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LA PORȚILE DE FIER.

S-a pus in funcțiune poarta 

de siguranță de la capătul 

amonte al ecluzei

0 ACTIVITATE
DE CONCEPȚIE 

EFICIENTĂ, 
COMPETITIVĂ

Convorbire cu ing. Nicolae POPOVICI, 
director tehnic ol Institutului de proiectâri 

pentru industria chimică anorganica și Îngrășăminte

în expunerea la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. șl a 
guvernului din 25 noiembrie 1970, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Este timpul să apreciem rezultatele Institutelor de cercetare și proiectare 
după activitatea de concepție pe care o desfășoară, atît in interesul dezvol
tării producției, cit și pentru comerțul nostru exterior, deci în slujba eco
nomiei naționale in ansamblu...". Iar mai departe : „Este necesar să acțio
năm mai hotărît pentru trecerea Institutelor științifice la o activitate înte
meiată pe principii economice, susținută pe bază de contracte încheiate cu 
întreprinderi din țară și din străinătate". Privind lucrurile din acest unghi, 
vom constata că printre sectoarele care au înregistrat unele succese 
notabile se numără Industria chimică. Ajunsă într-o anumită 
fază de maturizare, experiența valoroasă acumulată, mai ales în tehnologia 
chimică a intrat in „circuitul mondial de inteligență", ca o expresie preg
nantă a creativității românești. Acest aspect constituie tema principală a 
convorbirii de față.

— După cite știm, o bună part» 
din activitatea specialiștilor Insti
tutului de proiectări pentru indus
tria chimică anorganică fi îngră
șăminte (IPRAN) se concretizează 
In lucrări științifice de prestigiu. 
Cum vedeți legătura intre această 
preocupare și sarcinile specifice ale 
institutului f
— Se înțelege că elaborarea pro

iectelor necesită o serie de studii, 
pentru găsirea soluțiilor celor mai 
eficiente, în condițiile date. în spe
cialitatea noastră, mai mult decît în 
altele, rezultatele unor astfel de stu
dii se concretizează în obiective de 
mare importanță economică. Iată de 
ce activitatea științifică a colegilor 
noștri este nu numai meritorie, ci 
chiar indispensabilă. De altfel, ea se 
bucură de o bună apreciere, atît în 
țară, cît și peste hotare. Intr-unui 
din ultimele sale numere, „Fertilizer 
International", publicație de speciali
tate editată la Londra, anunța apari
ția tn Anglia a volumului „The Tech
nology of Mineral Fertilizers", pre- 
cizind : „Această lucrare, realizată de 
un grup de expert! români, consti
tuie cel mal nou și cel mal complet 
ghid în domeniul tehnologiei și as
pectelor economice ale industriei în
grășămintelor, conținînd informații 
valoroase despre procesele și tehni
cile dezvoltate și folosite în estul 
Europei șl de3pre cele aplicate în 
Europa de vest"... Precizez că doi 
dintre cei trei autori ai lucrării sînt 
ingineri care au activat în IPRAN 
aproape douăzeci de ani.

— Ce ne puteți spune despre ac
tivitatea de cercetare propriu-zisă 
desfășurată în institut ?
— în domeniul nostru, cercetarea 

u se găsește sub forma muncii în 
laboratoare sau în stații pilot. Pre
ocupările noastre în acest domeniu 
privesc în special o etapă următoare 
lucrărilor de laborator sau celor în 
Stația pilot și au ca obiectiv verifi
carea sau transpunerea la fază in
dustrială a proceselor, fie prin în
cercarea unor utilaje speciale con
cepute de noi, fie prin adaptarea 
tehnologiilor la tehnici cunoscute sau 
aplicate în alte procese. Studierea 
literaturii tehnice și alegerea cu dis- 
cernămînt a soluțiilor constructive 
constituie, de asemenea, un factor e- 
sențial in activitatea de concepție. De
finitivarea unor tehnologii presupu
ne verificarea în prealabil la scară 
industrială, precum și adaptarea a- 
cestora la condițiile particulare în 
care va funcționa instalația livrată 
de noi, fie in țară, fie în străinătate.

NOBLEȚEA UNEI VIEȚI
în lunile din urmă «m 

avut grele pierderi în rîn- 
durile scriitorilor — după 
Petru Comarnescu a căzut 
Vladimir Streinu, după a- 
cesta Miron Radu Paras- 
chivescu și, acum, academi
cianul D. Panaitescu-Per- 
pessiclus. Unii, ca Vladimir 
Streinu, s-au stins fulgeră
tor, alții, printre care și 
Perpessicius, au plecat din 
viată după îndelungi și 
grele suferințe.

