglijența generatoare de pagubă. De pildă, la sectorul de prefabricate . al întreprinde- rii s-au acordat (cu de la sine putere) perisabilități pentru 300 tone de ciment. Risipa a- cestui material prețios ar fi „obiectivă", după spusele directorului Întreprinderii, Marin A- ristide : „N-avem mijloace de descărcare mecanizată*', motivează el. De ce nu s-au folosit creditele de mică mecanizare ?N-avea cine să ne

facă documentațiile" — sună răspunsul inginerilor care lucrează în întreprindere.La fabrica de suc ș-au acordat perisabilități, contrar instrucțiunilor (spargeri de sticle și deteriorare de lăzi) în valoare de 120 000 lei. Din cînd în cind șeful de secție făcea o situație (pe care n-o vedea nici măcar contabilul șef al întreprinderii) și neglijența se trecea automat la „pierderi". Cam astea ar fi obiecțiile — conchide corespondentul nostru, R. * Gheorghiu. Dacă întreprinderea buzoiană o va ține tot așa, din pierdere în pierdere. „Flacăra" va ajunge la pepeni verzi. Ceea ce, să recunoaștem. este o performanță ce n-are nimic comun cu industria. Fie ea și locală 1
• Cînd iei mult

șitul trimestrului va consemna realizarea planului producției globale și marfă în proporție de 103,3 la sută și, respectiv, 104,9 la sută, iar producția marfă viridută și încasată va de-

păși prevederile cu 5 cente.în acest fel se vor liza suplimentar 1 300 tri cubi cherestea răși- noase, 280 metri cubi cherestea fag, 20 tone preparate din carne, 17 unt etc.
pe datorie zace 
marfa-n prăvălie

Vagoane 
cu sabofi 

din material
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ARAD. (Corespondentul 
„Scinteii", Gabriel Goia). în urma cercetărilor întreprinse la Uzina de vagoane din Arad s-a reușit să se realizeze noi tipuri de saboți din material plastic pentru construcția de vagoane. Folosirea în exploatare a saboților din material plastic duce la obținerea unui volum important de economii bănești și de metal. Totodată, se îmbunătățesc simțitor performanțele materialului rulant. Comparativ cu saboții de fontă, cei de material plastic au î durabilitate mai mare și te elimină aprinderile provocate de scîntei, O altă ealizare însemnată a uzi- lei arădane o constituie uspensiile de cauciuc, ur- lînd ca în acest an să se trecute primele vagoane de (datori cu astfel de pnsie.

sută din produse sînț noi sau repro- iectate în perioada 1966—1970.Situația întîlnită în uzina craio- veană nu este un caz izolat. Pornind de la premisa că în construcția de mașini orice produs, oricît de reușit ar fi el în momentul asimilării în fabricație, se demodează într-un interval de cîțiva ani, proiectanții, cadrele de concepție din multe întreprinderi conferă modernizării mașinilor și utilajelor din fabricația curentă un tot mai pronunțat caracter de continuitate. Este revelator faptul că mulți dintre ei privesc cu ochi critici și reanalizează în spirit creator chiar și cele mai recente realizări, ale căror calități competitive sînt, desigur, evidente. Există. însă, din păcate și unele excepții. La Uzină de construcții de mașini din Reșița, bunăoară, unde — trebuie spus — marea majoritate a produselor ține pasul cu progresul tehnic, am întîlnit un caz cu totul ieșit din comun. Este vorba de motorul Diesel de 2 300 CP. Acest produs a fost asimilat în fabricație în 1960, pe bază de licență. Inițial, performanțele motorului — 750 de rotații pe minut, o greutate proprie specifică de 9,43 kg pe CP și un consum specific de motorină de 165 grame pe CP. și oră — se situau printre cele mai înalte realizări pe plan mondial. în deceniul care s-a scurs între timp, în lume s-au înregistrat progrese sensibile în acest domeniu. Chiar firmaSulzer", de la care a fost cumpărată licența pe baza căreia la uzina din Reșița se produce motorul la care ne-am referit mai sus, a îmbunătățit substanțial performanțele acestui produs. La uzina din Reșița, însă, pînă în 1968, adică timp

de 8 ani, totul a rămas ca în . zi ! în 1968 a început Și la Reșița re- proiectarea motorului în scopul ridicării performanțelor sale și pe a- ceastă cale puterea a crescut la 2 500 CP, ceea ce înseamnă o reducere a greutății specifice la 9 kg pe CP, (Consumul specific de motorină a rămas același).Nu se putea realiza oare și la Reșița mai mult ? Iată ce ne-a răspuns Ia această tntrebare ing.

mentare de 27 milioane lei, concretizată în însemnate cantități de produse peste plan. Printre acestea : zinc, plumb, acid sulfuric, mase plastice, negru de fum, cherestea de rășinoase și de fag, mobilă, țesături, tricotaje, .confecții și altele. După
catorii. Comparativ cu a- ceeași perioadă a anului trecut, în acest prim trimestru valoarea producției realizată este superioară cu 14 milioane lei. Sporul producției este

mit să pornească la noi căutări pe acest tărîm. Trebuie să menționez însă că, deși performanțele motorului n-au fost substanțial îmbunătățite, în uzina noastră s-a lucrat mult pentru perfecționarea tehnologiei de fabricare. în acest domeniu s-au înregistrat o seamă de realizări valoroase.Incontestabil, performanțele tehnice de răsunet presupun mari e- forturi de gîndire si bănești și s-ar

Performantele tehnice5
ale utilajelor

Otto Nowy, adjunctul șefului serviciului de proiectări al uzinei :— în domeniul motoarelor Diesel, progresele sînt strîns legate de cercetare. O cercetare de durată, efectuată de mulți specialiști, care costă foarte mult. O cercetare în care succesul final nu poate fi întrevăzut de la început și, prin urmare, este „riscantă" din punct de vedere strict e- conomic. Dacă mai adăugăm și făptui că nivelul tehnic general atins pe plan mondial în producția de motoare Diesel este foarte ridicat, a- jungem în mod firesc la concluzia că foarte puțini producători își per-

putea ca, într-adevar, uzina reși- țeană, singură, să nu îi avut - și să nu aibă nici în prezent. - . posibilitatea să facă asemenea eforturi. Motoare Diesel nu se produc însă numai Ia uzina din Reșița, ci și în alte cîteva mari uzine constructoare de mașini din țară în plus, de diferitele probleme teoretice ale motoarelor cu autoaprindere (Diesel) se o- cupă zeci, chiar sute de specialiști din diferite institute de cercetări și .proiectări, ca și din învățămîntul tehnic superior. Este pur și simplu de neînțeles, așadar, de ce potențialul creator al atîtor și atîtor cercetători

cum ne informează Direcția județeană de statistică Sibiu, realizări' remarcabile au obținut în trimestru U.M.M.N.Mică, fabrica de ,.Libertatea'*-Sibiu, tasea roșie“-Cisnădie, . „yicl;oria‘*-Sibi,u și. altele.
mai mare cu 50 000 tone fontă. 30 000 tone oțel, 20 000 tune laminate, 10 000 metri cubi bușteni, în timp ce producția de e- nergie electrică a crescut de 2,5 ori.

~ -v, ■

și proiectanți n-a fost însumat și axat pe modernizarea unor produse de bază care se produc de mult timp în serie, printre care și motorul Diesel de 2 300 CP. Nu avem căderea și nici nu ne-am propus să sugerăm ce trebuie făcut în acest caz pentru recuperarea rămînerii în urmă. S-ar puțea, însă,, să- existe și alte produse importante, comparabile deocamdată cu . cele mai reușite realizări similare existente pe plan mondial, pîn- dite — la umbra aceluiași „argument" al costului ridicat al cercetării axate pe menținerea neștirbită a competitivități' — de „cancerul" .neiertător al demodării. Este necesar, de aceea, ca aceste produse să fie identificate cît mai grabnic și apoi să se treacă la concentrarea și orientarea sistematică a forțelor și mijloacelor de cercetare-proiectare din toate unitățile interesate în continua lor. perfecționare.Aspectele semnalate în rîndurile de față scot cu pregnanță în relief necesitatea tratării diferențiate, in cadrul amplei acțiuni de reproiectare și modernizare a mașinilor și utilajelor din fabricația de serie, a problemei menținerii competitivității acestora. Este absolut necesar ca prin e- forturi reunite, uzinele, centralele industriale, institutele de cercetări și proiectări departamentale și ale Academiei, cadrele didactice din învățămîntul tehnic superior să asigure tuturor mașinilor și utilajelor, fără nici o excepție, caracteristici teh- nico-economice în permanență competitive cu ale celor mai reușite realizări din lume. Această cerință imperioasă este impusă de sarcinile tot mai mari și mai complexe pe care industria noastră constructoare de mașini le are de îndeplinit în 1971 și în următorii ani.

Folosirea cit mai eficientă a creditelor bancare trebuie să stea în atenția tuturor unităților economice. însă nu pretutindeni s-au făcut eforturi pentru înfăptuirea acestui deziderat Dovadă — volumul încă mare la care se mențin creditele nerambursate 1? scadentă de către unele întreprinderi din județul Botoșani — precizează corespondehtul nostru N. Zamfirescu.
tate la combinatul textil, 1,1 milioane de lei la industria zahărului, 2,8 milioane de lei la IEJCOOP, un milion de lei la O.C.L. Produse Industriale etc). Toate acestea duc la imobilizări de fonduri, în primul rînd în stocuri fie materii prime și materțșle peste cotele necesare dueției, precum și în produse finite a căror perspectivă de desfa-

în orice manual de vinificație scrie amănunțit despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească dopurile folosite la înfundarea sticlelor de vin : să fie elastice,. cil mai mici, să nu se sfarme.consfătuire a viticultorilor din județul Vrancea, Stănică Dumbravă, directorul general al I.A.S. Odo- bești, a adus cîteva dopuri despre care spunea că nu întrunesc condițiile cerute. Ca urmare a folosirii lor. In procesul îmbut.elie- rii, circa 25 la sută din sticle nu au o bună înfundare. și chiar foarte multe se sparg. Dacă avem în vedere că în județ se îmbu- teliază anual circa 24 milioane sticle, se pot deduce ușor proporțiile pierderilor. A- ceeași situație cînd vrei să destupi o sticlă : dopul se sfarmă încît trebuie să recurgi la strecurătoare ca să ai un vin curat. Ne-am pus întrebarea:

cere este incertă. Iată dovada : în cursul ,.a- nului trecut, întreprinderea de industrie locală din Botoșani — ca urmare a aprovizionării nechibzuite — a fost nevoită să revîn- dă, in aceeași stare, peste 9 la sută din rulajul total al materiilor prime și materialelor cu care s-a aprovizionat. A stat cineva să calculeze cît timp și mai ales cîți bani s-aii pierdut cu „plasarea'*
zatoare, atîrnă greu în balanța cheltuielilor neeconomicoase ale întreprinderii ? Măcar dacă experiența anului trecut ar constitui o sursă de învățăminte pentru acest an. însă, judecind după cum stau lucrurile în primele două luni, e greu de dat un răspuns pozitiv. Poate-i va ajuta proverbul nostru, modificat ad-hoc, să-1 înregistreze și alții...

ce-i cu dopurile T Așa ajungem la fabrica „Izolatorul" din București care produce dopurile buclucașe, de care vorbea directorul de la Odobești. Propriu-zis ce face ? Din plăcile de plută decupează dopurile în mărimea dorită, le pune in saci și le expediază. Dar tot Ia a- mintita consfătuire au fost prezentate și dopuri bune, frumos finisate, parafinate și pe care scrie, de jur împrejur, „Gostat". Erau însă produse nu la noi, ci într-una din țările mediteraniene în care crește stejarul producător de plută. De ce nu poate face și „Izolatorul" asemenea dopuri ? Motive de invocat se găsesc. Ba că materia primă nu-i bună, ba că nu sînt utilaje etc. Oricare ar fi cauza, pînă una alta, e prea mare paguba adusă economiei, ca să se mai admită spiritul de răspundere ...oțetit. Trebuie un dop — pentru dopurile proaste.

gospodari din sa- Boldești, Grădiș- Baba Ana. în zi- acestea se mai aș-

La revizia anuală de fond s-a constatat că, din turma cooperativei agricole Fulga de Jos, județul Prahova, lipsesc, nici mai mult, nici mai puțin de 248 oi. Cum au dispărut ? Le-au mîncat oare lupii 1 Cei întrebați, ciobanii și mai ales brigadierul zootehnic A- lexu Voicu și-au tras căciula tare pe urechi și au holbat ochii a mirare: „De unde să știm noi ! ?“, de parcă nu ei ar fi avut în grijă oile. Cum era și de așteptat, s-a hotărît ca brigadierul și ciobanii în cauză să suporte paguba (mai mult de

100 000 Iei) pricinuită cooperativei agricole. Atunci s-a întîmplat ceva ce aduce a minune. Au început să apară oile în turmă. După cum spunea contabilul șef al cooperativei, Șerban Răducanu, vreo 50 de oi — din cele ce s-au întors — se „rătăciseră" prin curțile u- nor tele tea, leleteaptă să se reîntoarcă alte și alte oi rătăcite. Cu oile s-a lămurit Dar ciobanii vor rămî- ne in continuare puși rătăcirilor ?
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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA Sesiune științifică

la Academia „Ștefan Gheorghiu"
Document

IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL
Șl LICEAL DE SPECIALITATE

Ieri, a început sesiunea științifică a Academiei de invățămint social-politic „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R.. consacrată semicentenarului Partidului Comunist Român. Sesiunea a fost deschisă ,de dr ION STOIAN, rectorul academiei. Au fost prezentate comunicările : Crearea Partidului Comunist Român — eveniment de importanță istorică în viața poporului nostru, de prof, univ. dr. ARON PETRIC, prorector, și conf. univ. CONSTANTIN MOCANII :. Conducerea de către partid a procesului de făurire a economiei socialiste, de conf. univ. FLORIAN BALAURE, prorector, și prof. univ.

dr. MARIN POPESCU ; Activitatea Partidului Comunist Român în domeniul perfecționării organizării și conducerii vieții sociale, de conf. univ. CONSTANTIN POPOVICI, prorector, și conf. univ. MANEA BÂBUȚ. La. sesiune au luat parte cadre didactice, doctoranzi, studenți. cursanți, colaboratori ai academiei, cercetători științifici, activiști de partid. Manifestările științifice ale cadrelor didactice și studenților vor continua în cursul lunii aprilie prin sesiuni, simpozioane și dezbateri organizate la nivelul facultăților, catedrelor și secțiilor. de specialitate.

al forței noaț

După cum s-a ma! anunțat, Ministerul învățămîntului a adoptat o seamă de măsuri privind sistemul de admitere și procesul instructiv-educativ in rețeaua școlilor și a liceelor de specialitate. Pentru a releva semnificațiile șl principii organizatorice cărora precizări la conducerea Ministe-implicațiile acestor măsuri, precum și noile acestea li se subsumează, am solicitat rului învățămîntului. citeva
— Vă rugăm să ne vorbiți mai 

intii despre principalele modificări 
aduse in sistemul concursului de ad
mitere pentru anul școlar 1971/1972. 
In ce constau ele și care sint sem
nificațiile lor mai largi ?

din tara noastră, candidații la
— Vreau să precizez, încă de la început, că perfecționările aduse în- vățămîntului profesional și liceal de specialitate sint o continuare a aplicării în practică a prevederilor Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român referitoare la dezvoltarea învățămîntului, a indicațiilor conducerii de partid și de stat privind realizarea unui învă- țămînt modern, care să permită formarea de muncitori calificați și cadre cu studii medii, de specialitate, în măsură să stăpinească tehnica modernă, noile tehnologii de producție și să dea maximum de randament în activitatea practică desfășurată. De aceea, perfecționările actuale privind concursul de admitere nu vizează e- fectuarea unor simple corectări organizatorice, ci realizarea a două obiective fundamentale : in primul rînd, cunoașterea mai profundă a aptitudinilor individuale ale tinerilor care se orientează spre acest învățămînt și selecția lor în funcție de înclinările respective, iar în al doilea rînd ca enumerare, dar nu și ca importanță, punerea accentului in aprecierea ti- nărului, pe modul său de gîndire, pe capacitatea de judecată, de interpretare. O asemenea concepție modernă concordă cu specificul învățămîntului profesional și liceal de specialitate. In acest sens s-a prevăzut introducerea unor probe scrise și orale din discipline mai apropiate de profilul profesiunii pentru care a optat tină- rul. La școala profesională, de pildă, pentru meseriile cu profil industrial, în locul probelor existente pină acum de limba și literatura română se va susține, pentru prima dată în acest an, o probă scrisă și una orală la un alt obiect studiat în școala generală, care cuprinde noțiuni de bază necesare pentru însușirea ulterioară a meseriei. Fizica, bunăoară, va figura în programul concursului pentru selecționarea viitorilor electricieni,' chimia se va introduce la concursul de admitere al viitorilor operatori chi- miști, științele biologice vor constitui o probă de verificare a cunoștințelor viitorilor lucrători din agricultură' ș.a.m.d. Nou este și faptul că proba tradițională de matematică va fi mai accentuat configurată, prin probleme strîns legate de practica viitoarei meserii. La unele meserii se preconizează desfășurarea concursului de admitere pe bază de teste, constituite din scurte întrebări și notate ca atare, care să pună în evidență capacitatea tînărului de a se pregăti pentru meseria aleasă.In școala profesională absolvenții ciclului complet al școlii generale o- bligatorii de 10 ani vor susține examene după programe aparte întru- cît pentru acestea se vor organiza clase speciale. Această măsură a fost determinată de o realitate concretă ; în această vară, ca urmare a generalizării treptate a învățămîntului de 10 ani, prima ei promoție se va prezenta, cu șanse evident crescute, la aceste concursuri.Importante modificări au fost aduse, de asemenea, modalităților concrete de susținere a probelor de concurs la liceele de specialitate. în afara probei de matematică, o probă scrisă și una orală vor figura la alegere între limba și literatura română și un obiect din profilul specialității ■— fizică, chimie, științe biologice, geografie.Corespunzător Legii învățămîntu- lui, instrucțiunilor difuzate ca și în alți ani de minister; Ia liceele de specialitate și școlile profesionale, aidoma tuturor unităților de învăță-

mintconcursurile de admitere provenind din rîndurile naționalităților conlocuitoare — dacă își manifestă dorința — au posibilitatea neîngrădită de a susține probele în limba maternă. Prin modificările aduse sistemului de admitere în școlile profesionale cu profil industrial și în liceele de specialitate, începînd cu acest an candidații care doresc pot fi examinați la toate probele de concurs în limba maternă. Măsura se referă, evident, și la școlile profesionale și liceele de specialitate cu învățămînt în limbile naționalităților conlocuitoare care vor funcționa la propunerea organelor locale începînd din această toamnă. Rețeaua acestora se va a- nunța în curînd.Aș dori să subliniez, de asemenea, și faptul că noua structură a concursului de admitere răspunde mai bine necesității de diversificare a sistemului de selecție în raport cu exigențele specifice fiecărui domeniu de
Convorbire cu ing.