A intrat în literatură prin 
1915, publicînd versuri și 
cronici literare, a partici
pat la războiul din 1916— 
1918 în care și-a lăsat o 
mină pe cîmpul de luptă, 
a fost profesor, redactor de 
ziare și reviste, a devenit, 
în anii puterii populare, 
membru al Academiei Ro
mâne. Și așa mai departe... 
Și așa mai departe... Ne
crologul publicat în presa 
de acum cîteva zile i-a sub
liniat multele merite. Ca 
poet, Perpessicius a consti
tuit una dintre cele mai 
interesante apariții în li
rica românească dintre cele 
două războaie. Poezia lui 
era gingașă, discretă, rafi
nată și timidă ca șl autorul 
•L Această poezie n-a avut 

Transpunerea unui proces de la o 
scară de dimensiuni reduse la nive
lul industrial nu este o operație sim
plă, intrucît valoarea parametrilor și 
caracterul de reproductibilitate a a- 
cestora se modifică.

(Continuare In pag. a III-a)

SARCINA DE PARTID
- act al conștiinței comuniste

Pentru flecare comunist sarcina de partid este crite
riul cotidian al devotamentului față de partid. Ea consti
tuie acel puternic impuls, transmis de la organele superi
oare, multiplicat în mii și sute de mii de răspun
deri concrete la nivelul tuturor organizațiilor de partid, 
al tuturor comuniștilor. Din acest amplu și dinamic 
tablou se încheagă dominanta întregii noastre activități, 
chezășia mersului înainte : rolul conducător al partidu
lui comunist.

în sarcina de partid, in atitudinea față de ea, își gă
sesc expresie caracteristicile disciplinei de partid, impli- 
cînd atît neșovăirea, intransigența în înfăptuirea manda
tului încredințat, cit și înțelegerea superioară a rostului și 
însemnătății acestui mandat, a importanței îndeplinirii iui 
conștiente.

Sarcina de partid, esența ei, constă in a-i convinge pe
cel din jur, pe membrii colectivității in care trăiești și muncești, de necesitatea însușirii și aplicării măsurilor ini
țiate de partid, a marilor sale comandamente. Comunistului nu i se cere să lucreze singur, ci, dimpotrivă, prin oa
meni și pentru oameni, prin trezirea resorturilor adinei ale înțelegerii și adeziunii celor muiți la ideile pe care le 
promovează. Tocmai din acest mod de a concepe și concretiza esența sarcinii de partid decurge deosebirea 
dintre o astfel de sarcină și actul de decizie cu caracter administrativ.

în conținutul și forma sarcinii de partid s-au petrecut — de-a lungul celor 50 de ani de glorioasă istorie — 
transformări adinei, de structură. Au fost — vreme de peste două decenii — sarcinile de partid ale ilegalității, 
pentru înfăptuirea cărora comuniștii n-au precupețit nici un efort, dăruindu-și, cu supremă abnegație, chiar și 
viața. Azi, in actualul Stadiu de dezvoltare a societății noastre socialiste, sarcinile de partid au căpătat un nou 
conținut, noi forme de afirmare și de expresie, devenind tot mai complexe, pe toate planurile activității politice, 
sociale, economice. îndeplinirea sarcinii de partid implică unirea elanului revoluționar cu atributele inalte ale cu
noașterii, ale competenței, in pas cu exigențele de azi și de miine ale construcției socialiste in (ara noastră.

Totdeauna însă, in orice condiții, în trecut ca și în zilele noastre, atitudinea față de sarcina de partid repre
zintă măsura cea mai înaltă a capacității comunistului de a răspunde marilor cerințe pe care i le pune in față 
partidul.

...Omul cu care stau acum față în 
față, la un birou simplu, în încăpe
rea comitetului comunal de partid, 
din Niculițel, așezare de pe melea
gurile tulcene, mă privește surprins 
și tace. Urmează să-mi răspundă la 
o întrebare și, pentru moment, n-are 
nici un răspuns.

— Ce reprezintă, pentru dumnea

mulțl admiratori, dar citi 
a avut au fost sinceri, cre
dincioși, statornici. Care 
dintre noi. cei din genera
țiile mai vechi, nu știa pe 
de rost, cel puțin o duzină 
din poeziile, vibrînd de 
ardoare, ale lui Perpessi
cius 7 Activitatea ziaris
tică. tinerea, cînd la un eo-

1-am cunoscut : tînăr și 
frumos, cu ochelarii care ii 
dădeau un aer de savant 
și cu o claie bogată de păr 
creț acoperindu-i capul.

Puțini scriitori a iubit ge
nerația mea așa de mult 
cum l-a iubit pe Perpessi
cius. El era prietenul nos
tru. mai mare, susținătorul

însemnări de Zaharia STANCU

tidian, cînd la o revistă 
săptămînală. ani și ani, a 
unei cronici literare au 
contribuit la refugierea in 
umbră a poetului de mare 
sensibilitate și de mare în
zestrare. care a fost Per
pessicius.

L-am cunoscut. In toam
na anului 1922, la un colț 
de stradă, l-am revăzut a- 
poi prin săli de concert, 
prin redacții de ziare și re
viste, la reuniuni scriitori
cești, și, în ultimii cinci- 
sprezece-șaisprezece ani. la 
ședințele Academiei. Dar 
amintirea mea îl păstrează 
așa cum arăta atunci cînd

nostru, mai mare. Se ocupa 
de cărțile noastre cu price
pere, cu înțelepciune, cu 
generozitate, totdeauna cu 
inima caldă. înțelegătoare. 
De-a lungul unei jumătăți 
și ceva de secol a citit sute 
și sute de cărți românești, 
dacă nu cumva mii. și des
pre fiecare a scris una sau 
mai multe cronici. Citite 
acum, cronicile scrise eu 
zeci de ani în urmă de Per
pessicius nu și-au pierdut, 
în cea mai mare parte a 
lor. actualitatea. Judecată 
dreaptă, cinstită, cumpăni
tă, asupra cărților și a oa
menilor care le-au scris.

Pe șantierul siste
mului hidroenergetic 
și de navigație Porțile 
de Fier, prima zi a 
lunii aprilie a debutat 
cu înscrierea unul nou 
succes fai activitatea 
lucrătorilor de la în
treprinderea energo- 
montaj București. 
Echipele de montori, 
conduse de maistrul 
Teodor Coltea, șeful 
de lot, au pus în func
țiune poarta de sigu
ranță de la capătul a- 
monte al ecluzei. A- 
ceastă poartă de sigu
ranță, avînd o greu
tate de 400 de tone și 
o deschidere de aproa
pe 40 de metri, este 
acționată de două ser
vomotoare și de un 
grup de pompe cu ulei 
de 200 atmosfere. Ser
vomotoarele au un 
înalt grad de sincro
nizare, sub limita de 
10 mm, fapt care con
feră o maximă sigu
ranță în exploatarea

noului obiectiv. Func
ționarea porții de si
guranță este complet 
automatizată prlntr-un 
sistem care permite 
actionarea atlt din a- 
propiere cit și de la 
mare distanță, din tur
nul ecluzei. Punerea 
în funcțiune a noului 
obiectiv prezintă o du
blă importanță : pe de 
o parte, constituie un 
aport cheie în cadrul 
sistemului de operații 
care se execută în 
prezent pentru creș
terea nivelului apelor 
în lacul de acumulare 
pînă la cota finală ; 
iar pe de altă parte, 
sînt asigurate condiții 
optime continuării lu
crărilor In interiorul
ecluzei.

Punerea în funcțiu
ne a noului obiectiv
întregește c lucrare 
anterioară : lansarea 
primelor stavile dublu 
cîrlig care zăgăzuiesc

voastră, sarcina de partid ? — aceasta 
fusese întrebarea.

Orice proaspăt membru de partid, 
știind pe de rost paragrafe întregi 
din statutul partidului, s-ar fi grăbit 
să răspundă fără ezitare. Omul a- 
cesta însă, cu adinei cute în obraji, 
cu fire argintii la tîmple, vechi ostaș 
al partidului, pentru care sarcina de

Literatura română dintre 
cele două războaie și a ce
lor douăzeci de ani din ur
mă a trecut, întreagă, pe 
sub ochii lui . Perpessicius, 
care a incurajat-o. a pre- 
tuit-o, a lămurit-o. a aju
tat-o să crească și să în
florească.