Vasile ALEXANDRESCU,
adjunct al ministrului învățămîntului

activitate. în plus, prin obiectivele practice de care este guvernată, a- ceastă structură va permite valorificarea mai deplină a activității complexe desfășurată in școala generală și în afara ei în vederea unei cit mai juste orientări profesionale.
— In scopul cultivării mai inten

se și pe o bază largă, așa cum spu
neți, a priceperilor și a deprinderi
lor practice de activitate in rindul 
tinerilor, știm că au fost aduse u- 
nele modificări nu numai concursu
lui de admitere, dar și planurilor 
și programelor de invățămint în vi
goare in acest an. Care sint aceste 
îmbunătățiri și. îndeosebi, 
zultate s-au cristalizat pină

ce re- 
acum ?— In acord cu întreaga școlară a partidului nostru, mentală și îmbunătățită substanțial prin frecventele indicații ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în procesul de pregătire a viitorilor specialiști, cunoașterea aprofundată și mînuirea fără nici o dificultate a mașinilor, instalațiilor și utilajelor trebuie să dețină cel mai important loc. Tocmai de aceea, nu numai în școlile profesionale, dar și în liceele de specialitate, lucrul efectiv la mașini a primit statutul unei discipline distincte de învățămînt. în ceele cu profil vață cunoașterea la mașinile și fice, exploatarea cestora, precum lității produselor ;profil agricol se învață acum, ca discipline noi sau mult înnoite cunoașterea și mînuirea mașinilor agricole, exploatarea instalațiilor agrozootehnice și a utilajelor pentru irigații și îmbunătățiri funciare ; la liceele e- conomice au fost introduse de curînd ca noi obiecte de studiu folosirea mașinilor de calculat, facturat și contabilizat, lucrul la mașina de scris, stenodactilografia si determinarea calității produselor, iar în unăle centre industriale importante, cunoștințe de programare și efectuarea lucrărilor de nivel mediu pentru calculatorul electronic. A fost înființat de curînd un centru unde elevii liceelor economice din București — viitori programatori și operatori — lucrează în mod practic cu echipa-

politică funda-

moderne
lise indirect speci-industrial, și lucrul instalațiile și repararea a- și controlul ca- in liceele cu

cinema
• Haiducii Iui Șaptecal : PATRIA
— 9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,30.
• Mihai 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; 14,30; 18,45.
• Renegata : VICTORIA — 9; 
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 Cel trei care au speriat Vestul : 
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21.
• O duminică tn familie : LUMI
NA — 9,15; 11,30; 13,45; " .........
20.30.
o Secretul din Santa 
FAVORIT — 9,30; 12,15; 
20,30.
• Mettelo : CAPITOL — 8,30: 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
o O poveste veche, veche : TIM
PURI NOI — 9,30—17 în conti
nuare.
• Program de filme documentare: 
TIMPURI NOI — 18,30; 20,30.
• Ucigașul de femei — 9; Nopțile 
Cabiriei — 11; 13; Șoimul bleste
mat — 15; Doctorul Mabuse — Ju
cătorul — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Romeo șl Julleta : VOLGA — 
s,45; 12,45; 16; 19,30, MIORIȚA — 
10; 13,30; 16,30; 19,30.

«întoarcerea doctorului Mabuse : 
IRA — 15,30; 18.

• începutul : LIRA — 20,15.
o Ultimul samurai : VIITORUL — 
15,45; 18,15; 20,15.
• Eliberarea : MUNCA — 16; 19,15. 
© Cîntecele mării : PACEA — 16; 
18; 20, COSMOS " "
• Los Tarantos 
9; 11,15; 13,30; 16: 
MIS — 9; 11,15;
20,30.
• B. D. intră în acțiune : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : PRO
GRESUL — 15,30 18.
« LoklS : PROGRESUL - 20.
• Un italian în America : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; .20,15.

16; 18,15;

Vittoria :
15; 17.45;

- 15,30; 13; 20,15. 
EXCELSIOR — 
18,15; 20.30, TO- 
13,30; 16; 18,15;

• Bănuit e mortul : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
• 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 Angeli
ca : 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, GIULEȘTI - 15.30; 
18; 20.15.
• Șarada : UNIREA — 15.30; 18; 
20,15.
• Cinci pentru infern : DRUMUL 
SĂRII — 14,45; 16,30; 18,30; 20,30.
• Tripla verificare : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20.
• Genoveva de Brabant : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : MOȘILOR — 
12,30; 16; 19.30.
• Omul din Sierra : VITAN 
15,30; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

9;

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

18.30 Economie, știință, conducere. 
Dincolo de azi. Pledoarie

‘pentru simțul perspectivei. 
Investigație la uzina „1 Mai" 
din Ploiești.

19,00 Moment folcloric cu Irlna 
Micuț.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri. „Punguța cu doi 

bani" (III).
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 “ ’ -----

20,10

21,40
21,55
22,30

22,50
23,00

50 de ani, in 50 de evocări — 
Anul 1937.
Teleclnemateca : „Marele
Gatsby" — ecranizare după 
cunoscutul roman al lui Scott 
Fitzgerald, tn rolurile princi
pale : Alan Ladd și Betty 
Field. Premieră pe țară. 
Poșta TV de Ion Bucheru. 
Cadran internațional.
Bucuriile muzicii. Cvartetul 
tn La major K.V. 464 de 
W. A. Mozart, în interpre
tarea cvartetului Jullllard. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

românesc" — Făliuș Neagu' observa : „Și pe toată lunga vale a Șiretului, sub potopul de ape, curgînd înverșunat din toate părțile, în timp ce bărbații luptau să salveze satele, femeile lor, dăruite durerii, se aliniau în grupuri compacte în fața centrelor de ajutorare a si- nistraților din alte județe ale țării, știm ce-i Simplu, „Noi știrn rința". Și în camioane griu. porumb, fasole, coșuri cu păsări vii".Reportajele altor bi- necunoscuți scriitori și ziariști — Stito Andras, Ioan Grigorescu, Paul Anghel, N. Po- pescu-Bogdănești, Romulus Rusan, George-

Volumul „DRAMATISM, EROISM, SOLIDARITATE. OPTIMISM", recent apărut oferă un nimerit prilej de a observa încă o dată că în sfert de veac rii, ziariștii, de cultură au numai martori, ci participant activi toate momentele importante care au definit chipul țării, con- semnînd, cunoștință pentru generațiile vor veni, bucurii dureri, clipe de izbîn- dă și clipe dramatice, de maximă încordare, cind toți oamenii acestui pămînt uniți, dă- ruiți aceluiași gînd. au depășit obstacole și primejdii greu ginat.Prin grija

ultimul scriito- oamenii fost nu Și la

Constat, Pr'n ,ește menijjii- taH .orie în lu calamityPălește pagin să rețin%tea și inc-pp— tetiza întreg. esj- gur huU efort jpe- rarea am pierdnui_ tă siOm mai jjte nopți, pe acum Că am ie^ri scria ;bu’ Nu estnai de curință m fațatu_ rări grIU_ te ; esti,va mai mltea princip^. por întî.ța de a im- narea, tcll încordat o (| ncnorocijj de a riPaj’ lucid, CLjt mai puțiIn acq,a luptau viața siseră menii tori, lor și gîndeascăy la recons'jj marea înlu urmat cli^ ci o lung^g efort conȘ- fort ce av0 nouă infl_ rilor și oa_ tunci, în ii, s-au nășele de renaște^ sate și or% de ape.„Niclcînd- menilor deB meleaguri tg atîiea binți... afirțL Stancu. ~ Acum venit pe aloc. Senin și Avem increc vem încrede, ță, in viitorii Iui nostru și rul patriei Cu inimile | durere, dar I timp și de sr încredere, să cu toții la m reconstrucție triei".Aceste cîtev nări, pe marg lumului-docun părut în Edili tică, se dores plini un elogii ce au oonsemi nimentele acelj matice primăvț tru cei ce. au donat munca d ție și editare ș celași timp, o i la lectură. Ca uităm, ca să ne tim cit de pi am fost, cit di ternici sîntem.

■»

Note

de lectură

laCL

Nicolae
mult poate acest neamConvorbire consemnata 

de Mihai IORDĂNESCU

Dj. cerul

in deplină de cauză, ce Și

către Decretele

„Noi suferința“. zguduitor : ce-i sufe- depuneau

i Mihai între- morală hotărit oricît de

de ima-

de care trebuie neaparat(Urmare din pag. I) săma refer)ținem cont pentru a nu greși.

mentul de medie mecanizare sub îndrumarea unui personal specializat ; în viitor, asemenea centre vor funcționa și în alte localități din țară. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că fără a îngusta orizontul. cultural al absolvenților, liceul de specialitate, prin cunoștințele practice pe care le asigură elevilor, le deschide acestora atît posibilitatea de a se încadra după absolvire într-o activitate nemijlocit productivă, cit și de a continua studiile în învățămin- tul superior de profil. Prin grija multor întreprinderi, centrale industriale și ministere, o parte din școlile profesionale și liceele de specialitate dispun de ateliere-școală bine dotate în care elevii desfășoară o activitate productivă. Aș menționa școlile dinsistemul Ministerului Industriei- U- ■ șoare, Ministerului Energiei Electrice, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și multe din școlile din sistemul consiliilor populare județene. Elevii multor școli de construcții aparținînd consiliilor populare județene participă cu rezultate bune la întreținerea și repararea spațiilor de școlarizare, la construcția de noi școli, locuințe, obiective social-cul- turale. De numele multor promoții ale școlilor profesionale cu profil de construcții sint legate realizări de pe șantierele de construcții de școli și locuințe din noile cartiere.
— Ați vorbit de atelierele școlare, 

ca obiectiv de care depinde mult 
instruirea practică a elevilor in 
concepția modernă de care amin
teați. Vă rugăm să ne spuneți in 
ce stadiu se află rezolvarea acestei 
probleme deosebit de urgente și. a- 
colo unde a fost rezolvată, ce con
cluzii instructiv-educative cu 
loare mai largă oferă 7— înființarea și dotarea atelierelor destinate școlilor profesionale sau liceelor de specialitate, dar și celor de cultură generală reprezintă un o- biectiv vital pentru întregul sistem de pregătire a tineretului din țara noastră. în perioada 1971—1975 se prevede construirea și amenajarea pentru învățămîntul profesional, tehnic și liceal de specialitate a incă 110 ateliere școlare de producție. Desigur că alături de efortul făcut de stat în această direcție, o contribuție importantă — așa cum prevăd Directivele Comitetului Central al partidului — trebuie să-și aducă întreprinderile și centralele industriale, beneficiare de cadre, prin dotarea a- ... cestor ateliere cu mașinile, aparatele și ■instalațiile.T.necesare. Dotted: ater lierele în mod corespunzător, acor- dînd asișțe.pța țqhnică necesară, r.șa-,, liz'ării producției școlare, unitățile e- conomice vor primi în același timp din partea școlii cadre mai bine pregătite profesional, capabile să se integreze imediat în munca productivă. Trebuie pe deplin înțeles că profesorul nu mai poate să aibă ca material didactic sau ca mijloc de a lucra cu elevii doar tabla, creta și manualul ; el e dator să folosească diapozitivul, instalația, mașina, în e- forturile sale de a-și face propriii săi elevi coautori în procesul pregătirii lor...

— ...Or, aceasta este o problemă 
esențială care confruntă invățămin- 
iul de pretutindeni. La noi s-au 
făcut pași temeinici pentru a o re
zolva. In contextul acestor preocu
pări se înscriu și măsurile despre 
care ați informat cititorii ziarului.

nia“ (autori Gh. Tutui, dr. A. Petric) ș, a. Colecția „Evocări", destinată prezentării unor figuri de militanți revoluționari, se va imbogăți cu două noi titluri : „Alexandru Dobrogeanu- Gherea" (autori M. Cruceanu, Gh. Tănăsescu) și „Eugen Rozvan" (autori M. Popa, I. Szikszay. I. Bulei). Perioada de efervescență revoluționară din anii imediat următori Eliberării iși va găsi o tratare multilaterală, științifică, ih lucrarea „România în anii revoluției democrat-popu- lare (1944—1947)“.în mod deosebit, producția editorială va fi marcată în această perioadă de apariția volumului 5 al lucrării tovarășului Nicolae Ceaușescu: „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", cuprinzînd rapoarte, cuvîntări, articole din intervalul iulie 1970—mai 1971 și, constituind o adevărată sinteză de înalt nivel științific a politicii partidului și statului nostru. Totodată un moment de deosebită semnificație va înscrie editarea volumului. „O viață închinată idealului comunist, fericirii poporului român" — biografia tovarășului Nicolae Ceaușescu.O bogată serie de lucrări, cuprinzînd o variată problematică a științelor sociale și politice, aduce noi analize și puncte de vedere în lumina marxism-leninismului și a unei majore activități, in abordarea transformărilor petrecute in țara noastră, a sarcinilor prezente ale construcției socialismului. în deschiderea unor orientări de perspectivă, precum și in definirea pozițiilor

L

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Concert de muzică 
de cameră în interpretarea Cvar
tetului „Contemporan". In pro
gram lucrări de compozitori ro
mâni — 20.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) ; „Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 20.

• Teatrul de comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Puricele în ureche — 20.
e Teatrul Mic ; Cum se jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 
17,30; (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea — 
15; 17.
• Teatrul de. revistă și comeijls 
„Ion Vâsilescu" : Fetele Dld'inel — 
19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Bimbirlcă — 
19,30.
• Circul „Globus" ; Circus expres

PE ECRANE

Haiducii lui Sapfecai

® 1 ’0 UK*

Scenariul : Eugen Barbu, Mihai Opriș. Regia : Dinu Cocea. Ima
ginea : George Voicu. Muzica : Mircea Istrale.

Cu : Flor.n Piersic, Marga Barbu, Colea Râutu, Toma Caragiu, 
Florin Scârlătescu, Aimee lacobescu, Nucu Pâunescu, Ileana Buhoci- 
Gurgulescu, Constantin Codrescu, Nicolae Gârdescu, Carmen-Maria 
Struja, Constantin Guriță, Jean Constantin, Mariella Petrescu.

Montajul : Adina Codrescu. Costume : Hortensia Georgescu. De
coruri : Ștefan Marițan. Sunetul : ing. Silviu Camil.

naiul 1966—1970 — o noua etapa in dezvoltarea „Dezvoltarea 1966—1970“ și trai material 1966—1970".Preocuparea pentru a face cunoscută solidaritatea internaționalistă, militantă a oamenilor muncii din țara noastră cu lupta altor popoare — ilustrată prin lucrările despre „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie", „Republica ungară a Sfaturilor", „Români în rezistența franceză", apărute nu de mult — va fi continuată prin apariția volumelor „Voluntari români în Spania (1936 — 1939)“, „Comuna din Paris și mișcarea revoluționară din România", și „Solidaritatea clasei muncitoare din

economiei românești", industrială a României, „Creșterea nivelului de și cultural al populației
informare : manuale și culegeri pentru învățămîntul de partid și de stat, dicționare etc., editarea clasicilor marxism-leninismului, a documentelor de partid, a literaturii politice pentru tineret, a celei privind construcția de partid și de stat, a literaturii sindicale și de politică mondială, a traducerilor din literatura social-politică progresistă din alte țări, a materialelor de agitație vizuală etc.

— Ce pondere se acordă lite
raturii social-politice in ansam
blul producției editoriale sau, 
dacă se poate spune, in raport 
cu alte genuri de carte 7— Nu poate fi vorba în această privință de o cuantificare statistică,

Prin grija Editurii politice, „sub redacția lui Ion Mărgineanu, au fost reunite într-o carte articole și reportaje ale unor neobosit: scriitori și ziariști — mărturii despre un e- veniment tragic, calamitățile naturale din mai '70. mărturii pline de adevăr, de durere și de încredere în forța morală a oamenilor noștri.„Se spune că numai in marile încercări, în momentele de excepție. ceea ce este esențial in existență iși arată adevărata sa măsură, scria Marin Preda. Dacă așa este, atunci momentele grele prin care au avut și mai au să treacă zeci de mii de locuitori dintr-o bună parte a țării, au făcut ca starea de spirit, chipul uman al concetățenilor mei să se arate într-o lumină ce impune respect și admirație".Am citat aceste rîn- durî pentru că ele exprimă. de fapt, convingerea tuturor celor care au avut puterea să consemneze bătălia crîncenă cu stihiile dezlănțuite ale naturii : făcind dovada unor calități morale deosebite, oamenii .s-au impus, au dominați auiț învins. Acestor oa- meni'<minuhăți,’’ luptei " lor pentru salvarea de' vieți și bunuri materiale — le sînt închinate pagini zguduitoare. Atunci, în mai, numele unui om a făcut înconjurul țării : Otto Lurtz. Prozatorul Ștefan Bănulescu a fost printre primii care au adus la cunoștință faptele de eroism ale lui Otto Lurtz, cel care s-a gîndit mai intii nu la viața sa și a tatălui său, ci la viețile altora, salvînd 50 de oameni. într-un scurt reportaj : „Am văzut— n-aș mai fi văzut !— cit de să îndure

Radu Chirovici, Creangă etc., gesc imaginea a unui popor să învingă,greu i-ar fi, oricît de scump l-ar costa victoria.Recitind aceste articole și reportaje la mai puțin de un an de la apariția lor în ziare și reviste, observi că au căpătat valoare de document. într-ade- văr, prin prezentarea exactă a întimplărilor, a stării de spirit, a diverselor acțiuni întreprinse, a întregii mișcări de salvare a regiunilor calamitate — numeroasele articole și reportaje, însoțite de fotografii, te a- jută să reconstitui zilele și nopțile unui popor. din a doua jumătate a lunii mai 1970, zile și nopți fără precedent, povestind despre solidaritate și e- roism.Valoarea de docu- ’rrinent sporește n^prin includerea în volum ■a relatărilor- ample' a- supra întîlnirilor secretarului general al partidului cu populația din regiunile sinistrate și a cuvîntă- rilor pline de înțelegere și bărbăție rosti- . te atunci de tovarășul N'icolaeJJeaușescu. Sînt publicate, de asemenea, comunicatele cu privire la ședințele de lucru ale Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Miniștri și Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, precum și Ordinul de zi nr. I armată

— Ce factori ar putea, după 
părerea dv., să contribuie la îm
bunătățirea in continuare a pro
ducției editoriale ?— Consider că o editură, pentru a funcționa in mod normal, pentru a-și îndeplini pe deplin menirea de instituție valorificatoare și stimulatoare a creației culturale și științifice, trebuie să dispună de acele pîrghii care, pină la urmă, au un rol important în politica de carte. In prezent, de pildă, editurile nu influențează decit formal sau deloc fixarea tirajelor, deși competenți, prin cunoașterea cărților respective, sînt, în această privință, în primul rînd, editorii. S-ar