In lumea scriitoricească, 
Perpessicius a fost și un 
exemplu de nobilă și rară 
abnegație. In dauna litera
turii proprii, și-a dăruit 
timpul literaturii altora. 
S-a ocupat de sute și sute 
de cărți ale altora. Și. cea 
mai mare parte a vieții lui 
și-a cheltuit-o cercetînd și 
deslușind miile de pagini 
de manuscris rămase de ne 
urma lui Eminescu. pregă
tind și realizînd — din ne
fericire nu în întregime — 
monumentala ediție a scri
erilor Luceafărului litera
turii române

A fost o interesantă si 
Importantă figură în litera
tura noastră, omul deose
bit de talentat și de harnic, 
care a plecat acum dintre 
noi.

Cu Perpessicius dispare 
unul dintre cei mai valo
roși scriitori ai noștri. 

două din cîmpurlle 
deversoare ale bara
jului. Eficacitatea di
rectă a acestor opera
țiuni este vizibilă : a- 
pele lacului de acumu
lare au ajuns în seara 
zilei de 1 aprilie la 
cota 57, acoperind in 
întregime fosta insulă 
Ada Kaleh.

Drept corolar al ri
dicării treptate a ni
velului apei în lacul 
de acumulare. cele 
trei turbine care func
ționează la Porțile de 
Fier furnizează în pre
zent, in fiecare oră, 
90 000 KW în plus față 
de acum o săptămînă. 
Este o energie care se 
adaugă celor 70 mili
oane KWh produși 
peste planul primului 
trimestru al anului la 
hidrocentrala Porțile 
de Fier.

Ion ANGHEL 
corespondentul 
„,Scînteii*

partid înseamnă sensul întregii sale 
vieți, nu poate să răspundă pe loc, e 
inhibat parcă de multitudinea fap
telor, a experiențelor trăite.

— Sînt multe lucruri de spus — în
cepe Constantin Guriencu, într-un 
tîrziu — ar trebui să vă istorisesc 
unele întîmplări, unele situații și fe
lul cum s-au rezolvat, cum au înțe
les oamenii noștri să răspundă sar
cinilor încredințate. Vedeți, comuna 
asta mare n-a fost întotdeauna la 
fel de frumoasă, la fel de bogată. 
Multe s-au petrecut pînă să se așe
ze pe acest drum al ei... Pentru fie
care lucru înfăptuit a existat o sar
cină de partid concretă. O sarcină 
care concentra, în „concretul" ei, e- 
lementele mari, cele mai importante 
ale etapei, desprinse din indicațiile și 
documentele de partid. Prin fiecare 
sarcină concretă pe care-o înfăptuim 
dăm viață programului stabilit de 
partid pentru dezvoltarea agriculturii 
noastre, pentru viața nouă și înflori
toare a satului. Așa că, într-un fel, 
pentru mine, sarcină de partid în
seamnă viață, istorie, istoria acestui 
sat, a ultimilor ani, cei mai impor
tanți din viața lui.

Iată un asemenea episod, petrecut 
cu un timp în urmă. Cooperativa a- 
gricolă de producție își dezvoltase 
un sector deosebit de rentabil ; 
școala de viță. Mai multe condiții îl 
favorizaseră : solul, clima și, mai a- 
les, tradiția. Satul a și dat, mai de 
mult, numele unui renumit bazin vi
ticol : Sarica-Niculițel.

Creșterea viței — operație deosebit 
de pretențioasă, necesitînd o muncă 
migăloasă și multă pricepere — a fost 
muiți ani rentabilă și pentru motivul 
că cei ce preluau producția de bu
tași (Agrosemul), lipsiți încă de ex
periența necesară, nu introduseseră 
norme științifice de selecție : pre-

Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a Il-a)

CUVlNTAREA
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Congresul al XXIV-lea 

al P.C.U.S.

Stimați tovarăși,
Este pentru noi o deosebită plă

cere de a participa la cel de-al 
XXIV-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și de 
a vă adresa dumneavoastră, dele- 
gaților la congres, comuniștilor so
vietici, popoarelor Uniunii Sovieti
ce un cald mesaj de prietenie și 
solidaritate internaționalistă din 
partea Comitetului Central, a tu
turor membrilor partidului nostru, 
a întregului popor român.

în raportul Comitetului Central 
al P.C.U.S., prezentat congresului 
de tovarășul Brej nev, au fost înfă
țișate pe larg marile realizări ob
ținute de oamenii muncii sovietici, 
care, sub conducerea partidului lor 
comunist, au transformat Uniunea 
Sovietică într-un stat socialist cu o 
economie puternică, în plin proces 
de perfecționare, cu o industrie de 
prim rang și un uriaș potențial ma
terial și științific.

Comuniștii români, poporul nos
tru dau o înaltă prețuire succese
lor remarcabile ale Uniunii Sovie
tice în construcția socialismului și 
comunismului, considerîndu-le o 
contribuție de mare însemnătate la 
întărirea forței sistemului mondial 
socialist, a frontului antiimperia- 
list.

Doresc și cu prilejul acestui 
congres să relev cu satisfacție fap
tul că între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, între popoarele și ță
rile noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă relații trainice — politice, 
economice, tehnico-științifice, cul
turale și în alte domenii de acti
vitate. Bazate pe vechi legături 
tradiționale și cimentate prin sîn- 
gele vărsat în comun de ostașii ro
mâni și sovietici în lupta victorioa
să împotriva fascismului, prietenia 
și colaborarea româno-sovietică 
sînt animate de realizarea nobile
lor idealuri ale socialismului. Sem
narea, în cursul anului trecut, a 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între cele două 
țări deschide noi perspective de 
dezvoltare multilaterală a colabo
rării româno-sovietice.

Partidul și guvernul României 
vor acționa și în viitor cu toată 
hotărîrea pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre partidele și țările 
noastre, cu convingerea că aceasta 
corespunde intereselor ambelor 
popoare, servește cauzei întăririi 
unității țărilor socialiste, mișcării 
comuniste internaționale, cauzei 
progresului și păcii.

Tovarăși,
Permiteți-mi să mă refer la cî

teva din preocupările actuale ale 
partidului șî statului nostru.

La sfîrșitul anului trecut, am 
încheiat cu succes planul pe anii 
1966—1970. Producția industrială a 
crescut într-un ritm mediu anual 
de aproape 12 la sută, fiind în 1970 
cu 75 la sută mai mare decît în 
1965. în cursul acestui cincinal, 
producția agricolă a crescut cu 
24 la sută față de cincinalul an
terior.

Venitul național a crescut pe
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Lucrările 

agricole 

de primăvară
Raid in județele 

Constanța și Dîmbovița 

cincinal cu 45 la sută, într-un 
ritm anual de aproape 8 la sută. 
Pe această bază s-a realizat majo
rarea generală a salariilor și pen
siilor, îndeosebi a celor mici, veni
turile din salarii crescînd cu pesta 
50 la sută. Au sporit, de asemenea, 
veniturile țărănimii, s-a înfăptuit 
un vast program de construcții de 
locuințe, s-a generalizat învăță- 
mîntul obligatoriu de zece ani. 
Cheltuielile social-culturale au 
crescut cu peste 60 la sută în 1970 
față de 1965.

în prezent, întregul nostru popor 
a trecut la înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
care stabilește drept obiectiv 
fundamental făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Realizarea prevederilor noului 
cincinal va apropia simțitor Româ
nia de țările cu economie avansată 
și va permite să se ia noi măsuri 
privind creșterea în continuare a 
nivelului de trai al tuturor celor 
ce muncesc — țelul suprem al po
liticii partidului.

Conducerea de partid șl de stat, 
înfăptuind un amplu program de 
măsuri pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea întregii activități de 
conducere și planificare a vieții 
economice și sociale, se preocupă 
permanent de adîncirea democra
ției socialiste, se consultă sistema
tic cu oamenii muncii și supune 
dezbaterii lor toate problemele 
fundamentale ale construcției so
cialiste, ale politicii interne și ex
terne.

în întreaga noastră activitate ne 
călăuzim după cunoscuta teză 
marxist-leninistă potrivit căreia 
principala îndatorire a partidului 
comunist de guvernămînt este fău
rirea noii orînduiri sociale. Noi 
considerăm că cu cît fiecare țară 
socialistă obține rezultate mai 
bune în opera de construcție a a- 
cestei orînduiri, cu atît își îndepli
nește mai bine îndatoririle națio
nale cît și îndatoririle internațio
nale, cu atît este mai mare contri
buția sa la cauza creșterii influen
ței socialismului în lume.

Stimați tovarăși,
în activitatea sa internațională, 

România pune un accent deosebit 
pe intensificarea relațiilor multila
terale cu toate țările socialiste.

Colaborarea economică, tehnico- 
științifică cu țările C.A.E.R., cu 
toate țările socialiste, trebuie să 
ducă la dezvoltarea economiilor 
raționale, la prosperitatea și înflo
rirea fiecărei națiuni socialiste, la 
întărirea independenței statelor 
noastre ca state libere și suverane, 
contribuind în acest fel la afirma
rea superiorității ideilor socialis
mului in lume.