Preocupări și orientări
in activitatea Editurii politice

România cu lupta revoluționară a poporului chinez". De asemenea, urmărim editarea in continuare„_______ ... ... ___ ... „ ... titluri care să Contribuie Ia cerce-noastre în marile probleme ale oon- ■ tarea_științifică a fenomenelor pro- temporaneității. în această ordine de idei se înscriu, printre altele, culegerile de conducerii socială a crarea de butii la dezbaterea problemelor teoretice ale economiei socialiste", precum și volumele „Eseuri despre națiune" (autor dr. C. Vlad) și „Populația României și creșterea economică" (autor V. Trebici). Lucrarea originală „Marea conflagrație a secolului XX. Istoria celui de-al război mondial" va concretiza unor fructuoase și îndelungate țări istorice și social-politice.O imagine pregnantă a României contemporane va fi redată în cele trei titluri care vor apare în întîmpi- narea aniversării partidului : „Cinci-

studii originale „Știința societății" și „Structura României socialiste", lu- amplă cuprindere „Contri-

doilea rodul cerce-

a unorprii României interbelice. In acest plan se înscrie reeditarea lucrărilor lui Lucrețiu Pătrășcanu, dintre care au apărut sociale", rente și nească", cur.s de „Garda de fier — tă de tip fascist" și dr. I. Spălățelu) și altele. Va apărea volumul „Scrieri social-politice (1935—1965)“ (autor Ștefan Voicu). Aș ține să subliniez că toate titlurile citate, precum și altele, a căror apariție apropiată este prevăzută, sint lucrări originale și nu reeditări (în afara lucrărilor lui L. Pătrășcanu).Mă rezum a enunța numaiexem- plificativ — alte citeva preocupări care, privesc lucrările de educație și

„Un veac de frămintări „Sub trei dictaturi", „Cu- tendințe in filozofia româ- iar alte apariție. trei titluri sint în A apărut volumul organizație tcroris- (autori dr. M. Fătu

ceea ce ar duce la simplificare și, poate, chiar la o anumită denaturare a lucrurilor. Este vorba însă, după părerea mea, de influența pe care • mutațiile de mare, amploare - care au loc în societatea contemporană, o exercită și asupra corelației dintre literatura beletristică, pe de o parte, și literatura social-politică și știin- țifică-tehnică pe de altă parte — impunind o pondere predilectă acestora, din urmă: Este, de altfel, un fenomen constatat in toate țările. Pentru noi, rolul crescînd al literaturii social-politice și științifico-tehnice, al abordării sub multiple aspecte a problemei conducerii societății, în condițiile desfășurării revoluției științifice și tehnice, reprezintă cerințe obiective ale direcțiilor dezvoltării patriei noastre. Ceea ce. firește, nu înseamnă deloc că aș subaprecia rolul social eminent al beletristicii în epoca de mari mutații și frămintări prin care trecem. Există însă noi corelații (și nu numai ta domeniul la care

putea, desigur, obiecta că ei ar putea înclina spre exagerări. Nu este exclus. Dar un asemenea „pericol" ■ poate fi ușor evitat cu ajutorul unor, corective clar, definite, tn. orice caz, , . riscul de a nu-i lăsa pe editori să decidă ei asupra tirajelor este mai mare, decit în cazul cînd le-am acorda acest atribut important al politicii editoriale.De asemenea, există carențe în funcționalitatea și chiar în concepția actualului sistem de difuzare a cărții Noi resimțim lipsa unor metode moderne de informare capabile să a- sigure o cunoaștere reală a situației titlurilor pe rețea, să permită, atunci cind este cazul, intervenții operative și eficiente, satisfacerea unor cerințe care depășesc tirajul editat etc. Este greu ca circuitul — să spunem — comercial al cărții în general și, fie-mi îngăduit, al cărții social-politice în special, să se încadreze, chiar prin asimilare. în aceleași norme stabilite pentru mărfuri de un gen cu totul

ze ?i H- înțj- se9_ Pilise

!

diferit. In acest context, ar fi, de luat în considerare și even tatea unei cointeresări diferenți difuzorilor de carte. Aș mai meri ideea unei autonomii a fiecărei turi, fiindu-i conferită încredere a decide singură în chestiunile vității sale financiare-administr și evitîndu-se astfel meandrele scriptologii și formularistici coi cate.
— Cum vedeți sprijinul 

care presa il j.: 
in general și celei 
in special ?

poate acorda i 
i social-podintotdeiEste, fări— O carte, s-a spus se recomandă singură. ___  ___doială, un adevăr incontestabil, • ficat și unanim recunoscut. Del puține sint cazurile cind o cartei impus valoarea abia după multă- me de Ia apariție. în același I, un adevăr tot atît de necontestae și acela că o carte — și mai alea, social-politică — pune în circle un conținut de idei care se cerei- lizat, dezbătut, confruntat. Tobă, este necesar a-și găsi expresie E- rile cititorilor. în această prță editurile — inclusiv Editura pcă — nu dispun de alte mljloaceiu au altă tribună decit presa cotnă și periodică și radioteleviziunejx- prim felicitări ziarului „Scînteiam- tru inițiativa publicării săptăiale a unei pagini a cărții. îmi ox- prim, de asemenea, speram că ziarele și revistele vor face ma’ec- vent loc în coloanele lor dez'erii de idei în jurul lucrărilor socipo- litice.

— In sfirșit, deși nu eșt&ate 
„pe,, ultimul Igc ca impflnță, 
cum sint rezolvate protlnele 
tehnice-materiale, probten hir- 
tiei etc. ?— Desigur că ta condițiile ci numărul editurilor a sporit mult, iar hîrtia și spațiul grafii s-au menținut, in general, la niturile anterioare, dificultățile in ceasta privință ajung a fi, uneori, djtul de serioase. La acest aspect c ordin cantitativ se mai adaugă — -a mai spus de multe ori — faptulcă atit calitatea hirtiei, cit și a dorlalte materiale poligrafice (matrițl de literă. cerneluri, materiale delegăto- multe ori, sub de astăi. graficerie etc.) sint. de nivelul cerințelor gențelor prezentării cărți moderne. exi- 

a unei
G DAN
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- .te- Progresele realizate^"perfecționarea organiză- rnmo h ia ** vieții economice, socia- riua’ ' politice reflectă un sta-nritind calitativ superior inrială "*! duCerea pe bazeHe /nclmhh a societății de cătrev®zînă“cționa^id-nificării vieții econo!tPeregaant/t-i U“LnPi gramurf « societății socialisteSă sociSr mîn pOfida ariei largi ?i di" T rsității aspectelor parti- ral dezvoltate. în <țare a[e procesului de rea și aplicarea l°lrfecționare, la temelia a- «H1 a pornit de lastuja se află o concepție stamijor argumen[a|ecjjc§ unitară, grație tovarășul Ceaușesctreja aicatuiesc un tot or- bligativitatea de anjc închegat, reflectînd intens, cu Propnul?lilatea diferitelor laturi otice împrejurare, ]e vjețji economice, socia- creator politice, a ansamblului aflata in contmuă|e relații caracteristic re- bare , mtrucit „Producției socialiste lărgite, leninismul mi e oAccsf iucru apare evident de rețete infailibiț{in modul în care partidul rata pentru totdeajmbină măsuri de perfec- e un „ghid Practițjonare complementare, cum caruia se poate a<sjnt ceje privind reorgani- admînistrativ-terilo- pcrfecționarea con- industriei. îmbună- sistemului dc apro-
tomat sau un .zărea care poate feri de riaiă de greșeală".Realismul, just< tor măsuri sînt validate la cel m examen — al pr;— Ce elemente tori le conferă at satură definitorie întrebat pe prof STANTIN IONI cretar general a miei de Științe Politice.— Un elemen ți anume spirit propriu întreg a partidului nost rizat prin aplic toare a princip rale ale marxi mului la pari societății român ta înseamnă că perfecționare a’ nomice, partidi' nește de la dor" tive sau de la " stabilite, ci de a aprofundată ?r legilor obiectiv?" nează în econo’" tă. de la muta“" te în viața ce. la noile fenor0- cese, de la cure" surselor și posTce pot fi puse ir . aceasta se ada ca măsurile stab’es? adoptarea ur metode de oAar® să țină seam:diul actual de de2*or" țelor de prod;d?'" plexîtatea re s. " ra producției’ *n" lăturind forr?1. °" dele birocrat1*6’6’ ' formale, creî* fâl" vorabi! îmbiuceril centralizate ea a" tribuțiilor și ri> niiătilor ecdtezul" tatele ultirncinal confirmă că esț® mijlocul ese'ra?°P" ficare intensta-iel<?r economiei s plani-

a muncitorilor la conducerea vieții economice.— Aveți în vedere, probabil, factori concreți de frînare...— Cred că bătălia trebuie dusă împotriva unor mentalități conservatoare, rigide, care — voit sau nu — golesc de conținut noile forme de organizare, încearcă să le adapteze unor concepții perimate, corespunzătoare realităților dintr-o perioadă depășită. Iată, unii, deprinși ani în șir cu practica unor consfătuiri de producție formale, tind să aplice aceeași „rețetă" adunărilor generale ale salariați- lor. Trebuie să combatem cu hotărîre asemenea tendințe, veghind ca aceste a- dunări să-și exercite efectiv funcția de for muncitoresc suprem de conducere a întreprinderii.

pregnant aportul sindicatelor in viata socială.— Respingerea de către partid a conceptului anacronic asupra funcției de „curea de transmisie" a sindicatelor are o mare însemnătate principială ; ea relevă implicit o concepție asupra modului de organizare a societății în care organizațiile de. masă și obștești, ' bucurîndu-se de o autonomie efectivă, trebuie să-și sporească continuu rolul in toate sferele vieții economice și sociale. Privind lucrurile prin această prismă, mi se pare că in ceea ce ne privește pe noi, activiștii sindicali, eforturile principale se cer îndreptate ■ spre o mai judicioasă folosire a. cadrului instituțional creat în ultimii ani pentru a asigura participarea tot mai largă

C.C al P.C.R., ați luat cu- vintul. Vă rugăm să ne spuneți : sinteti ' mulțumit de modul cum se materializează în uzina dv. spiritul înnoitor promovat de partid, impulsul său pentru perfectionarea întregii activități economice și sociale ?— Mulțumit, e mult spus. Cert este însă că și în uzina noastră, atit în munca de partid, cît și în cea de producție, prind rădăcini noul, climatul receptiv la inițiativă, la întinerire. E de fapt suflul nou, cu seve proaspete, promovat cu deosebire de la Congresul IX. de la Conferința Națională. Semnul distinctiv al acestui spirit poate fi exprimat de două cuvinte : creșterea responsabilității. Aceasta este, desigur, în directă legătură cu măsurile ce au fost luate in ultimii ani în direcția sporirii atribuțiilor, a competențelor unităților economice de bază în ce privește organizarea, conducerea și planificarea producției. Am avut prilejul să iau parte și în urmă cu ani lă dezbaterea diferitelor probleme de producție la nivelul atelierelor, secțiilor și conducerii. Nu de puține ori asistam la o penibilă tîrguială „mai dă tu. mai las eu. nu-i atribuția mea" etc. Dincolo de a- ceastă optică, lipsurile mocneau nestingherite. Vă invit să participați acum la o dezbatere în comitetul de direcție, la o ședință de

pentru inițiativa, capabila să adune într-un singur flux toate rezervele' de e- nergie. Ce-i drept. sînt cazuri cînd mecanismul este îngreunat artificial de anumite optici rutiniere, de afluxul de hîrtii. Vom distruge și acești viruși rezistenți la antibiotice.— Ar fi util să concretizați cîteva din barierele pe care imobilismul le ridică în calea noului...— O primă barieră : a- ceea care împiedică valorificarea deplină a ideilor venite din masa miilor de salariați ai uzinei noastre. Avem nesecate rezerve de inteligență care așteaptă să fie captate, puse în valoare. Un exemplu : în 1970 s-au primit cu 100 propuneri de inovații ca în 1969. Este și acesta un rezultat al noului. Ajungem la a doua barieră : mentalitatea închistată. rutinieră, a unor cadre tehnico-administra- tive, refractare proaspăt care toate părțile, partid pe care răm are în altele, tocmai spargerea a- cestei cruste, angajarea tuturor în amplul proces de perfecționare. Cînd izbutim acest lucru, rezultatele sînt bune. Așa s-a reușit, de pildă, să fie reorganizată structural activitatea unor sectoare de producție importante, intre care aș aminti cele de locomotive. motoare, prelucrări la cald. Nu ne putemacest teren. 2„._ _"țmai mult cu. cit în ."'1975' producția uzinei aproape se va dubla, și aceasta. în cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii. Or. atingerea unor astfel de parametri nu este posibilă fără oameni, fără perfecționare.

conomice pe o treapta superioară. Trebuie însă să valorificăm mai bine avantajele noului cadru organizatoric pe linia indicațiilor din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea noastră. în acest sens, eforturile centralei noastre sînt concentrate spre : adoptarea unor măsuri care să devanseze. în diferite etape. pregătirea producției ; specializarea și profilarea uzinelor în vederea obținerii unui randament economic maxim ; realizarea unor produse competitive. Ia un preț de cost scăzut ; creșterea exportului.® Ultimii ani au reprezentat un „sezon" deosebit de favorabil intensei acțiuni desfășurate de partid pentru implantarea noului în agricultură. Structura ei organizatorică, modul de conducere și planificare pe toate verigile sînt o- biectul unui larg proces de perfecționare, cu profunde implicații economice și sociale. Discutăm cu un „practician" al agriculturii despre una din măsurile de perfecționare adoptate in ultimul timp, și anume crearea consiliilor inter- cooperatiste.— Cum se împacă președintele cooperativei gricole Plosca cu președintele consiliului intercoope- ratist Buzescu ?— Foarte bine, ne spune „dublul" președinte," IU-.LIAN CATRICICA. Ce motive ar avea să ;pu; se partidul le-a., dus în „fața -agriculturii.; pot fi-re'alizate numai prin înmăntinche- rea forțelor, a resurselor.. Dar pentru a fructifica noul cadru de organizare a agriculturii cooperatiste este nevoie de muncă bine organizată, control riguros, îndrumare pe teren, nu din birou. Și, poate că, mai ales, e nevoie să chibzuim temeinic fiecare acțiune întreprinsă. Numai aplicate diferențiat, în funcție de posibilitățile și cerințele fiecărei unități, măsurile stabilite de conducerea partidului vor determina schimbări calitative atît în creșterea producției agricole, cît și în viața fiecărui cooperator. Noua formă de organizare permite folosirea rațională a bazei teh- nice-materiale a agriculturii, sporește eficiența înzestrării ei tehnice ; în felul acesta se mărește forța fiecărei cooperative, du-i-se posibilitatea efectueze lucrări care nu puteau fi realizate doar prin mobilizarea tuturor resurselor unității respective. în același timp, ea înlesnește rezolvarea problemei forței de muncă în agricultura cooperatistă atît prin organizarea întreprinderilor de mecanizare, cît și prin dezvoltarea colaborării între unitățile ce intră în componența consiliului in- tercooperatist. Dacă pînă acum, de exemplu, 2 dintre cele 4 cooperative agricole cuprinse în raza consiliului nostru nu mai pridideau cu lucrările agricole, din lipsă de forță de muncă. în condițiile nou create, există posibilitatea ca, pe baza unor înțelegeri reciproc avanta-. joase, anumite lucrări din- tr-o cooperativă să fie executate de "către cooperatori din unitatea vecină.— Considerați că pot fi încetățenite și în agricultură atributele muncitorului industrial — răspunderea, disciplina, exactitatea ?—Da, categoric. Cînd și cum vom realiza pe deplin aceste deziderate, este greu de spus. Sigur este însă că, la aceasta va contribui a- plicarea noului sistem de retribuție, care sporește cointeresarea materială a cooperatorului in rezultatele muncii sale. Nepăsarea, lenevia, lucrul de min- tuială se vor pedepsi singure.— Ce deficiențe mai persistă în modul de conducere a agriculturii ?— încă nu s-au eliminat toate hîrtiile fără rost. Cu informările, rapoartele, situațiile pe care specialiștii dintr-o unitate sînt o- bligați să le întocmească intr-un an s-ar putea acoperi un hectar. îndemnul partidului de a smulge din rădăcini buruiana hîriogă- riei, a birocratismului ne arată calea de a spori rodnicia agriculturii. Și nu numai a ei...

Știința—propulsor 
al producției

a-ducerii lățirea vizionare și desfacere, noul sistem de organizare, conducere și planificare a a- griculturii, perfecționarea _______  _ ____________ __sistemului de creditare: și împace? Obiectivele pe tare finanțare, reorganizarea ac- .... .tivității de comerț exterior, îmbunătățirea sistemului de prețuri cu ridicata, reorganizarea activității de cercetare, ca și a sistemului informational. îmbunătățirea sistemului de cointeresare materială.— Cum ar putea fi definit factorul, aș spune, metodologic care chezășuieste eficiența acestui ansamblu de măsuri ?— Aș releva — de altfel, ca o trăsătură caracteristică stilului de muncă al conducerii partidului nostru — faptul că nu e vorba de măsuri adoptate din birou, nici de transpunerea mecanică a unor indicații clasice, ci de rezultatul unor studii și cercetări laborioase, fiecare dintre ele fiind aplicată numai după o prealabilă experimentare, confruntare cu realitățile, cu cerințele practicii. In sfirșit, ca un element, esențial in care metodologia este subordonată unor" considerente de natură principială, de la concepere la experimentare și aplicarea generalizată, întregul proces de perfecționare a vieții economice și sociale este rodul consultării specialiștilor, al activului de partid și de stat, al maselor. Cu poporul de către popor, pentru ponor — se elaborează și se înfăptuiește Dolitica partidului. Această latură profund democratică îi chezășuieste, deopotrivă, justețea, eficienta practică, adeziunea și sprijinul deplin al maselor.