După cum se știe, făurirea so
cialismului pe baza legităților sale 
generale se realizează în situații e- 
conomice, sociale și istorice diferite 
de la o țară la alta, partidele co
muniste și muncitorești activează 
în condiții diverse. Ținînd seama 
de această diversitate, între par
tide pot apărea deosebiri de păreri 

Tovarășului JOHN GOLLAN
Secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie

LONDRA 
Dragă tovarășe Gollan,
în numele comuniștilor români și al meu personal, vă transmit cele 

mai calde felicitări împreună cu urări de sănătate și viață îndelungată 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Cu acest prilej, vă urez noi succese în activitatea ce o desfășurați 
pentru apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare și ale poporului 
britanic, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.

îmi exprim speranța că bunele relații dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Marea Britanie se vor dezvolta continuu 
în interesul ambelor noastre popoare, al unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

K. «1 Partidului Comunist Român

asupra operei de construire a so
cialismului, asupra unor eveni
mente internaționale. Calea rezol
vării acestora este discutarea de 
la partid la partid, de la condu
cere la conducere, în spirit de în
credere și stimă reciprocă. Parti
dul nostru se pronunță împotriva 
oricărui amestec în treburile in
terne ale altor partide, care duce 
la slăbirea unității lor, a capacită
ții de luptă împotriva dușmanului 
de clasă. în condițiile internațio
nale actuale, o importanță deose
bită au afirmarea relațiilor de tip 
nou între țările socialiste — cu 
totul opuse relațiilor din lumea 
capitalistă — colaborarea lor liber 
consimțită, în spiritul principiilor 
marxist-leniniste și ale internațio
nalismului socialist, ale respectă
rii independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi șl 
neamestecului în treburile inter
ne, ale întrajutorării tovărășești șl 
avantajului reciproc. Aceasta con
stituie, după părerea noastră, ca
lea sigură pentru depășirea dificul
tăților și neînțelegerilor actuale, 
pentru refacerea și întărirea co
laborării și unității țărilor socia
liste. Orice nesocotire a acestor 
principii nu poate decît să com
plice soluționarea cu succes a pro
blemelor complexe ale construc
ției socialiste, să aducă prejudicii 
relațiilor între țările socialiste, în
tre partidele comuniste și munci
torești.

în ce-1 privește, Partidul Comu
nist Român va respecta în întrea
ga sa activitate principiile și nor
mele de relații între țările socia
liste, va acționa cu consecvență 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate țările socialiste. Totodată, 
vom lărgi legăturile de solidaritate 
internaționalistă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, în spi
ritul încrederii și stimei reciproce, 
al recunoașterii dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia politică potrivit con
dițiilor concrete ale țării sale, vom 
extinde relațiile cu alte forțe so
cialiste, democratice, progresiste, 
antiimperialiste.

Stimați tovarăși,
Evenimentele internaționale de

monstrează că în lume au loc pro
funde transformări revoluționare șl 
democratice, că noi forțe sociale se 
ridică împotriva imperialismului, a 
politicii sale de forță, dictat și a- 
gresiune, a tendințelor de a-și im
pune dominația asupra altor state. 
Acțiunile cercurilor imperialiste 
întîmpină rezistența tot mai dîrză 
a popoarelor, care își apără liber
tatea și independența națională, 
dreptul sacru de a-și hotărî sin
gure soarta.

Lupta eroică a poporului vietna
mez și a celorlalte popoare din 
Indochina, înfrîngerile suferite de 
imperialiștii americani sînt o ex
presie a acestor realități, o dovadă 
că nici o forță din lume nu poate 
Infringe un popor care este hotărit 
să-și apere independența și se

(Continuare în pag. a Vl-a)
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FAPTUL

DIVERS
mergi spre ieșire, 

sînt regulile jocu- 
întîmplă însă, cî- 
să încerci aceeași 
nu într-un parc

fi recuperată. înșelătoare 
aparență 1 Privite mai de 
aproape, faptele oferă o 
cu totul altă perspectivă. 
Să reținem că. inițial, in 
fața arbitrajului, conduce
rea combinatului a susți
nut sus și tare legalitatea 
recepției făcute de C. P. 
și Gh. A., arătînd că aces
tora nu li se poate imputa 
nimic. Și iată, brusc, o în
toarcere de 180 de grade ! 
în fața tribunalului, con
ducerea combinatului sus
ține că dimpotrivă, recep
ția făcută de C. P. și 
Gh. A. a fost ilegală, că a-

(Arbitrajul). „C. P. și 
Gh. A. au respectat nor
mele privind primirea- 
predarea mărfurilor" (Tri
bunalul).