0 Fiecare nucleu al societății noastre, fiecare u- nitate economică este un teren pe care se desfășoară — pe coordonate și în condiții specifice — „operațiunea perfecționare", oe care partidul o desfășoară la scara întregii societăți.— Ce aspecte concrete Îmbracă ea în întreprinderea dv ?— La noi. și mi se pare că e un lucru, valabil pentru întreaga industrie, numele ei de fiecare ’Zi este "organizarea producției, GHEORGHE muncitor la Uzina metalurgică din Iași. Partidul ne cere să promovăm cu îndrăzneală și operativitate tot ce e nou și înaintat în activitatea economică, in producție.O latură esențială, în a- cest sens o constituie măsurile luate sau in curs de a fi luate pentru perfecționarea planificării economiei, prin care se asigură o fundamentare de mai largă perspectivă în activitatea întreprinderilor, centralelor și ministerelor economice. Punctul de plecare în elaborarea planului il

științifică a ne spune PASCARU,

din cele mai importante faze ale acesteia, se încorporează tot mai mult în insăși producția materială.— Esențial mi se pare, ne răspunde prof. dr. doeent REMUS RADULEȚ, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, faptul că partidul nu s-a limitat să releve necesitatea obiectivă, legică, a unei tot mai a- dînci pătrunderi și unei utilizări mereu mai accentuate a științei în toate sferele vieții sociale, dar a și trecut la aplicarea unui ansamblu de măsuri menit să imprime o mai mare eficiență întregii activități științifice. Imperativul enunțat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Congresul al X-lea referitor la îndatorirea cercetării de a contribui direct, la lărgirea bazei de materii prime și substanțe utile, a bazei energetice, la conceperea de noi tehnologii, mașini, utilaje, instalații cu performanțe superioare, noi soiuri de plante și animale productive, noi bunuri de consum, a găsit condiții propice de realizare prin măsurile „adoptate spre a asigura dczyol

mai multofensivei
ii- la vîntul bate din Munca de o desfășu- vedere, între

La tehnică modernă 
o calificare înaltă

Comarea superiori 
tăioilor structuri

0 Unul diPalele e- lemente ca©1 introduse în cîiiibHii de perfecționremducerii activității ec<e îl constituie crarintralelor industrial îplexe de unități pod organic integrate, diăspunză- toare de irirea planului, cipab valorifice mai larg ijele cooperării și Uzării in producție.Am solicinui om „în temă" g... ION CONSTANTJU, directorul genera Centralei Industriale comatizări — părerea a aportului acestor noi cme la a- propierea corii de activitatea con la rezolvarea compi și operativă a prolor.— In cazulalei noastre, am trecun sistem mai direct ș operativ de legătură ireprinde- rile, reducîmminimum fluxul hîrtiil Pe baza unui grafic , biroul executiv al tralei se

deplasează lunar în uzinele subordonate. Cu ce ordine de zi 1 Stadiul îndeplinirii planului, măsurile luate de comitetul de direcție în vederea asigurării îndeplinirii integrale a sarcinilor. Astfel realizăm. în primul rind. un control Ia obiect ; cunoscînd nemijlocit atît activitatea curentă, cît și proiectele de viitor, putem lua neîntîrziat măsuri de prevenire a unor neajunsuri — bunăoară în domeniul aprovizionării tehnico- materiale, al îndeplinirii contractelor de cooperare. In același timp, putem delimita problemele de soluționat intre întreprinderi și centrală, stabilind mene și răspunderi creteEste un adevăr de contestat, reieșit decu prisosință din lucrările recentei consfătuiri a conducătorilor centralelor in-, dustriale : noile organisme corespund întru totul cerințelor ridicării activității e-

0 Puține adevăruri sînt atit de precis, atît de convingător verificate de tot ce se petrece în jurul nostru ca faptul că amploarea, profunzimea, ritmul în care se desfășoară perfecționarea întregii vieți economipo-so- , ciale sîpț .condiționate de. însăși, perfecționarea pregă- tirii oamșnilP.r, .a milioane-..? lor-de pârțicipanți la aceșt proces de însemnătate! vitală pentru evoluția societății noastre. Despre corelația acestor factori, care.au determinat plenara C.C. , al P.C.R. din februarie 1971 să definească ridicarea continuă a calificării profesionale și însușirea științei conducerii societății drept o necesitate obiectivă a progresului vieții sociale — ne-a vorbit prof. dr. docent ȘTEFAN BÂRSĂNESCU. membru corespondent al A- cademiei.— Ritmul impetuos al dezvoltării științei și tehnicii contemporane înscrie pe agenda preocupărilor fundamentale ale tuturor țărilor problema investiției u- mane care, pare-se, tinde să devanseze orice alt tip de investiție echivalată în valori materiale sau echipament tehnic. Pe drept cu- vînt a subliniat Congresul al X-Iea al P.C.R. că, dacă efortul pentru însușirea noilor cuceriri ale minții omenești este azi o necesitate general umană, eu atît mai pregnant se afirmă ea în societatea noas- ’ tră, comunismul fiind chintesența cunoașterii, rodul marilor cuceriri ale științei și culturii. In acest sens, acțiunea de reciclare inițiată de partidul nostru răspunde unei necesități o- biective, aceea a perfecționării pregătirii individului, ca element component al • unei societăți în pliri procgs . de perfecționare, știut fiind că degradarea cunoștințelor asaltate de înnoirea echipamentelor de lucru și de volumul informațional teh- nico-științific în proporții masive duce la plafonare, rutină, incapacitate de a rezolva optimal problemele producției, ale conducerii sociale. în epoca noastră, pe temelia cunoștințelor asimilate în școală trebuie să «e așeze continuu noi cunoștințe de specialitate, noi a- cumulări.de sinteze și experiențe, noi cuceriri ale inteligenței umane. Lucru esențial: în toate ramurile economiei se lucrează cu o tehnică modernă, iar folosirea ei cu randament maxim cere competență, continua perfecționare a calificării.— De aici, evident, cerința instruirii, a educației permanente...— Este ceea ce aș denumi obligația de a învăța. în școală și după școală, a In- văța în tot timpul vieții. In- vățînd — să putem aplica, iar aplicînd — să ne perfecționăm, spre a putea aplica mai bine.

0 Avem acum un interlocutor de la catedra de filozofie și sociologie a Universității din Cluj : dr. ACHIM MIHU, membru corespondent al Academiei de Științe Sociale și Politice.— După părerea mea, una dintre trăsăturile celeAsta cu atît partidului privind promo- »_ .yarea noului . constă-în ar>ceea că ea este esențiăl- mente direcționată spre crearea tuturor condițiilor pentru afirmarea plenară a valorilor, a potentelor umane. După cum se știe, schimbarea vechiului sistem de conducere a întreprinderilor a însemnat trecerea de Ia conducerea unipersonală la cea colectivă, cadru incomparabil mai ș- decvat pe linia afirmării multilaterale a producătorilor de bunuri materiale. Fapt constatat nemijlocit cu ocazia efectuării, sub e- gida comitetului județean pentru organizarea științifică a producției și a muncii, a unor studii sociologice privind modalitățile de lucru ale comitetelor de direcție, stilul de muncă al directorilor de întreprinderi. Prelucrarea datelor obținute a reliefat că în ședințele comitetelor de direcție s-a instaurat o atmosferă tovărășească, de confruntare deschisă a opiniilor, proprie conducerii colective. Dintre trăsăturile (existente și de dorit) ale directorilor de întreprinderi, membrii comitetelor de direcție apreciază în mod deosebit receptivitatea față de nou, încurajarea sugestiilor valoroase, antrenarea întregului colectiv de conducere ia fundamentarea științifică a deciziilor. Ia adoptarea variantei optime. Este vorba, așadar, tocmai de trăsături care înlesnesc afirmarea aptitudinilor, a calităților tuturor membrilor comitetului de direcție.In legătură cu căile dezvoltării multilaterale a personalității umane, aș vrea să relev și alt fapt. Se judecă uneori în felul următor: socialismul permite fiecăruia să-și făurească cele mai îndrăznețe visuri cu certitudinea realizării lor, uitîndu-se că aceasta nu este un act automat, depin- zînd exclusiv de societate, de instituțiile ei. Pe de altă parte, nu poate fi ignorat faptul că societatea socialistă permite realizarea celor mai îndrăznețe idealuri proporțional cu nivelul de maturitate și stadiul ei de dezvoltare, cu gradul de valorificare a resurselor. a superiorității ei. Aceasta înseamnă că, cu cit oamenii vor aduce o contribuție mereu mai largă la dezvoltarea societății socialiste. cu atît se vor dezvolta, implicit, condițiile favorabile realizării năzuințelor lor. In societatea noastră dezvoltarea socială și individuală sînt indisolubil legate; se condiționează reciproc.

taie spre a asigura aezvoi- , j. x c z l t?..1* una ainire trasaturile cețeconșțițuie. tpE m ’turca potențialului .deviser.- ‘ iP3*^ ?*RU S1”tdicala’ ° s? în-adui nici o Pauza pe. mai importante ale acțiunii,unțiatetijde’bază, înireprio- cetare al-■ tării " ponderile ved®tl- in acțiune, acest ♦----- .................................derea, cadrcle.>do->:aei,-co- optimi ale ’defetărndr """W’1 JP«pon?abi.l. ■capact-lecfiviil, în. anșanrbliilsău, ■ puye și aplicative? o- ^atea de a 3ude.ca masurilefiind cele mai in măsură să cunoască datele fundamentale cu privire la capacitatea de producție, la posibilitățile și rezervele de Ia locurile de muncă.Planul cincinal constituie, firește, cadrul general al dezvoltării economiei naționale. El cuprinde liniile directoare, cifrele fundamentale, majore ; dar pe baza lor. ministerele, centralele industriale. întreprinderile iși stabilesc sarcinile anuale de plan spre a satisface în cele mai bune condiții cerințele economiei naționale, solicitările la export. Esențial mi se pare faptul că în practică își face tot mai mult Ioc ideea unei concepții mai elastice, mai suple în elaborarea planurilor economice. în funcție de cerințele reale ale societății, fiind combătută tendința de a se produce de dragul producției. în uzina noastră. obiectivul principal îl constituie în prezent realizarea. la nivel competitiv, a unei game cît mai largi de produse cerute pe piața internă si externă. Am ajuns la 1030 tipodimensiuni de țevi bine apreciate de beneficiari. După mine, cioalul lucru pe care tidul ne-a ajutat să-1 legem în ultimii ani să nu socotim doar producem, ci să chibzuim gospodărește cît ne costă producția, ce venituri realizăm de pe urma ei. Că ne-am gîndit la asta — și că n-am rămas doar la gînduri — o arată faptul că anul trecut, nrin reducerea consumurilor specifice de metal, am înregistrat. economii de peste 600 tone benzi laminate, iar a- cum, prin introducerea la toate liniile a procedeului de sudură a țevilor- prin curenti de înaltă frecvență scontăm să realizăm spor de producție circa 10 000 tone date.
0 în condițiile ției tehnico-științifice contemporane, întrepătrunderii și producției se tot mai pregnant ca indicator al maturității socie-i tații ; orientarea imprimată de partid fluxului dinamizator al științei românești pornește de Ia premisa că cercetarea tehnico-științi- fică șe integrează în procesul de ansamblu al reproducției sociale, ca una

prin- par- înte- este cit

un anual de țevi su-revoluaccentuarea științei afirmă

pure și aplicative? rientafea cu. prioritate tematicii problemele majore ale e- conomiei, grăbirea aplicării lor în producție. Prin abordarea dialectică a corelației dintre cercetarea fundamentală și cea aplicativă, partidul; a găsit pîr- ghiile necesare pentru îndrumarea, , științei spre principala ei funcție în societatea contemporană : a- ceea de forță de producție.Realizarea unei fuziuni organice a științei cu producția este obiectivul spre a cărui realizare țintesc măsurile adoptate de partid privind noua organizare a cercetării științifice, aplicarea unui nou sistem ae salarizare îmbunătățit al personalului de cercetare și trecerea unităților .științifice Ia principiul gestiunii economice proprii. O însemnătate primordială privind întărirea legăturii științei cu producția are stabilirea, pe baza directivelor Congresului X, a 29 de programe prioritare de cercetare cuprinzînd probleme majore, menite să contribuie la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății, la reducerea decalajului față 'de țările cu economie înaintată.— Ce rămîneri în urmă considerați că trebuie cu precădere înlăturate în domeniul organizatoric al cercetării științifice ?— Lipsa unor institute de cercetare in subordinea directă a unora dintre ministerele economice privează ramura respectivă de sprijinul cercetării fundamentale de bătaie mai lungă — spre a alimenta în perspectivă cercetarea aplicativă, astfel ca ea să-și îndeplinească rolul de sprijinire a producției în vederea ridicării nivelului de competitivitate al produselor. Pe de altă parte, lipsa unor institute de subordonare mai joasă privează producția de ajutorul prompt al cercetării. Cit despre unitățile de cercetare uzinală, structurile lor organizatorice sînt încă eterogene, iar rolul, tribuțiile și dependența cestora nu sînt destul clar precizate, tematica cercetare nu e judicios coordonată spre a evita paralelismele. Iată cîteva aspecte asupra cărora partidul ne cere nu numai să medităm, dar • și- să ■ acționăm » mai ferm.

o: a cercetărilor spre întreprinse în funcție de problemele complexe ale uzinei. Climatul comodității, al lipsei de răspundere. al ruginii dacă vreți, a fost înlocuit, cum vă spuneam. cu această activitate vie. responsabilă, aptă

democrației economice

a- a- de de

Cîmp larg spiritului 
novator

0 Spre a sonda pulsul „operațiunii perfecționare" într-una din citadelele noastre industriale ne a- dresăm tovarășului MA-
RIN ENACHE. secretarul comitetului de partid de la uzina ..23 August".— Ați participat la lucrările recentei' plenare a

0 Noul în modul de organizare și planificare a vieții economice a impus în mod necesar noul în aplicarea principiilor democratismului socialist în viața economică. Lărgirea democrației economice a devenit in ultimii ani o componentă esențială a măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii economiei naționale. Pe a- ceastă linie, se cuvin menționate în mod deosebit crearea consiliilor de administrație și a comitetelor de direcție, institutio- nalizarea adunărilor generale ale salariaților.— In calitate de membru ăl comitetului de direcție al uneia dintre marile uzine brașovene, ați sesizat diferente calitative între noile organisme de conducere colectivă a întreprinderilor și conducerea unipersonală a directorului ?— „In direcție" sînt, ca să zic așa, ucenic, boboc, dar în uzină lucrez de mulți ani, ne spune ALFRED PECHAR, muncitor, reprezentant al salariaților în comitetul de direcție al uzinei „Hidromecanica". Și pot să vă spun că dacă în ultimii doi ani noi am obținut cele mai bune rezultate economice din cei 60 de ani de cînd există întreprinderea — amintesc doar că planul a fost depășit la productivitate, preț, de cost, export, beneficii, am asimilat în fabricație produse de Înaltă tehnicitate — ei bine, de toate acestea nu a fost străin comitetul de direcție. Nu vreau să-1 vorbesc de rău pe directorul nostru de pîriă acum cîțiva ani, era un om priceput, ' muncea” cu tragere de ini- ' mă, dar, deprins cum era să hotărască toate de unul singur, nu e de mirare că un șir de măsuri privind organizarea producției și a muncii au avut un caracter formal, arbitrar. Acum, măsurile referitoare la îmbunătățirea calității produselor, realizarea planului de export, investițiile, reducerea consumurilor specifice sînt rodul dezbaterii în cadrul comitetului de direcție, exprimă concluzia comună la care a- jungeam in urma schimbului de păreri,..

— Am întîlnit cazuri în care reprezentanții salaria- tilor se simțeau intr-un stîrijeniți să susțină punct de vedere decît cadrelor de conducere, specialiștilor, se simțeau handicapați în privința pregătirii, a experienței organizatorice...— Fiecare avem de cîș- tigat din această conlucrare. Noi, muncitorii, în ceea ce privește o mai adîncă pătrundere în miezul problemelor economice, specialiștii — în confruntarea soluțiilor lor izvorîte din cărți, studii, cu cele pe care ni le sugerează nouă experiența profesională, contactul nemijlocit cu practica producției. Mărturisesc că la primele ședințe ale comitetului de direcție nu prea mă simțeam îndemnat să iau parte la discuții. Pe urmă, mi-am spus însă că nu am fost ales ca să fac... figurație. Făcîndu-mă. ecoul propunerilor muncitorilor din secțiile prelucrătoare, am criticat lipsa de grijă pentru scule de calitate. Am fost sprijinit, lucrurile s-au îndreptat. Și alte ori punctul meu de vedere a fost însușit. De mult mă simt „acasă", în comitetul de direcție. Dar înaintea fiecărei ședihțe mă documentez în problema ce va fi dezbătută, stau de vorbă cu oamenii, mă pregătesc. De, trebuie să-mi țin rangul... Zi de zi ne dăm seama cită dreptate are tovarășul Ceaușescu cînd arată că sporirea rolului organismelor de conducere colectivă face să se afirme tot mai puternic rolul muncitorimii în conducerea societății. după cum contri- , buie la . o ,mai competentă rezolvare a problemelor economice.
0 Larga dezbatere publică, inițiată de recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind rolul și atribuțiile sindicatelor în etapa actuală a construcției socialiste, ca și dezbaterile Congresului sindicatelor. au relevat necesitatea continuei perfecționări a activității a- cestora. L-am solicitat pe ing. MIHAI ȚOȚIA, președintele Consiliului municipal al sindicatelor Brașov, să-și expună părerea asupra modalităților prin care s-ar putea manifesta mâi

tei alt al al

Aspecte ale procesului de perfecționare a activității in alte compartimente ale vieții sociale vor fi prezentate în continuarea anchetei noastre intr-unui din numerele viitoare ale ziarului.
Anchetâ realizatâ de Tudor OLARU 
și corespondenți ai „Scînteii"
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amărăciu- că ingi- devenit legislația
competența a analiza

ing. con- cer- sa

conspectat noi de platformei

In- căi lain •

adrnini»- e- funcția compe- ing. V.

este numit un persoana Gradin teme de așa cum

lor celor mai generale ale societății noastre. Este oare îngăduit cuiva ea, în

DISPUTĂ
ȘTIINȚIFICĂ

O RĂSPUNS FĂRĂlSPJNDERE

„Cînd măsurile se iau pe' ~ ..șocială pu/'F.iicheța.jiQaștră.șocială pu- ațf>ve Irieregilli ’(manifestate au țttiful" din Iași), în strmsa

î Cine cheltuiește
î 
î 
î
V

V’-

OMUL FATA IN FA TA CU EL HUȘI
Fiind rugata să aduca un dosar de judecată, curiera judecătoriei sectorului 8 din Capitală a exclamat cu un aer ce dovedea că este în cunoștință de cauză :— A. Gradin ! Imediat !Cum de a ajuns numele inginerului Vlad Gradin atît de popular ? A studiat cumva buna curieră cele peste 700 de pagini ale manualului în două volume „Stabilitatea terasamente- lor de cale ferată" de ing. V. Gradin ? A cumva „Metode consolidare a căii" de același ? A participat ea la lucrările sesiunilor științifice ale Institutului de cercetări căi ferate, unde el a prezentat comunicări pe o temă înrudită î Vai, nu... De atî- tea ori auzise numele împricinatului Gradin incit îl știa pe dinafară...

Aici se ridică o problemă de principiu : cum se rezolvă ele ? în foarte multe feluri, în afară de unul singur : dictatul trativ. Făcînd o gravă roare, confundînd administrativă cu tența științifică, Roșianu a rezolvat tocmai în acest chip, prin dictat, divergențele dintre el și Gradin. Problema poate fi analizată din multe puncte de vedere, printre care cel etic nu este cel din urmă. Preferăm însă, să ne situăm pe un punct de vedere mai restrîns, dar deloc neînsemnat : cel al. e- ficienței economice ; care, în ultimă instanță, nu este deloc restrîns, ci este punctul de vedere al interese-

însemnat, dar cel mai scurt. Expertul C. R. îl întreabă pe dir. adj. al institutului, ing. A. Davido- v.ici : „Cum de un element atit de apreciat de vine brusc necorespunzător ?“ Răspunsul este foarte .just în sine ; în împrejurarea de față însă, frizează ridicolul : „Progresul științei este atit de rapid astăzi incit un element capabil poate deveni necorespunzător". în patru luni... Ce salt s-a produs in știința feroviară — întreabă al doilea expert, B. M. — ca o activitate cotită corespunzătoare 1964—66 să fie socotită necorespunzătoare un mai tîrziu ? „Noi
so- în ca an precizăm că nu s-a produs nici

tivitatea unui organism internațional de specialitate — O.S.J.D., cele patru limbi străine cunoscute — toate acestea ea și multe altele, arată că Vlad Gradin nu putea fi înlăturat din cercetare ca necorespunzător. Admitem chiar ipoteza — nedovedită — că în 1967 a lucrat mai slab ; era suficient pentru a-l înlătura diu activitatea științifică ?Gradin. om cu conștiința curată, n-a considerat însă că este cazul să se plece în fața bunului plac Se adresează Comisiei pentru soluționarea litigiilor de muncă și Comitetului sindicatului, care .— netemeinic și nelegal — își declină competența. Este și acesta
Cine este Vlad Gradin ? E pentru a treia oară cînd ziarul nostru scrie despre el și, sperăm, că și pentru ultima. Fiindcă este de neconceput, este împotriva tuturor normelor vieții noastre publice ca stări de lucruri intolerabile — așa cum erau și continuă să fie cele semnalate și vestejite în „Scînteia" din 4 august 1968 șl din 24 iulie 1969 — să nu sufere nici o schimbare, ca unele dintre cele mai elementare legi (scrise și nescrise) să fie nesocotite, ca dictatul, bunul plac al unuia sau al altuia să submineze viața unui om și să aducă serioase daune materiale și morale colectivității.Cine este inginerul Vlad Gradin ? Autorul lucrărilor științifice pe care le-am pomenit la început și al altor peste 20, de mai bine de un sfert de veac inginer la C.F.R., considerat în 1966 de către actualul ministru adjunct de la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, ing. C. Burada, ca „posedînd o bogată activitate tehnică științifică", evidențiat, premiat și decorat, nesuferind niciodată nici cea mai mică sancțiune, primind tot timpul (la stitutul de cercetări ferate unde era șef de borator), ultima oară14 septembrie 1967, „Aviz favorabil" .pe temele sale, de cercetare, este declarat, f„..la 24 mai .1968, nici ...mgi.„,.mult nici mal puțin decît „necorespunzător" și trecut la secția de documentare — fel de funcționar", su- amar astăzi V. Gra- Nu ne putem opri rîndu-ne constatînd aîn

„un ride din. la neanerul Gradin specialist muncii șl a ajuns să cunoască treburile tribunalului ca un avocat de profesie ; toate astea, cheltuind, nu din vina sa. e- nergia și timpul pe care le-ar fi cheltuit cu infinit mai mari foloase dacă le-ar fi dedicat cercetării științifice.Cum s-au lntîmplat lucrurile ? Ele sînt pe larg expuse In articolele amintite — așa că le rezumăm. V. Gradin a devenit cercetător principal la actualul Institut de studii și cercetări transporturi în 1963. La 1 februarie 1967 este numit șef de laborator. După cîteva luni, în fruntea secției din care el făcea parte nou șef, în V. Roșianu. ducea două cetare și —relata și Intr-unui din articole — a intrat în divergență cu noul său șef. Precizăm : divergențe științifice.

m a i
mult

nea de toate mijloacele pentru a stinge un proces ce numai onoare nu-i aduce. Nu a făcut-o. Mai mult. Articolul publicat in „Scin- teia" cu aproape doi ani in urmă avea in final următoarea casetă :„Nota redacției : Considerăm util ca, în situația dată, conducerea ministerului să cerceteze cu ajutorul unor specialiști autorizați, competenți și imparțiali întreaga problemă. în spiritul celei mai depline obiectivități, ‘ ' ■poziție cidarea caz ne fată de Dar această datorie de opinia publică a nesocotită. Eforturile nisterului s-au îndreptat exclusiv în sensul reievat de expertul B. M. (vezi mai sus), spre demonstrarea pe orice cale, inclusiv pe cea a justiției, că Gradin este un incapabil, măsura scoaterii sale cercetarea științifică, o sură cit se poate de temeiată.I-am invitat, pe ing Roșianu și V. Gradin. avem o discuție la redacția ziarului. Primul, cu toate insistențele, a refuzat ; al doilea a acceptat chiar bucuros. Am mai discutat și cu alte cadre de conducere din institut. (Ca un amănunt : portăreasa a fost trasă la răspundere pentru că i-a permis ziaristului să intre în incintă, iar o lucrătoare a serviciului personal, prevalin- du-se de „secret", a refuzat să ne arate o banală schemă de încadrare cu personal a laboratorului de unde plecase Gradin.' Mare lucru și vigilența 1). Ce se susține ? Care sînt vinile lui Gradin ? Pe scurt : nu e disciplinat și ordonat, se orientează spre cercetarea teoretică nu spre cea a- plicativă, pune interesele personale deasupra celor colective. Observați ce „la zi" sînt vinile lui Gradin ' lipsea doar că... nu să se perfecționeze profesional 1 (Fiindcă avenit vorba : la data deciziei abuzive, V. Gradin era singurul doctorand cu examenele la zi din secție Astăzi a renunțat la doctorat, tracasat de procesele prin care caută să-și tige dreptatea).Ca să conchidem : greșit oare conducerea stitutului, conducerea

Fără
excluzindu-se orice preconcepută. Elu deplină a acestui apare ca o . datorie opinia publică"

L-am avertizat că » să 
scriu despre el și a fost 
de acord. Scrie, mi-a spus, 
n-am cum să te împiedic; 
un singur lucru te rog : 
nu-mi da numele sau bo- 
tează-mă altfel; n-am 
preferințe, poți să-mi 
zici cum vrei. Ii replic că 
modestia lui (dacă nu-i 
falsă) mi se pare absur
dă. Se supără. Mă învi
nuiește că nu cunosc sen
sul cuvintului modestie 
și, de, e păcat, la virsta 
mea, la profesia mea... 
După el — dacă vreau 
să-l ascult! — a fi mo
dest nu înseamnă doar a 
nu-ți exagera valoarea, 
a nu trăi cu nasul pe sus. 
Chestia e mai complicată. 
In cazul lui — îmi zice 
— e vorba de altceva. El 
e un egoist. Nu vrea să 
împartă bucuriile lui cu 
nimeni. Așa că... asta-i! 
Fără . nume. Orice, dar 
fără nume I

Voia dumitale !
Tovarășul Fără

muncește la un sector de 
miliție. Este ofițer. Se o- 
cupă cu 1001 de lucruri 
și, ca să se odihnească, 
l-a găsit și pe al 1002-lea. 
Ii scrie o fată de 18 ani.

Nume

crescută intr-o casă 
copii orfani : Dragă tova
rășe, sint informată că 
mama mea trăiește. Dar 
nu știu nici cum o chea
mă și nu știu nici pe un
de o fi. Știu doar că, în 
urmă cu multi ani, m-am 
rătăcit de ea în împreju
rările tragice ale războiu
lui. (Urmează citeva su
mare detalii pentru recu
noaștere). N-ați putea dv. 
să-mi găsiți mama ? O să 
încerc, îi răspunde ur
gent tovarășul Fără Nu
me. Și se apucă de trea
bă. Se apucă de o treabă 
care durează nici mai 
mult nici mai puțin de
cît trei ani de zile și în 
care investește citeva mii 
de ore de muncă..Evident, 
ore in afara serviciului. 
Așa cum am spus : ca să 
se odihnească ! O găsește 
pe mamă, undeva, prin 
nordul Moldovei, o chea
mă la București, o aș
teaptă In gară, o duce la 
fată, asistă la îmbrățișa
rea celor două și — iar il 
citez — „nu le spun la re
vedere, știam doar că n-o 
să le mai văd; le spun 
adio și le salut reglemen
tar" !

Nume . 
meie o 
noapte 
murit 
in viaț 
liberă 
ce, dai 
să cauț*, ,. 
dispăru^, 
in vise.r- 
șui Fărâmi 
n-are c^ca 
cearcă, nl~. 
de vorbald 
flat că fi" 
in noapter' 
spus că P 
acesta, vc' 
ța... Ei W 
acest ac ? 
Patru aniț" 
durat cerc11 
scurtez, afP 
48 (patruzi^ 
mărul exag, 
de felul cei. 
sus și in f 
pornea de 1 
rășul Fără’, 
numele 1. 
rului, al 
oameni.

Intr-un si 
păcate, n-a\ 
sg facă nț 
său. El insul 
pil adus, cu

-a 
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bl

c« 
un 

atunci

pa «-
„lea- 

își
urmă, la ceea 
tund se numea 
găn" și de 
caută mama...

Mare egoist tovarășul 
ăsta Fără Nume. Nu vrea 
să știe nimeni cum il 
cheamă, nu vrea să îm
partă bucuriile lui cu ni
meni...

Mi-am cumpărat un ca
iet, am scris pe copertă 
caligrafic „Egoiști" și 
i-am trecut numele (mă
car pentru mine !) pe 
prima pagină. Pe pagina 
a doua o să-l trec pe trac
toristul acela de la Co- 
badin, care, pe-o ploaie 
torențială, mi-a dat patul 
său din vagonul de pe 
cimp, el ghemuindu-se 
in cabina tractorului. Pe 
pagina a treia o să-l trec 
pe pilotul acela de la a- 
viația utilitară care, în 
condiții de zbor imposi
bile, a salvat zeci de vieți 
omenești. Am pentru pa
gina a patra pe docto
rița din Apuseni care a 
stat la capul unui pui de 
moț, nemișcată, cinci zile 
și cinci nopți... Umplu eu 
caietul repede. Sint des
tui egoiști pe lumea asta.

Octav Pancu-IAȘI

® CU F'U NECESARA

DE L IhcEPUTun salt și depășește. competența ekpertizei pentru .......... a explica poziția adoptată numele unor interese pur de conducerea Institutului și a Direcției tehnice..." — răspunde expertul, preci- zind mai încolo : „Consider că depășește expertizei de motivele pentru care organele conducerii din minister, Direcția tehnică și institut (...) manifestă exclusiv preocuparea, chiar in contradicții evidente, de a se scoate în relief vina exclusivă a ing. Gradin Vlad". încheiem aici prea lunga noastră paranteză).în continuare, V. Gradin— după ce solicită să răspundă în scris obiecțiilor din ședința unde nu i s-a permis să vorbească — trimite memorii prin care— incredibil ! — cere de lucru, deoarece era ținut fără nici o sarcină. Din nou „democratic", nu i se dă nici un răspuns. La 24 mai 1968, cum am arătat, este transferat la documentare în baza art. 20/3 din Codul Muncii („necorespunzător").Prin ce s-a dovedit Gradin incapabil ? Nu are studii, experiență, lucrări proprii ? Are din belșug. Era el oare Ultimul, cel mai puțin capabil om din laborator ? Trebuia scos din munca de cercetare, dat Ia o parte ? Cele peste 20 de lu- ' crări științifice, deceniile petrecute pe șantiere, în proiectare, în cercetare, faptul că era un expert din partea țării noastre la ac-

personale, în numele unei vanități — real sau iluzoriu — lezate să acționeze împotriva intereselor generale, să scoată din circuitul de producție al materiale un om competență și să aportul său ?Asta s-a întîmplat cu V. Gradin. La 4 martie 1967 și la 14 septembrie 1967, Consiliul tehnic științific al Ministerului Căilor Ferate (președinte ing. C Burada) avizează favorabil temele de cercetare ; la 20 ianuarie 1968, la patru luni după ultimul „aviz favorabil", este convocată o ședință de avizare (avizare — cu toate că termenul de predare era trim. IV. 1970) unde (rezultă din procesul-verbal) din cale afară de „democratic", lui Gradin nu i se acordă cu- vintul ca să răspundă la obiecții și temele de cercetare sînt avizate nefavorabil. (Amănunte în articolele anterioare. Regretăm, de asemenea, că spațiul tipografic nu ne îngăduie să reproducem in extenso concluziile celor, doi experți numiți de instanță ; vom spune doar că ambii socotesc măsura luată împotriva inginerului Gradin ca neîntemeiată și, de asemenea, că ambele, deși expertize tehnice. scot la iveală aspecte etice supărătoare. Un singur exemplu, nu cel mai

un semn al .climatului,, ce,,, d°™nladin seStitadresează M^flui. numaFTață de justrțfdf. Este 'trist ■' Gradin ? Nu! E,: gra.v,,.de-un spirit lucid'nil poate fi " decît consternat — cind o dispută științifică ajunge să fie rezolvată la Palatul Justiției ! Și este și mai trist atunci cînd instanța comite erori după erori. Nu este doar aprecierea noastră ci, indirect, a însuși ministrului justiției. Judecătoria sectorului 8 a tărăgănat 14 luni un litigiu de muncă și, în final, a dat dreptate persecutorilor inginerului Gradin ; împotriva acestei sentințe, ministrul justiției, considerînd hotărîrea ca „vădit netemeinică", a introdus recurs extraordinar. Procesul este în curs de rejudecare la Judecătoria sectorului 8.Este departe de atribuțiile și de intențiile noastre de a ne amesteca în treburile justiției atunci cind un proces se află pe rol. Dar este atît în atribuțiile cît și în intențiile noastre de a semnala marile daune materiale și morale ce se produc atunci cînd, ani și ani de zile, un proces simplu este purtat din termen în termen, cu argumente mereu mai șubrede, mereu mai străvezii Este — mai corect : era de mult timpul ca el să se termine.O răspundere însemnată revine, în acest sens, conducerii fostului Minister al Transporturilor, care dispu-

sigur, ca după un sfert de veac de activitate să-i spui unui om, fără nici un temei, că este incompetent. Nimic nu îngăduie nimănui să calce în picioare demnitatea unui om, să încerce retușuri mincinoase ne portretul său social. Dar dincolo de vina față de Gradin persecutorii săi sînt vinovați în fața noastră, a societății. In ultimii ani, în nenumărate rinduri, documente de partid și de stat au subliniat necesitatea valorificării integrale a inteligențelor creatoare, necesitate imperioasă, în a- ceastă ultimă treime a secolului 20. Are oare ministerul un excedent de material la acest capitol de permite tratarea în chipul arătat a unui specialist ?...Iată deci cu cite lucruri nefirești ne întîlnim în a- cest „caz Gradin", care de mult trebuia să fie soluționat. Este greu de crezut — dar, din nefericire, a- ceasta este realitatea — că foruri și oameni atît de serioși pot fi angrenați ia nesfîrșit în rezolvarea unei' dispute- care are ca punct de plecare o vanitate rănită. Firesc este ca această dispută să ia sfîrșit, dreptatea să triumfe.
George-Radu CHIROVICI

Așa cum sugerea 
șoptite, năravul i ' blica tă , m. nr. 8 ?legătură 1cu°°HpsaidJ^llr' aL“ lașlJ’ 111 SUU1B? I corespunzătoarei Pe?n “nublS.pxtraqp din ra<:niin<iiicestei anchete, publicam I partid Iași semnat dComitetului municiP^ de dicere?iU?LC^ilVștfPalC0P’CUR,1?eașil Sp011- In Perioada v^hcrrî^dispusă.în.acesT sens. I "iteîorPȘțlum^.1'6.de ^"Voonerehve?' ?SnSF£} urm? aclsfeî a tost iniormat biroul. . nni rip nnrtirlcare, la începutul luni11 aPhotărît Clești-tuirea lui Constantinei .^70f’a <?° j* prese- dinte al cooperativei .,uv‘nși trimiterea sa'în producție ca brigadier, “u de munca. aparițialichidat și încasat debite"^ t 40 000 lei și amenzi de peste 8 000 lei.’ , "PlJ7irid activitM președinte Constan- tmescu N. este in curs d „ d t expedierii răspunsului de fața — n."A~.maetpan de miliție, iar după terminai^ deIpartid.’ SC V°r 'Ua măSUri Zățoâre și pe linie de Referitor la alegerea lui N ca secretarde partid (după destituirefc^ președinte al - . ----- or£eși marea majoritate

Barmanul : 
strîns

„Economiile le-am 
din salariul meu picătură 

cu picătură"...

O scrisoare sosită de curînd la redacție a avut darul să ne rețină cu precădere atenția. Semnatarii ei, soții Elena și Stelian Pascal, domiciliați în. municipiul Gh. Gheorghiu-Dej str. Cașinului nr. 7, susțin că sînt victimele unei grave „erori judiciare" : în mod ilegal, după părerea lor, judecătoria Bacău a stabilit că o parte din bunurile dobîndite de ei în perioada 1 ianuarie 1962—30 iunie 1969 — în valoare de 72 041 lei — sînt de proveniență ilicită. Și, potrivit legii, urmează să . se aplice asupra sumei de mai sus un impozit de 30 la sută. Din cuprinsul scrisorii ar părea că această greșeală se dato- rește, pe de o parte, ignorării de către instanță a dreptului de apărare a părților, iar pe de alta, superficialității cu care a fost examinat cazul de către organele procuratură, care aveau sarcina vegheze la respectarea legii, drepturilor cetățenești. „Apelăm dumneavoastră — ni se spune incheiere — într-o ultimă încercare de a scoate adevărul la lumină".în urma studierii dosarului cauzei, a discuțiilor purtate, cu factori de răspundere din Procuratura ge-. nerală care s-au ocupat de acest caz, ținem să precizăm de la început că lucrurile nu stau deloc așa cum ne-au scris soții Pascal. Soluția tribunalului este legală și temeinică. In perioada supusă controlului, familia Pascal (soț. soție și 3 copii) a cheltuit cu 72 041 lei mai mult decît a cîștigat. Numai valoarea autoturismului familiei, de

de săa la în

exemplu, depășește valoarea venitului realizat din salariu de capul familiei, singurul angajat în tot acest răstimp. In consecință, nu ne aflăm deloc în fața unei „ignorări a dreptului de apărare", de „tratare superficială" a cazului etc. Dosarul Pascal cuprinde numeroase cereri, memorii, telegrame trimise tribunalului, procuraturii județene, Ministerului Justiției și Procuraturii generale. Tuturor în- timpinărilor li s-a dat curs. Toate au fost urmate de o atentă cercetare. Și toate verificările consemnează : soluția instanței este legală.Dacă ne oprim mai stăruitor a- supra scrisorii de mai sus o facem pentru că ea ne dezvăluie o anume mentalitate, „principii" de viață în contradicție cu normele etice proprii climatului nostru social. Dornici de căpătuială, unii se eschivează de la munca cinstită, apelează la tot soiul de expediente... Acționînd potrivit opticii de odinioară — „hoțul neprins, negustor cinstit", ei își îngăduie să sfideze pe cei în mijlocul cărora trăiesc, să ocolească munca cinstită. Iar la „ora adevărului", cînd sînt întrebați — pe bună dreptate — cum de reușesc să cheltuiască mai mult decît cîștigă, dau din colț în colț, Încearcă să se disculpe, invocă legile unei aritmetici stranii, numai de ei cunoscute. Dacă ar fi să-î credem, asemenea oameni trăiesc conform proverbului : trei ciștig, șapte măninc, ce rămîne bag în pungă ! Mai mult : încearcă să treacă drept victime.Să examinăm cîteva din „argu-

mentele" pe care le propun soții Pascal spre a-și justifica veniturile ilicite,1. O bună parte din bani — susțin ei — a fost realizată din creșterea și vînzarea porcilor și a păsărilor — un adevărat sector zootehnic. Dar la vremea respectivă, în fața organelor financiare nu au declarat nici măcar un singur exemplar din vietățile amintite.2. Alte sume de bani — zeci de mii — ar proveni din restituirea unor împrumuturi făcute prietenilor. cu ani în urmă. Milostivi oameni — nu numai că se chiverniseau ei, dar îi împrumutau și pe alții I Furați de acest argument „salvator", împotriva oricărei logici, soții Pascal susțin că, într-un singur an, și-au împrumutat prietenii cu o sumă... de două ori mai mare decît veniturile realizate prin muncă ! Să trecem cu vederea peste prozaicul „de două ori". Ne întrebăm : din ce au trăit ?3., Pentru a dovedi, cît de bine au știut să se „gospodărească", afirmă : „Treburile gospodăriei noastre complexe (?!) le îndeplinim cu toți Asta, cînd „venituri", justificate mai trage ră : „copiii noștri își petreceau vacanțele la rude, la după cum reiese din memoriu, în aceeași munceau în județul rinți, și mîncau... in la bunici !Oprim aici șirul „argumentelor".