Și... atunci ?
Conducerea combinatului 

trebuia 
acum ! 
vat și 
potriva 
competența noasțră să sta
bilim cine anume se află 
în spatele formulei adevă
ratul vinovat ; după cum 
am văzut, cei doi salariați 
trebuiau, oricum, excluși 
din cercul bănuiților.) Se

să afle — măcar 
— adevăratul vino- 
să se îndrepte îm- 
lui. (Nu este de

nat. De unde această con
cluzie ? In loc să-i afle 
adevărații vinovați și să 
îndrepte împotriva lor 
toate mijloacele 
care le avea la dispoziție
— fapt care ar 
buit la intărirea 
de răspundere față de a- 
vutul obștesc, la preveni
rea unor asemenea abateri
— conducerea unității a 
făcut totul pentru a ajunge 
la această falsă și fragilă 
justificare, la pulverizarea 
răspunderii. Acțiunile în 
justiție, recursurile au fost 
făcute de dragul formelor,

legale

pe 
se 
cu 
pe

fi contri- 
spiritului

Calculator...
uman

Nu o dată se întîmplă ca u- 
nele inventare mai dificile să 
răpească zile în șir chiar și ce
lor mai experimentați revizori 
de gestiuni. Ori de cîte ori se 
află In fața unor asemenea si
tuații, conducerea O.C.L. Boto
șani nu-și mai face însă nici un 
fel de griji. Și nu pentru că ar 
avea vreun computer în dotare. 
De fiecare dată apelează la ser
viciile tînărului Florin Vieru din 
strada Iile Pintilie nr. 38, care, 
chiar fără ajutorul mașinii de 
socotit, reușește să rezolve în
tr-o singură zi tot atîtea pro
bleme cîte ar rezolva orice alt 
revizor în... 15 zile ! în cel mult 
două secunde, el efectuează 
mintal orice operații de înmul
țire sau de împărțire cu cifre 
de ordinul miilor și sutelor de 
mii. întotdeauna, cu o precizie... 
matematică. O singură problemă 
se pare însă că i-a rămas pînă 
acum nerezolvată : ori de cite 
ori este întrebat care este „che
ta" rezolvării aproape instanta
nee a unor astfel de operații a- 
ritmetice de mari proporții, el 
nu răspunde decît „dacă aș 
ști..." Și aceasta pare cu atît 
mai greu de aflat cu cît „ma
șina" Iul de socotit funcționează 
fără comandă-program 1

Un coserit
de... 500 000
de lei

tntr-una din zilele trecute, 1. 
Lăschian din Sighetul Marma- 
ției, strada Lenin nr. 5, și-a cu
rățat cenușa din sobă și a de
pozitat-o in lada cu gunoi, care 
se afla in apropierea cămării de 
lemne. Peste noapte, gunoiul a 
luat foc. Flăcările au cuprins a- 
poi cămara de lemne și un șo
pron din curtea unității de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului fn care se aflau 15 
tuburi de oxigen. Imediat două 
din acestea au explodat și vil- 
vătaia s-a întins spre magazia 
de materiale fi piese de schinib 
■ unității. Pagubele se ridică la 
circa 500 000 lei. Și trebuie să 
adăugăm că, numai, datorită in
tervenției pompierilor, această 
gravă neglijență 
format intr-un 
zastru.

nu s-a trans- 
adevărat de

Ați fost vreodată într-un
I labirint ? Din clipa în care 

ai rătăcit drumul și începi 
„orientarea" după săgețile 
indicatoare poți fi sigur că 
numai întîmplarea sau 

| paznibul te pot scoate afa
ră. Și, culmea, de fiecare 
dată ai impresia că ieșirea 
trebuie să fie neapărat 
după primul colț. De fapt, 
te-ai invirtit tot timpul în 
cerc și ai avut numai sen
zația că 
Acestea 
lui ! Se 
teodată, 
senzație
de distracții, ci în modul 
de rezolvare a unor pro
bleme, deși „regulile jocu
lui" sînt cu totul altele. 
Ca In cazul de mai jos :