membrii familiei", vine vorba de capitolul Dimpotrivă, cînd trebuie „cheltuielile", pentru a ceva din condei, decla-țară". Așadar, contradictoriul perioadă copiii Bacău, la pă- județul Galați,

Continuarea lor nu ar aduce nimic in plus. Adevărul despre cei 72 041 lei cheltuiți peste veniturile legale, realizate din muncă, nu-1 vom afla în nici una din reclamațiile. memoriile și telegramele amintite. Adevărul este de cu totul altă natură — și tocmai de aceea soții Pascal „uită" să-1 menționeze. Iată-1 : „Numitul Pascal Stelian a fost încadrat ca barman și ospătar la O.C.L. din municipiul Gh. Gheor- ghiu-Dej, pînă la 30 aprilie 1988, cind i s-a desfăcut contractul de muncă pentru faptul că judecătoria din localitate I-a condamnat Ia închisoare pentru comiterea infracțiunilor de vînzare a băuturilor alcoolice falsificate și cu lipsă la măsurătoare. (Citat din referatul de respingere a cererii privind declararea unui recurs extraordinar, semnat de conducerea Procuraturii generale).După cum se știe, dreptul de proprietate personală este prevăzut în legea de bază a țării — Constituția. PROPRIETATEA PERSONALĂ NU POATE AVEA DREPT IZVOR DECIT MUNCA. In apărarea acestui principiu, legea privind controlul provenienței unor bunuri care nu au fost dobîndite în mod licit vine să readucă în patrimoniul social ceea ce s-a sustras ani la rind, picătură cu picătură. Aplicarea fermă, consecventă a legii reprezintă o garanție în plus a înfăptuirii principiilor de echitate și dreptate care guvernează viața noastră socială.
Titus ANDREI

de partid (după destituire cooperativei — n.n.) infoi a membrilor de partid dii Iacesta, abateri care au fosL în adunarea generală a cooperatorilor, nu d . nn „n făcr' obiecțiuni cînd sus-numitul $ candidat pent • biroul organizației de partid>IF, ă deP c0, . bativitate și fermitate a man,", ’ tuf comitetul ii municipal de partid care a r" B„ătirea șl desfă- I șurarea adunării generale deap operativă — tov. Ion Pricop, instructor al corC niPipal de partid, care a răspuns mult timp f tiva respectivă și cunoștea abaterile săvîrșite a,tinescu N precum și măsurile luate de biroul cC municipal de partid. Pentru această lipsă, tov. I £ost pus țn discuția aparatului comitetului mu^ DartidLa începutul lunii noiemb<byroul 'comitetului municipal de partid a infirmat.dui constantinescu N. în funcția de secretar și L£ birOului organizației de bază și a însărcinat cioacă Gheorghe, secretar al comitetului munici^rdd sa informeze adunarea generală despre hotăAx „j’ sa prelucreze din nou, de data aceasta în adigaeraia a organizației de bază, abaterile săvifșiteij președinte, precum și cauzele slabei combați; partea comuniștilor".
In legătură cu același caz, s-l 'rimit răspunsuri 

din partea cooperativei „ConstrUl 'niunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești-Ti p)Curaturii jude
țene Iași in care se apreciază j spijinul dat prin 
publicarea anchetei noastre și stionază un șir de 
măsuri în vederea lichidării neșr kistente.

O hîrtie cu număr de ieșire și Ila bibului de re- I clamații și sesizări din Ministerul ucțiilcj Industriale I vrea să pară răspuns la ancheta punctil de vedere al controlului fără... punct de vei (pagiia „Omul..." nr. 8611). De ce vrea să pară și. îtate. ni este? Din cel puțin două motive:a) Proza constatativă. cu guler a sus-iisului birou nu face decît să repete și săhe (deși incomplet tocmai în punctele esențiale) frauelevate în ancheta ziarului. Cu alte cuvinte, ni se s exact elementele de la. care a pornit investigația lă. Nimic în plus.b) Se eludează total fondul chji ; condițiile care au favorizat pagubele în valoare <659 lei.Să reamintim, deci, cîteva conc&estul de vizibile, de altfel, întrucît au și fost sub în textul tipografic...) : „Totul s-a petrecut fărfearatul de control, de altminteri numeros și complic^sesizeze, să intervină, să stopeze. De ce nu i se -întregului edificiu contabil, menit să supravegheze b fluxul economic al șantierelor, să-și facă datoria treaga răspundere ce-î revine ? Or, tocmai aici au e: fisurile prin care au strecurat hoții mari valori din jl statului. Fisurile acestea constituie și ele o culpă ț una gravă".Despre nimic din toate acestea nnenește răspunsul placid. Poate fiindcă, din elanul latic al cuiva, ancheta noastră s-a oprit pe la regitră... Cum se face că o asemenea problemă n-a reținlcum era și firesc, de drept — atenția conducerii Miiului Construcțiilor Industriale ? Așteptăm, așadar, umuns autentic.
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CU PRILEJUL PARTICIPĂRII LA CONGRESUL U.G.S.R.

Primirea unor delegații
de peste hotare de către

tovarășul Virgil Trofinîn cursul zilei de marți, tovarășul Virgil Trofin, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit mai multe delegații de peste hotare, care au participat la Congresul U.G.S.R. : delegația sindicatelor din R. P. Albania, condusă de Idris Dhrami, secretar al Consiliului Central al Uniunilor Profesionale din Albania ; delegația sindicatelor din R. P. Mongolă, condusă de R. Bad- marag, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor ; delegația sindicatelor din R. P. Polonă, condusă de Henryk Kowalski, membru al Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor ; delegația sindicatelor din Republica Cuba, condusă de Josâ M. Perez Rosquette, șef de Departament în Centrala Oamenilor Muncii

din Cuba ; Diallo Amadou Lamine, secretar general al Confederației Naționale a Muncitorilor din Senegal, în cadrul convorbirilor s-a făcut un schimb de păreri, asupra desfășurării lucrărilor recentului Congres al U.G.S.R., precum și în legătură cu relațiile bilaterale dintre sindicatele din România și cele din țările respective.Cu prilejul discuțiilor s-a exprimat dorința reciprocă de a se dezvolta in continuare legăturile de prietenie și cooperare între U.G.S.R. și celelalte centrale sindicale. în interesul întăririi unității de acțiune a celor ce muncesc și a sindicatelor de pretutindeni, al cauzei păcii și colaborării între popoare.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.Întîlniriale delegațiilor străine
Tovarășul R. Badmarag, secretar al isiliului Central al Sindicatelor um R.P. Mongolă, care a luat parte la lucrările Congresului U.G.S.R., a fost marți oaspetele muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la fabrica de mobilă „Militari" din Capitală. Oaspetele a fost salutaț la sosire, de directorul unității, ing. Ștefan Rusu, și de președintele comitetului sindicatului. Aurel Butum. Vizitînd principalele sectoare de producție ale tinerei întreprinderi, tovarășul R. Badmarag a luat cunoștință de unele aspecte ale procesului de fabricație și

de varietatea tipurilor de mobilă realizate aici, unele din acestea exportate și în R.P. Mongolă.în continuare, a avut loc o intîlnire cu activul sindical al unității, care a prilejuit un schimb de păreri cu privire la activitatea organizațiilor sindi-. cale din întreprinderile țării noastre și din R.P. Mongolă. Oaspetele s-a interesat. în mod deosebit, de aportul comitetului sindicatului în producție, în activitatea comitetului de direcție al fabricii.

f

pentru eliberarea Vietnamului de sud

MITINGURI
LA UZINA „ELECTROPUTERE “ - CRAIOVA

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII 
CENTRALE A COOPERATIVELOR DE CONSUM

Delegația Federației 
Generale a Sindicatelor 
din R. P. D. CoreeanăConstructorii de utilaj petrolier de la uzina „1 Mai" din Ploiești au avut, marți după-amiază, ca oaspeți pe membrii delegației Federației Generale a Sindicatelor din R.P.D. Coreeana, condusă de Hă The Un, vicepreședinte âl federației, care au participat la Congresul U.G.S.R.După o scurtă vizită prin secțiile de bază ale uzinei, a avut loc un miting al prieteniei, la care au luat parte muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari, reprezentanți ai celor peste 9 000 de salariați ai uzinei.Deschizînd mitingul, Ion Alecsandru, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele Consiliului județean al sindicatelor Prahova, a salutat prezența oaspeților în mijlocul constructorilor din marea uzină ploieșteană.A luat apoi cuvîntul tovarășul Mihai Bădulescu, președintele comitetului sindicatului, care a spus : întîlnirea cu dv. reprezintă un nou prilej de manifestare a solidarității internaționale a muncitorilor din uzina noastră, a tuturor celor ce muncesc din România cu lupta pe care o desfășoară poporul coreean pentru libertate și independență națională, pentru a- părarea cuceririlor revoluționare.Astăzi, R.P.D. Coreeană se înfățișează ca o țară in plin avint constructiv. Realizările ei reprezintă un imbold pentru lupta forțelor patriotice din Coreea de sud. au o mare însemnătate pentru înfăptuirea aspirațiilor întregului popor coreean de unificare a patriei. în continuare, vorbitorul a spus : retragerea trupelor americane din Coreea de sud, asigurarea condițiilor pentru câ înșiși coreenii să-$i decidă soarta, potrivit propriei lor voințe, constituie o cerință mnioră a menținerii și consolidării păcii in Asin și în lume. '^Rogș câ la întoarcerea ’n- jfntrie.' să transmiteți tutu- ■1 .■'rori' oamenilor mUpeii d’n țl.P.D.- Coreeană mesajul dc

solidaritate internaționalistă al colectivului nostru, al întregului popor român cu cauza dreaptă a poporului coreean și urarea de a obține noi izbinzi in construcția socialistă, în înfăptuirea năzuinței de unificare pașnică și democratică a patriei sale.Luind cuvîntul, Hă The Un după, ce a mulțumit pentru primirea prietenească de care s-a bucurat delegația coreeană a transmis colectivului uzinei un salut călduros din partea sindicatelor și a clasei muncitoare din R.P.D. Coreeană. în continuare, vorbitorul a relevat sentimentele de .prietenie. pe care le-a simțit în țara noastră, ospitalitatea oferită delegației, de muncitorii români. Poporul și clasa muncitoare din Coreea, a spus el. se bucură sincer de succesele obținute de poporul român în opera de făurire a noii societăți, și-i urează din adîncul inimii, să dobîndească succese și mai mari în lupta pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Clasa muncitoare coreeană cunoaște bine acțiunile întreprinse de poporul român. în sprijinul luptei drepte a poporului nostru pentru salvarea națională. Aș dori să exprim încă o dată recunoștința noastră pentru acest sprijin.în cuvîntul său. maistrul principal Dumitru Eufro- sin după ce s-a referit la munca eroică a poporului coreean a subliniat că în prezent R. P. D. Coreeană este un stat socialist cu o industrie și agricultură în plin progres, cu înfăptuiri remarcabile în dezvoltarea științei și tehnicii, în ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al maselor muncitoare. De-a lungul anilor, a spus el. întregul popor român și-a manifestat o caldă simpatie fată de lupta pentru libertate și independentă națională a poporului coreean; pentru respectarea și traducerea in viață a drepturilor sale naționale fundamentale.

Unele delegații sindicale 
din AfricaDelegațiile sindicale din Republica Tanzania, Guineea, Sierra Leone, Dahomey, Republica Populară Congo-Brazzaville și Republica Ciad, precum și delegatul Uniunii Sindicale Panafricane, care au participat la Congresul U.G.S.R., au făcut o vizită de două zile la Craiova. Oaspeții au avut o întilnire cu membrii Biroului Executiv al Consiliului județean al sindicatelor Dolj, au vizitat zone industriale și noi cartiere ale orașului, precum și Combinatul Chimic și Uzina „Electroputere" din localitate.Marți după-amiază, delegațiile sindicale au participat la un miting al prieteniei și solidarității cu lupta popoarelor din Africa, care a avut loc în sala de festivități a Uzinelor „Electroputere".După ce tovarășul Dumitru Bordea, președintele Consiliului județean al sindicatelor Dolj, i-a salutat călduros pe oaspeți, a luat cuvîntul Ion Pirvu, președintele Comitetului sindical al uzinei, care s-a referit la preocupările organizației sindicale și ale colectivului Uzinei „Electroputere", pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în cadrul actualului plan cincinal. în continuare vorbitorul a spus : Vizita dv. în orașul și întreprinderea noastră constituie un nou prilej de a ne exprima, alături de întregul popor român, deplina solidaritate cu lupta dreaptă a popoarelor din țările dv.A luat apoi cuvîntul 

Oulare Ansoumane, secretar general adjunct al Confederației naționale a muncitorilor din Guineea, delegatul Uniunii Sindicatelor Panafricane, care a mulțumit pentru mire ce li bitorul s-a importanța U.G.S.R. nu numai pentru sindicatele din România, ei și pentru îmbogățirea experienței mișcării sindicale din alte țări. Am reținut ____ .......„ .......—,din mesajul tovarășului drepturilor lor de a.se dez-, Nicolae Ceaușescu la. .Cop-, volta de sine stătStor. greș și din dezbaterile la (AgerpresV

călduroasa pri- s-a făcut. Vor- referit apoi la Congresului

acest forum faptul că dv., muncitorii din România, clasa muncitoare, țărănimea sinteți proprietarii mijloacelor de producție, aveți în miinile dv. destinele țârii, ale binelui dv.în timpul șederii noastre în România am simțit întreaga solidaritate pe care poporul român o nutrește față de popoarele din Africa, față de toate popoarele lumii.Delegatul Uniunii Sindicatelor Panafricane s-a referit apoi la lupta pe care popoarele Africii sînt nevoite să o ducă împotriva colonialismului și neocolo- nialismului.Luînd cuvîntul Ștefan Moraru, lăcătuș la Fabrica de locomotive, a spus : Mitingul la care participăm astăzi reprezintă o expresie elocventă a prieteniei dintre poporul român și popoarele africane. Vizita dv. în uzina noastră constituie un prilej în plus de a întări prietenia și solidaritatea cu toți oamenii muncii din întreaga lume care luptă împotriva exploatării și asupririi sociale, pentru independență și suveranitate națională.în continuare, a vorbit ing. Mihai Liculescu, director general al Gruuului de uzine de mașini și utilaje electrice-Craiova, care, a- dresîndu-se oaspeților, a snus : La CongresulU.G.S.R.. reprezentanții țărilor din Africa au adus salutul popoarelor lor și au prezentat tabloul luptei împotriva asupririi, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru democrație. progres social si independență națională. Este dreptul acestor poare de a-și hotărî gure soarta, de a se volta si a-și asigura viitor fericitColectivul uzinei „Elec- troputere", a spus în încheiere vorbitorul. își exprimă deplina solidaritate cu lupta popoarelor africane pentru respectarea

Marți, au avut loc în Capitală lucrările plenarei Consiliului Central al Uniunii Centrale a cooperativelor de consum. Au participat reprezentanți ai conducerii unor ministere, și organizații centrale obștești, președinți ai uniunilor județene ale cooperativelor de consum, specialiști din CENTROCOOP.Pe ordinea de zi a plenarei au fost înscrise următoarele probleme : activitatea economico-financiară a CENTROCOOP și a unităților sale pe anul 1970, repartizarea beneficiului ; planul de venituri și cheltuieli pe anul 1971 ; activitatea desfășurată de comisia de cenzori a CENTROCOOP de la Congresul al V-lea și pînă acum ; modul cum s-a îndeplinit planul de investiții pe anul trecut și măsurile pentru îmbunătățirea muncii în acest domeniu ; problemele rezolvate de Comitetul Executiv al CENTROCOOP în perioada de la ultima ședință a Consiliului Central al CENTROCOOP.Participanții la dezbateri au subliniat realizările obținute de unitățile comerțului cooperatist in aprovizionarea populației sătești, în contractarea și achiziționarea produselor a- gro-alimentare, în activitatea de construcții, producție industrială și prestări de servicii și deservirea popu

lației, au fost analizate lipsurile care au existat și cauzele acestora, și s-au făcut propuneri care să ducă, în viitor, la satisfacerea în mai bună măsură a cerințelor crescinde a locuitorilor din mediul rural. S-a analizat, de asemenea, modul cum se desfășoară cooperarea unităților cooperației de consum cu unitățile de stat și organizațiile obștești in munca de îndeplinire a sarcinilor de aprovizionare a satelor, de realizare a investițiilor, de sporire a volumului de achiziții.O atenție deosebită s-a acordat preocupărilor, măsurilor și acțiunilor ce se întreprind de către unitățile comerțului sătesc în cinstea semicentenarului partidului.Plenara Consiliului Central al CENTROCOOP a stabilit un amplu plan de măsuri menit să ducă la îmbunătățirea, în continuare, a activității cooperației de consum, dezvoltării bazei tehnico-materiale a acesteia, modernizării comerțului sătesc, ridicării calificării lucrărilor, deservirii populației.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul Dumitru Bejan, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.
(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE A R.P. UNGAREMarți dimineața. Brașovul a primit vizita delegației guvernamentale a R. P. Ungare, condusă de Apro Antal, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, președintele părții ungare în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică.La uzina Hidromecanica, oaspeții au fost salutați de ing. Gh. Conțu, secretar al comitetului municipal de partid și ing. Viorel Metea. directorul general al uzinei. în sala de consiliu a acestei unități, membrii delegației au fost informați despre profilul uzinei, despre preocupările colectivului de conducere pentru asimilarea unor

noi produse. Vizitînd apoi sectoarele de producție, oaspeții au cunoscut procesul de fabricație a utilajelor hidromecanice, apreciate în peste 20 de țări, unde sînt exportate.în cursul aceleiași zile au fost vizitate monumente arhitectonice șl cartiere ale orașului Brașov.Delegația guvernamentală a R. P. Ungare a fost însoțită în vizita făcută la Brașov de ing. Virgil Actarian, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, de Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și de alte persoane oficiale.
Solemnitatea înmînării 

unor decorațiipo- sin- dez- un

Delegația Uniunii sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud, condusă de tovarășul Huynh Van Than, membru al C.C. al uniunii, care a participat la Congresul U.G.S.R., a vizitat, în cursul zilei de marți, orașul Sibiu. Delegația a fost însoțită de Elena Pojon, secretar al Uniunii sindicatelor din învăță- mint. cultură, presă și poligrafie. La sediul consiliului județean al sindicatelor a avut loc o întîlnire cu Comșe Opriș, secretar al consiliului, in cadrul căreia oaspeții au fost informați despre dezvoltarea industria-

lă și socială a județului, despre activitatea organizațiilor sindicale.In continuare, delegația a vizitat combinatul de tricotaje din localitate. în convorbirea avută cu reprezentanți ai comitetului de direcție și ai comitetului sindical din combinat, oaspeții s-au interesat despre organizarea și conducerea activității economice, rolul organizațiilor sindicale în mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan. în aceeași zi. oaspeții au vizitat muzeul Brukenthal.

întoarcerea în Capitală
a tovarășului 

Mihai Gere

Convenție româno-albaneză

La Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc marți dimineața solemnitatea decorării u- nor ofițeri, subofițeri și militari în termen, din cadrul Grupului de pompieri al județului Galați, care au acționat cu promptitudine la stingerea incendiului izbucnit pe vasul grecesc „Vracos", aflat în portul Galați.înmînînd decorațiile în numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, tovâră- șul Gheorghe Stoica, membru âl Consiliului de Stat; a felicitat pe cei distinși pentru eroismul și abnegația de care au dat dovadă la salvarea unor importante bunuri materiale și vieți omenești, le-a urat noi succese în nobila lor misiune.

Colonelul loan Costea și inginerul Vasile Caraman au adresat, în numele celor decorați, calde mulțumiri conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înaltele distincții acordate, exprimîn- du-și hotărîrea de a se pregăti neobosit și de a îndeplini cu cinste toate misiunile ce le vor fi încredințate.La solemnitate au luat parte tovarășii Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Cornel Onescu, ministrul afaccrilbr interne, general- loCotenent Pamfil Tatu, comandantul trupelor de pompieri din Republica Socialistă România, ofițeri superiori din M.A.I. (Agerpres)

Delegația Uniunii generale
as

a oamenilor muncii din Algeria

Marți, după-amiază, s-a înapoiat In Capitală tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv. secretar al C.C. ai P.C.R.. care a participat la lucrările celui de-al III-lea Congres -al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- zela Vass și Nicolae Guină, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.în zilele de 29 și 30 martie, delegația Uniunii generale a ' oamenilor muncii din Algeria (U.G.T.A.), con- —' i de tovarășul Brahim Kerbati, retar național al U.G.T.A., care a 1 țicipat la Congresul U.G.S.R. a f .ut o vizită în orașul Sibiu. Oaspeții au avut convorbiri, la sediul consiliului județean al sindicatelor, cu Constantin Bota, președintele Consiliului, în cursul căreia s-au interesat de dezvoltarea industrială și edilitară a Sibiului, de participarea sin-

dedicatelor la conducerea treburilor stat, a activității economice și social- culturale. în continuare, au fost vizitate monumente arhitectonice, muzeul Brukenthal, noi cartiere ale. orașului, șantierele casei de cultură a sindicatelor și al noului sediu al Con-, siliului județean al sindicatelor, și alte obiective.Delegația a fost însoțită de Gheor- ghe Mărășoiu, secretar al Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare.

(Agerpres)

Marți, s-a semnat la București o convenție privind colaborarea tehni- co-științifică între Republica Socialistă România și Republica Populară Albania.Convenția stabilește măsuri pentru dezvoltarea în continuare a activității de colaborare tehnico-științifică dintre cele două țări in diferite domenii de activitate.Din partea română, documentul a fost semnat de Grigore Bârgăbanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, iar din partea albaneză de Pupo Shyti, vicepreședinte al Comisiei planului de stat.Tratativele s-au desfășurat în spirit

de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.La semnare au participat Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și membrii celor două delegații. A fost de față Nikolla Profi, ambasadorul R. P. Albania la București.în timpul șederii în țara noastră, delegația albaneză a vizitat Combinatul petrochimic Ploiești, uzina de utilaj petrolier „1 Mai“, Combinatul de , exploatare și industrializare a lemnului de la Pitești și alte obiective economice. (Agerpres)
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CAMPIONATELE MONDIALEIn orașul brașov A

In cîteva rînduri
DE TENIS DE MASĂ

Delegațiile sindicale din R. A. U•J

Liban și Yemen

Plecarea delegației parlamentare

italieneMarți dimineața, a părăsit Capitala delegația parlamentară italiană, condusă de Giuseppe Vedovato, președintele Grupului italian al Uniunii interparlamentare, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Camerei deputaților, care, la invitația Grupului român al Uniunii interparlamentare și al Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Italia, a făcut o vizită in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Constantin Daicoviciu, președintele Grupului

parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Italia, Traian Ionașcu, vicepreședinte al Grupului român al Uniunii interparlamentare, Gheorghe Mihoc, vicepreședinte al Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Italia, Andrei Oțetea, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Iuliu Fejes, secretar, al Marii Adunări Naționale, deputați, funcționari superiori ai M.A.N.Au fost de față Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.

Marți, delegațiile sindicale din R.A.U., Liban și R. A. Yemen și-au continuat vizita în orașul Brașov. în cursul dimineții au fost vizitate sectoare ale Uzinei de tractoare. Oaspeții au fost informați despre drumul parcurs de întreprindere în cei aproape 25 de ani de existență,
despre faptul, că tractoarele românești sînt cunoscute și apreciate astăzi în peste 50 de țări ale lumii.în cursul aceleiași zile, președintele Consiliului județean al sindicatelor, Ion Mărcuș, a avut o întrevedere cu membrii celor trei delegații cu care s-a întreținut cordial.

delegațiilor finlandeză
și norvegiana
din FinlandalaDelegațiile sindicalei Norvegia, care au participat icrările Congresului Uniunii Gene- île a Sindicatelor din România, au icut marți o călătorie in județul Irgeș.Vizitînd hidrocentrala de pe Ar-

gaș, oaspeții s-au interesat despre modul de funcționare a agregatelor, condițiile de muncă și preocupările lucrătorilor acestui important obiectiv al industriei noastre producătoare de energie electrică. (Agerpres)

Campionatele mondiale de tenis de masă, care au loc în orașul japonez Nagpyă, au continuat cu meciurile din grupele semifinale, con- tind pentru: competițiile pe echipe dotate cu cupele „Corbillon" — feminin și „Swaythling" — masculin. Echipa României, alcătuită din Maria Alexandru și Eleonora Mihalca, a obținut două victorii. Ieri, jucătoarele noastre au învins cu 3—2, la' capătul unui meci pasionant, echipa R. F. a Germaniei, și au întrecut cu 3—1 echipa Ungariei. Iată rezultatele tehnice ale acestor două partide disputate în cadrul grupei B a semifinalelor : România—R. F. a Germaniei 3—2 ; Simon (R.F.G.) — Mihalca (R) 20—22, 21—14, 21—14 ; Scho- ler (R.F.G.) — Maria Alexandru (R) 21—12, 21—13 ; Mihalca. Alexandru (R) — Simon, Scholer (R.F.G.) 21—13. 26—24 ; Mihalca (R) — Scholer (R.F.G.) 21—15, 21—15 ; Alexandru (R) — Simon (R.F.G.) 21—19,21—18. România—Ungaria 3—1 ; Kis- hazi (U) — Mihalca (R) 2—0 ; Alexandru (R) — Magbs (U) 2—1 ;

Alexandru, Mihalca (R) — Magos. Kishazi (U) 2—0 ; Alexandru (R) — Kishazi (U) 2—1. In următoarea partidă, selecționata României va în- tilni, pentru stabilirea clasamentului grupei semifinale, redutabila formație a Japoniei.Alte rezultate : R. P. Chineză — Cehoslovacia 3—0 ; U.R.S.S.—Franța 3—0 ; Suedia—Anglia 3—0 ; Coreea de sud — Ungaria 3—0 ; U.R.S.S.— Cehoslovacia 3—2.Rezultate înregistrate în competiția masculină pe echipe : Austria— Olanda 5—1 ; R. F. a Germaniei— Indonezia 5—0 ; Japonia—Anglia 5—1 ; Suedia—Cehoslovacia 5—1 ; Iugoslavia—Coreea de sud 5—0 ; Ungaria—Franța 5—3 ; Japonia—Indonezia 5—0 ; Coreea de sud—Anglia 5—2 ; R. P. Chineză — Ungaria 5—4.Astăzi vor fi cunoscute noile echipe campioane ale lumii. în competiția masculină, într-o partidă hotă- rîtoare pentru calificarea in finală, se întilnesc formațiile R. P. Chineze și Suediei, urmînd ca învingătoarea să joace în ultimul „act“ împotriva echipei Japoniei.

învingind echipa Suediei cu scorul de 3—1 (1—0, 1—0, 1—1), selecționata de hochei pe gheață a Cehoslovaciei a trecut pe locul 2 in campionatul mondial (grupa A), primul loc fiind deținut de echipa U.R.S.S.. care, cu un avans de 4 puncte, are toate. șansele de a cuceri a 9-a oară consecutiv (și a 11-a oară alternativ) titlul suprem.Iată clasamentul (toate echipele a- vind 7 meciuri jucate) : 1. U.R.S.S. 13 puncte (62 de goluri marcate, 11 primite) ; 2. Cehoslovacia 9 puncte(23—24) ; 3. Suedia 9 puncte ; 4. Finlanda 7 puncte-; 5. R.F. a Germaniei 2 puncte ; 6 S.U.A. 2 puncte.

a ssvremea
Timpul probabil pentru 1, 2, 3 aprilie. în țară : vremea in curs de ameliorare, cerul va fi variabil, mai mult noros la începutul intervalului, în Estul și Nord-Estul țării unde vor mai cădea ploi locale. în rest averse

izolate. Vîntul va slăbi din intensitate, prezentind unele intensificări la început in Estul țării. în regiunile din nordul țării condițiile vor fi favorabile producerii brumei. Temperaturile minime —2 la + 8 grade, temperaturile maxime 8 la 18 grade, în București : vremea continuă să se amelioreze, cerul va fi variabil, condiții favorabile aversei de ploaie, vîntul va slăbi din intensitate și temperatura în creștere ușoară.

fotbal - Turneul internațional feroviar

COMITETUL OLIMPIC AMERICAN a hotărit să aplice sancțiuni severe (mergind pînă la descalificarea din loturile reprezentative) a sportivilor care vor fi dovediți că au folosit substanțe stimulatoare interzise și echipament sportiv neautorizat. în acest sens, a fost elaborat un regulament pe care sportivii americani trebuie să-l respecte întocmai cu prilejul Jocurilor Pan-americane precum și în cadrul jocurilor olimpice de Ia Sapporo și Miinchen. Totodată. s-a hotărît ca toate componentele loturilor feminine să fie supuse unui examen medical special înaintea plecării la competițiile sus- amintite.
ROMANIANumeroși spectatori au urmărit ieri pe stadionul Giulești. meciul retur din cadrul turneului internațional feroviar de fotbal dintre selecționatele României, (reprezentată de clubul Rapid) și Franței. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—0 (2—0) prin punctele

FRANȚA 3-0
5marcate de Neagu (min. 11), Petrea- nu (min. 19) și Marin Stelian (min. 54). De remarcat că in minutul. 8 Răducanu a apărat un penalti. Rapid s-a calificat în finala turneului, deoarece în primul joc, al semifina

lelor, scorul a fost egal: 1—1.

PRONOSPORTCiștigurile concursului nr. 13 din 28 martie 1971CATEGORIA I : (13 rezultate) 10,80 variante a 14 493 lei.CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 336,70 variante a 496 Iei.CATEGORIA a IlI-a : (11 rezultate) 
3141,15 variante a 80 Ici.
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Un moment important
in viața poporului libianUltima zi a lunii martie decretată sărbătoare națională a Libiei — marchează un moment de răscruce în istoria modernă a acestei țări. Cu un an in urmă, la 31 martie 1970, ultimii soldați britanici părăseau teritoriul libian, după ce timp de trei decenii își impuseseră prezența, in baza unor tratate inegale, știrbind independența țării. La cîteva luni după plecarea trupelor engleze, baza aeriană americană de la Wheelus Field, una dintre cele mai mari baze militare ale Statelor Unite în străinătate, își închidea porțile, instalațiile fiind preluate de autoritățile locale. Aceasta marca o consacrare a deplinei independențe politice a poporului libian, un pas hotărîtor în lupta pentru lichidarea amestecului din afară și afirmarea suveranității naționale asupra întregului teritoriu al țării.Paralel cu acțiunile de lichidare a prezenței militare străine, Republica Arabă Libia și-a îndreptat eforturile în direcția soluționării problemelor economice cu care este confruntată. Fiind unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume (producția sa anuală depășește 150 milioane tone), statul libian a adoptat o serie de măsuri împotriva companiilor străine in vederea limitării influenței lor. Au fost naționalizate societățile care se ocupau cu distribuirea și exportul produselor petroliere și a luat ființă organismul „Libyan Industrialisation Corporation". însărcinat cu problemele industrializării țării. De asemenea. intr-o primă fază, monopolurile străine au fost obligate să sporească, intr-o oarecare măsură, redevențele plătite statului. în momentul de față, la Tripoli, capitala țării, au loc consultări între reprezentanții guvernului și cei ai companiilor

cu privire la noile prețuri pentru petrolul extras și la volumul investițiilor pe care acestea ar urma să le facă în Libia. Oficialitățile libiene au subliniat, în repetate rînduri, că Libia nu este dispusă să permită ca bogățiile sale naționale să fie exploatate în dauna intereselor naționale și că este hotărîtă să-și valorifice în folosul propriu resursele petroliere, concomitent cu punerea in aplicare a proiectelor de diversificare a economiei. Referindu-se la tergiversările și obstrucțiile la care se dedau companiile străine în cadrul actualelor negocieri, Moa- mer El Gedafi, șeful statului 1!- bian, a subliniat într-un discurs rostit zilele trecute la Tobruk, că „revoluția libiană va ieși învingătoare în bătălia petrolului" și că unul din obiectivele centrale urmărite este „înlăturarea monopolului companiilor străine".Consecvent politicii sale de prietenie și solidaritate cu toate popoarele care luptă pentru cucerirea deplinei lor independente politice și economice, ppporul român privește cu simpatie și sprijină acțiunile poporului libian, ca și ale celorlalte popoare arabe, îndreptate spre consolidarea libertății și independenței naționale, exercitarea nestingherită a suveranității asupra resurselor lor naturale, pentru progres economic și social. între Republica Socialistă România și Republica Arabă Libia s-au statornicit și se dezvoltă relații de colaborare și prietenie în folosul ambelor țări și popoare.La această primă aniversare a sărbătorii naționale a poporului Libiei, ponorul român îi transmite urări de noi succese in lupta pentru afirmarea independentei și suveranității. în interesul progresului și păcii.
D. P.
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viața internațională

Locuitori din Dacca înlăturînd urmele recentelor ciocniri care au avut 
Ioc în oraș

TENDINȚE DE NORMALIZARE
1

IN PAKISTANUL DE ESTDACCA 30 (Agerpres). — Viața și-a reluat cursul normal la Dacca, transmite agenția France Presse. Marți dimineața, o parte a magazinelor au fost redeschise, iar băncile au funcționat în mod normal, în conformitate cu o autorizație dată de oficialitățile centrale. Se menționează, în același timp, că majoritatea funcționarilor și muncitorilor s-au prezentat la lucru și că, de duminică, apar două cotidiene de limbă engleză : „Pakistan Observar" și „Morning News".într-o declarație dată publicității la Dacca, autoritățile centrale afirmă că

și-au instituit pe deplin controlul a- supra situației. Potrivit acestei declarații, . nici un incident nu s-a mai semnalat la Dacca, Tongi, Camilla, Jessore, Ramgpur și Khulna. Chittagong situația revine, de asemenea. la normal și persoanele care au părăsit orașul au fost informate că se pot reîntoarce la casele lor.Marți seara s-a. anunțat că societatea aeriană „Pakistan International Airlines" și-a reluat zborurile regulate între Caraci și Dacca. Totuși, legăturile maritime între cele două provincii ale Pakistanului nu au fost încă restabilite.

La

ORIENTUL APROPIAT
• NOI INCIDENTE ÎN IORDANIA • REUNIUNEA CABINE
TULUI EGIPTEAN • PREȘEDINTELE R.A.U. A AUTORIZAT 
ORGANIZAȚIILE PALESTINENE SĂ-ȘI REIA EMISIUNILE 

RADIOFONICE TRANSMISE DIN CAIROMAMMAN • 30 ' (Agerpres)._____________ Deși între forțele guvernamentale și unitățile rezistenței palestinene nu au mai avut loc ciocniri de amploarea celor de la sfîrșitul săptămînii trecute, în Iordania s-au înregistrat marți, în continuare, o serie de incidente. Potrivit unui purtător de cuvint al ministerului de interne iordanian, în sudul Ammanului o cale ferată a fost deteriorată in urma exploziei unei bombe, un pod, în valea Iordanului, a fost dinamitat, iar în districtul Ir- bid a explodat o mină.Pe de altă parte, la Beirut, organizația „Al Fatah" a anunțat că forțele iordaniene au deschis marți focul asupra unor poziții ale rezistenței palestinene, situate la 40 km de Amman.CAIRO. — Toți ofițerii egipteni care făceau parte din comitetul militar arab însărcinat cu supravegherea aplicării acordurilor de la Cairo și Amman intervenite între autoritățile iordaniene și mișcarea palesti- neană au fost rechemați din Iordania — anunță agenția M.E.N. Potrivit aceleiași surse, această măsură a fost adoptată ca urmare a ultimelor ciocniri dintre trupele guvernamentale iordaniene și forțele de rezistență palestinene.CAIRO. — Cabinetul Republicii Arabe Unite, întrunit marți, sub conducerea premierului Mahmud a trecut în revistă ultimele mente politice și militare din tul Apropiat. După reuniune, trul informațiilor, Mohamed a precizat că au fost examinate, de asemenea, ultimele detalii ale planului guvernamental destinat „preîn- tîmpinăril oricărei situații" — relatează agenția M.E.N.Totodată, agenția M.E.N. anunță că „în timp ce membrii guvernului luau parte la reuniune, în majoritatea orașelor egiptene au avut loc a- larme aeriene false. Această măsură — precizează agenția — face parte din programul menționat de pregătire a populației pentru eventualitatea unui atac militar prin surprindere".

Fawzi, eveni- Orien- minis- Fayek,

Mesaj adresat de 
președintele Mao Tzedun, 
Lin Biao și Ciu En-lai 
popoarelor din IndochinaPEKIN 30 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că Mao Tzedun, președintele C.C. al P.C. Chinez, Lin Biao, vicepreședinte al C.C, al P.C.C., și Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, au adresat conducătorilor celor trei popoare din Indochina un mesaj de felicitări pentru victoriile, obținute de popoarele din Vietnam, Cambodgia și Laos în lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională.După ce arată că, în ultimul timp, cele trei popoare au luptat eroic șl au obținut o. mare victorie, autorii mesajului adresează, în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului și poporului chinez, cele mai calde felicitări popoarelor frățești din In

dochina. Mesajul relevă, în continuare, marea importanță strategică a acestei victorii, care a dat o lovitură grea intervenționiștilor americani și a zădărnicit planul lor de agresiune, punînd guvernul Nixon într-o situație și mai dificilă. Această victorie, se subliniază în mesaj, ,.a demonstrat pe deplin că forța unității celor trei popoare din Indochina este puternică și invincibilă".Sintem ferm convinși, se arată în încheiere, că popoarele eroice din Laos, Cambodgia și Vietnam, unite ca unul singur, vor înlătura cu siguranță toate dificultățile și vor obține victoria deplină în războiul împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională.
VIETNAMUL DE SUD

PUTERNICE ACȚIUNI OFENSIVE
ALE FORJELOR PATRIOTICE

Cancelarul Austriei 
l-a primit pe adjunctul 
ministrului de externe 

al RomânieiVIENA 30. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : Cu prilejul vizitei sale la Viena, Vasile Gliga, adjunct a! ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a fost primit marți de cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky.La întrevederea, care s-a desfășurat într-o atmosferă de deosebită cordialitate, a participat și Dumitru Ani- noiu, ambasadorul României în Austria.
Președintele Nigerului 
a primit o delegație
de specialiști români

Declarația președintelui IB. Tito 
despre recenta sa vizită in ItaliaBELGRAD 30 (Agerpres). — La încheierea vizitei oficiale efectuate in Italia și la Vatican, președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz Tito, a făcut o declarație în care și-a exprimat mulțumirea deosebită pentru rezultatele acestei vizite.Menționînd că a putut constata, cu acest prilej, sentimentele de simpatie și prietenie pe care poporul italian le nutrește față de popoarele Iugoslaviei, președintele Tito a relevat că a avut cu conducătorii Italiei convorbiri amănunțite, sincere și prietenești cu privire la situația internațională actuală și relațiile reciproce. Deși cele două țări au sisteme politice diferite, s-a manifestat o mare identitate de păreri asupra necesității găsirii unor soluții pentru a depăși cit mai grabnic situația grea din unele zone, îndeosebi din Orientul Apropiat. Ca țări care trăiesc în aceeași zonă geografică, Italia și Iugoslavia sînt direct interesate în stabilizarea condițiilor din bazinul Mării Mediterane.Am căzut de acord, a arătat în continuare președintele Tito, asupra necesității promovării între toate țările europene a relațiilor de colaborare, care constituie calea cea mai bună pentru obținerea securității și a unei păci trainice pe continentul nostru.S-a dovedit că împărtășim pe deplin îngrijorarea pentru situația din Orientul Apropiat și Indochina, care împovărează. relațiile internaționale în ansamblu, și s-a confirmat părerea comună că trebuie să se contribuie, . cit mai mult posibil, la rezolvarea problemelor existente. Președintele Tito a menționat importanța eforturilor și a contribuției țărilor neangajate pentru menținerea păcii și asigurarea independenței popoarelor.In ceea ce privește relațiile bilaterale, președintele Iugoslaviei a arătat că s-a realizat un înalt grad de colaborare în domeniul politic, economic. tehnico-științific, cultural, ceea ce deschide noi posibilități pentru extinderea continuă a acestei colaborări, care beneficiază de condiții obiective favorabile, printre care vecinătatea și interesele reciproce.Referindu-se la lntilnirea cu Papa Paul al VI-lea, președintele Tito a

apreciat-o ca foarte utilă. Am efectuat, a spus el, un schimb de păreri privind cele mal actuale probleme internaționale, inclusiv — și mai ales— criza din Orientul Apropiat și războiul din Indochina. S-a apreciat că relațiile dintre Iugoslavia și Sfîntul Scaun se dezvoltă favorabil în ultimii ani și am căzut de acord ca, în spiritul înțelegerii și respectului reciproc, să continuăm și în viitor această cale, a spus președintele Tito.
DEZBATERILE DIN 

SKUPȘTINA FEDERALĂ 
A R.S.F. IUGOSLAVIA 
® Mandatul președintelui 
țării prelungit pînă la 31 

augustBELGRAD 30 (Agerpres). — Cele cinci camere ale Skupștinei Federale a R. S. F. Iugoslavia au adoptat legea constituțională privind prelungirea mandatului președintelui țării, Iosip Broz Tito. pină la 31 august a.c. — informează agenția Taniug. Această măsură a fost necesară, în- trucît mandatul șefului statului expira la 17 mai, iar dezbaterile privind crearea Prezidiului R. S. F. Iugosltr— organ colectiv de conducere a . rii — se află încă în curs.Dezbaterile parlamentare care avut loc timp de două zile la Belgrad au fost consacrate definitivării proiectului de amendamente constituționale, mareîndu-se astfel și începutul discuțiilor publice asupra acestuia. Concluzia care s-a desprins în cursul dezbaterilor, relevă agenția Taniug, este că amendamentele propuse la Constituție vor reprezenta un progres semnificativ în dezvoltarea societății iugoslave.Skupștina Federală a adoptat, totodată, bugetul R. S. F. Iugoslavia pe anul 1971, care însumează 18,315 miliarde de dinari.

NIAMEY 30 (Agerpres). — Delegația de specialiști români, condusă de F. Stoica, director general adjunct in Ministerul Comerțului Exterior, aflat într-o vizită în Republica Niger, a făcut la 29 martie o vizită de curtoazie președintelui țării, Hamani Diori. în convorbirea care s-a desfășurat cu acest prilej, au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor în diferite domenii între România și Niger. La . întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a fost prezent ambasadorul României în Republica Niger, Gheorghe Iason.
mortiere și obuze, de către patrioțl. De asemenea, forțele patriotice și-au intensificat, în ultimele zile, atacurile împotriva bazei americane „Vandergrift", situată la 15 km de Khe Sanh.

SAIGON 30 (Agerpres). — După cum relatează agențiile de presă, in ultimele 48 de ore forțele patriotice din Vietnamul de sud și-au extins ofensiva în cinci provincii ale țării, pro.vocînd importante pierderi trupelor americane. Purtători de cuvint saigoner.i și americani au arătat că ofensivă patrioților se desfășoară de la zona demilitarizată pină la regiunile de coastă, intr-un sector care cuprinde, provinciile Quang Tri, Thua Thien, Quang Nom, Quang Ngai și Bing Dinh. în nord-vestul țării, forțele patriotice au lansat puternice atacuri asupra pozițiilor a- mericane situate la 10 kilometri de Khe Sanh și la 15 km de baza Cam Lo. La Thua Thien, în apropierea frontierei laoțiene și a văii A Shau, 10 parașutiști din cadrul celei de-a 101-a divizii americane au fost uciși în timpul unui alt atac al patrioți- lor. Pierderile americane, în perioada amintită, se ridică la 23 de morți și răniți.M ,Pa-,.d!2 altă parte, ‘agenția^France,! Presse informează că baza’deT'd’fijhes Sanh, care a constituit sprihdipalulă sipunet1 "de1 "sprijin logistic 'âldopern-^ țiunii „Lam Son 719“ din sudul' Laosului, este în curs de evacuare. Un avanpost saigor.ez, situat la 5 km de bază, a fost bombardat luni, cu

Calley: vinovat de 
omor cu premeditare

„OBSERVER"FORT BENNING. — Membrii juriului Tribunalului din Fort Benning (Georgia), care judecă pe locotenentul William Calley, acuzat de a fi unul dintre principalii autori ai masacrării populației civile din satul sud- vietnamez Song My, l-au găsit vinovat pe acesta de „omor cu premeditare".Locotenentul William Calley este, astfel, pasibil de pedeap- . «sa cu moartea sau închisoarea pe viață. Sentința definitiva va

îndepărtarea

perspectivei aderării
definiț.._fi pronunțată, de același juriii, la sfîrșitul unor noi deliberări.

agențiile de presă transmit

mai'ti'e, organizațiile palestinene să-și reia emisiunile radiofonice transmise din capitala egipteană. Aceste emisiuni fuseseră întrerupte după acceptarea de către R.A.U., la 28 iulie anul trecut, a „planului Rogers".Premierul egiptean Mahmud Fawzi l-a primit marți pe Salah Abu Zeid, consilier special și reprezentant personal al regelui Hussein al Iordaniei — informează agenția M.E.N. Abu Zeid a sosit la Cairo in urmă cu patru zile, fiind purtătorul unui mesaj adresat oficialităților egiptene de către suveranul hașemitPARIS. — Marți s-a deschis la Paris, sub președinția lui Mahmud Riad, ministrul de externe al R.A.U., reuniunea ambasadorilor acestei țări în statele din Europa occidentală, în S.U.A. și la O.N.U. Dezbaterile, care au loc cu ușile închise, vor continua pină joi.KHARTUM, — Generalul Gaafar El Numeiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Sudan, a declarat, în cadrul unui interviu acordat ziarului „Al Ayam", că, în curînd, efectivele unităților sudaneze staționate in zona Canalului de Suez vor fi sporite. Tanc inamic distrus de foițele patriotice sud-vietnameze

LONDRA 30 (Agerpres). — Presa britanică s-a referit in ultimele zile la apariția unor noi dificultăți in calea aderării Marii Britanii la Piața comună. în legătură cu aceasta, sâp- tăminalul londonez „Observer" a publicat un articol in care scrie, printre altele : „Noua atitudine a Franței față de negocierile din cadrul Pieței comune i-a convins pe unii politicieni de frunte de la Bruxelles. Paris și Londra că — cel puțin pentru moment — președintele Pompidou dorește să mențină Anglia în afara Pieței comune. După părerea acestor observatori, linia mai dură adoptată de Franța la convorbirile de săptă- mîna trecută asupra importurilor britanice de zahăr din țările Com- monwealthului, la care se adaugă cererea bruscă a Parisului de a se înscrie pe ordinea de zi problema statutului lirei sterline, echivalează cu un veto efectiv.Se afirmă, continuă „Observer", că speranțele lui Heath și ale lui Rip- pon, principalul negociator britanic, privind o tranzacție rapidă înaintea vacantei de vară au fost în mod sigur paralizate de aceste tactici

La Belfast s-a deschis congresul Partidului unionist de guvernâmînt dirr 
Irlanda de nord. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, noul prim-ministru, 
Brian Faulkner, a reafirmat că principala preocupare a guvernului său este 
„restabilirea încrederii dintre comunitățile catolică și protestantă pe ca
lea eliminării violențelor". Faulkner a precizat însă că guvernul „va folosi 
toate rigorile legii" împotriva acelora care vor provoca tulburări. în fo
tografie: demonstrație la Londra pentru acordarea de drepturi civile tu<- 

turor locuitorilor Irlandei de nord

Președintele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, a autorizat, la 29

Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Iao Uen-iuan, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, și Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților populari pe întreaga Chină, au avut luni o convorbire cu Jose Ven- turelli, vicepreședinte al Asociației culturale Chile—China.Agenția China Nouă anunță totodată că o delegație guvernamentală chineză, condusă de Ciu Hua-min, adjunct al .ministrului comerțului exterior, a plecat marți într-o vizită de prietenie în Chile. sosit marți Păul stat la Ministerul al R. F. a Ger- la Ministerul

La Casa de cultură din Nancy 
a avut; loc, sub auspiciile Aso
ciației Franța-România și ale 
municipalității locale, vernisajul 
expoziției „București — capitala 
României".

A fost asasinat, martI di- mineață, in capitala emiratului Kuweit, de către un grup de patru persoane, generalul Hardan Al Tak- riti,. fost ■ vicepreședinte al Irakului. Autorii acestui asasinat au rămas neidentificați.
Asasinii actriței

Stabilirea oficială a re
prezentanței comerciale a 
K. D. Vietnam în Chile. DuPă cum anunță agenția V.N.A., la Santiago de Chile a avut loc ceremonia semnăeii și a schimbului de documente cu privire la stabilirea oficială a reprezentanței comerciale a R. D. Vietnam in Chile, Cu acest prilej, ministrul de externe chilian, Clo- domiro Almeida, și-a exprimat satisfacția pentru faptul că, pentru prima dată în istoria țării sale, au fost stabilite relații comerciale intre Chile și Vietnam. Totodată, el a subliniat că guvernul și poporul chilian nutresc sentimente de admirație față de lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii străine. La rîndul său, șeful reprezentanței comerciale a R. D. Vietnam, Doan Van, a exprimat mulțumirile poporului vietnamez pentru sprijinul și simpatia poporului chilian.

Pentru recunoașterea 
R.D.G. potrivit normelor dreptului internațional s-au pronunțat în cadrul unei declarații de principii par- ticipanții la conferința regională a organizației „Tinerii socialiști", ce a avut loc la Kassel (R.F.G.), relatează agenția D.P.A. în declarație, care va fi transmisă organizației federale a tinerilor socialiști ca o contribuție la dezbaterile ce se desfășoară în prezent în rîndurile acestei organizații, se preconizează „discuții cu comuniștii din R. F. a Germaniei și din R. D. Germană pentru a se ajunge la un dialog concret".

LA PAZ 30 (Agerpres). — Ministrul bolivian de interne, Jorge Gallardo, a anunțat In cadrul unei conferințe de presă descoperirea unui complot antiguvernamental, organizat de partidul de extremă dreaptă „Falanga socialistă boliviană" (F.S.B.) și de foști ofițeri.Complotiștii — a precizat ministrul bolivian — au fost arestați în timpul unei întruniri în care puneau la cale editarea unui documentprogram ce chema la declanșarea unor acțiuni armate în ziua de 9 aprilie a.c.Jorge Gallardo a declarat că numele foștilor ofițeri participanți este cunoscut, dar în prezent autoritățile cercetează gradul de culpabilitate al acestora.

La Fraga aFrank, secretar de Afacerilor Externe maniei. El va aveaAfacerilor Externe al R. S. Cehoslovace convorbiri cu privire la problemele relațiilor dintre R. S. Cehoslovacă și R. F. a Germaniei.
Regele Marocului, Hassajl al II-lea, a inaugurat luni un nou baraj construit în apropierea localității Sar Es Souk. Costul construcției se ridică la aproximativ 25 milioane lire sterline. Barajul face parte dintr-un sistem de construcții hidrotehnice care va asigura irigarea. într-o primă etapă, a unei suprafețe de 19 000 ha și regularizarea cursului rîului Ziz, care a provocat grave inundații în cursul anului 1965.

Sharon Tate

condamnați la moarte

LOS ANGELES. — Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten și Susan Atkins au fost condamnați luni seara la moarte prin gazare de către juriul tribunalului din Los Angeles. Acuzarea 1-a calificat pe inculpați drept „monștri umani". Inculpații și-au recunoscut vinovăția de a fi asasinat pe actrița Sharon Tate și alte șase persoane.

Dieta japoneză a aProbat luni bugetul de stat pe anul fiscal viitor. La capitolul cheltuieli, noul buget prevede 9 415 miliarde yeni, suma destinată în principal impulsionării investițiilor, îndeosebi in domeniul construcțiilor.

La invitația guvernului 
Chinez, ° delegatie guvernamentală din Mauritania, condusă de ministrul afacerilor externe, Hamdi Ould Mouknass, a sosit la Pekin, într-o vizită de prietenie. Delegația a fost primită de Li Sien-nlen, vice- premier al Consiliului de Stat, cu care a avut convorbiri cu privire la relațiile reciproce și situația internațională actuală.

60 de ziariști spanioli au adresat generalului Franco o petiție cerind restabilirea articolului 18 al Constituției a cărui suspendare permite poliției să aresteze și să dețină persoane fără nici o acuzație, s-a anunțat Ia Madrid.' Printre semnatarii petiției se află și deputatul Luicio del Alamo, președintele Federației ziariștilor din Spania.

Îmbunătățirea legăturilor 
feroviare între Iugoslavia 
Și Grecia 3 constituit obiectul convorbirilor de la Atena dintre reprezentanții direcțiilor căilor ferate din ambele țări. S-a hotărît formarea in acest scop a unei comisii mixte permanente. care se va întruni de două ori pe an — anunță agenția Taniug.

Vicepreședintele Tanza
niei, Rashidi Kawawa, l-a primit marți pe Krste Țrvenkovski, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., care face o vizită în Tanzania în calitate de trimis special al președintelui Tito. Cu acest prilej, informează agenția Taniug, Krste Țrvenkovski a înmînat vicepreședintelui Kawawa un mesaj a- dresat de Iosip Broz Tito președintelui Tanzaniei, Julius Nyerere.

A fost răpit marți direc
torul societății uruguayene 
de electricitate, Ulyse3 Pereira Reverbel, de către membrii organizației clandestine „Tupamaros", informează agenția France Presse. Potrivit primelor informații, Reverbel, care a mai fost sechestrat timp de 5 zile de către membrii aceleiași organizații, ar fi grav rănit. Pentru moment nu au fost transmise alte informații în legătură cu această nouă răpire.

Inundații în Brazilia. Un număr de 34 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a unor inundații catastrofale care s-au abătut asupra statului brazilian Guanabara. Au fost pricinuite distrugeri cartierelor de nord-vest ale orașului Rio de Janeiro.
Un nou cablu transatlan

tic va fi construit începînd din anul -A 1974 între Canada și Europa, a anunțat în Parlament ministrul comunicațiilor al Canadei, Eric Kierans. Noul cablu va putea asigura 1 840 de circuite telefonice, cu 400 mai mult decit toate cablurile transatlantice e- xistente pînă acum.

Disputa în jurul avionu
lui „Concorde".In urma unOT luări de poziție, provenite din diferite cercuri politice, care au pUs în cauză utilitatea comercială , și economică a avionului supersonic de producție franco-britanică „Concorde", sindicatele franceze ale lucrătorilor din industria aero-spațială afiliate la C.G.T. au adresat o scrisoare deschisă de protest lui J. J. Ser- van-Schreiber. secretarul general al Partidului radical, autor al unei a- semenea declarații ostile.
BRUXELLES

„Cei șase“ acceptă 

sistemul de „preferinți 

generalizate"BRUXELLES 30 (Agerpres). — 1 trunit marți' la Bruxelles, sub preș dinția șefului diplomației france, Maurice Schumann, Consiliul Min- terial al C.E.E. a hotărît să accep, începînd de la 1 iulie 1971, sisteril de „preferințe generalizate", penu țările aflate în curs de dezvoltăriPrin această măsură ar urma iă fie scutite de taxe vamale impon- rile unor produse finite și semițiite provenite dintr-o serie de țări In curs de dezvoltare. Planul de pr®' rințe generalizate a fost aproba) . cea de-a doua Conferință a Națiilh lor Unite pentru comerț și dezvr >! tare (U.N.C.T.A.D.) de la Delhi.
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