Cu ocazia recepționăril 
unor materii prime, Între
prinderea „Delicia“-Bucu- 
rești (aparținînd fostului 
Combinat pentru industria 
uleiului, produselor zaha
roase și cosmetice), a cons
tatat o diferență — citiți 
pagubă 1 — de 1300 kg za
hăr, între cantitatea în
scrisă în documentele fur
nizorului — Combinatul 
industriei alimentare Dolj 
— și cantitatea real pri
mită. Cazul a ajuns în 
fața arbitrajului. Nu vom 
intra în amănunte juri
dice ; subliniem numai că, 
pentru a-și dovedi nevino
văția, unitatea bucureștea- 
nă a invocat drept argu
ment legalitatea recepției 
făcute. Pe de altă parte 
însă, din probele adminis
trate în cauză s-a stabilit 
că furnizorul a expediat 
întreaga cantitate de za
hăr prevăzută în docu
mente. în această situație, 
„Delicia" trebuia să acțio
neze pe toate căile prevă
zute de lege, în vederea 
descoperirii vinovaților și 
a recuperării prejudiciu
lui. Cum s-au petrecut însă 
lucrurile în cazul de față ?

Imediat după hotărîrea 
arbitrajului, conducerea 
combinatului l-a chemat 
în judecată pe Constantin 
Popescu și Gheorghe Actri
ței, recepționeri la „Deli
cia", în vederea recuperă
rii daunelor. Acțiunea este 
semnată de Octavian Po
pescu, director general, 
Hristache Alexe, director 
economic, și Simion Voia, 
șeful oficiului juridic, fiind 
însoțită de referatul birou
lui de control financiar 
intern. în cuprinsul celor 
cîteva pagini care detalia
ză culpa salariaților ci
tim : „Din materialul de 
control reiese clar (subli
nierea noastră) că C. P. și 
Gh. A. au încălcat dispozi
țiile legii și sînt răspunză
tori de neîndeplinirea obli
gațiilor de serviciu cu pri
vire la primirea și verifi
carea mărfurilor". Cu alte 
cuvinte, cei doi au făcut o 
recepție necorespunzâtoare.

S-ar părea, după tonul 
categoric al documentului, 
că vinovății au fost în 
sfîrșit aflați, că paguba va

FABRICANȚII
DE „PLĂPUMIOARE

în obiectiv: Răspunderea
față de avutul obștesc

ceștia nu au făcut și nu au 
dres, că lor trebuie să li se 
impute absolut totul. De 
unde această totală schim
bare de optică ? S-ar pu
tea crede că unitatea a 
considerat eronate susține
rile sale de pînă atunci și 
a adoptat punctul de vedere 
al arbitrajului. Dar lucru
rile nu stau așa ! Pentru 
că, concomitent cu acțiu
nea din tribunal — în care 
susține că vinovați de 
producerea pagubei sînt 
C. P. și Gh. A. — între
prinderea solicită arbitra
jului reexaminarea cauzei, 
pe motiv că vinovat de 
producerea pagubei este 
tot... combinatul din Dolj 1 
Cum se explică „dualitatea" 
de opinie ? Fără să-și dea 
osteneala să descopere au
torul sau autorii reali ai 
prejudiciului, conducerea 
combinatului a dat întîi 
vina pe alții — vinovat e 
furnizorul din Dolj. Potri
vit socotelii „dacă merge, 
merge ; dacă nu..." Și nu a 
mers. Răspunderea pentru 
pagubele aduse
obștesc nu se poate 
dînd cu banul, la 
în virtutea aceluiași 
cipiu", a 
„fuga după 
Poate, cine 
cum era de
prins nici unul. Hotăririle 
celor două instanțe sînf 
clare : combinatul a livrat 
întreaga cantitate de zahăr 
înscrisă tn documente

avutului 
stabili 
noroc, 
„prin- 

apoi
iepuri". 

După

încercat 
doi 
știe...

așteptat, nu a

pare însă că întreprinderea 
nu a urmărit atit recupe
rarea prejudiciului, cit jus
tificarea lui. După ce au 
încopciat cele două hotărîri 
într-un dosar — dovadă 
semnificativă a „preocupă
rilor" privind apărarea a- 
vutului obștesc — directo
rul economic Hristache 
Alexe și jurisconsultul 
Simion Voia au întocmit 
un referat în care propun 
ca paguba să fie... supor
tată de unitate. Propunere 
cu care directorul general, 
Octavian Popescu, a fost 
de acord. Să cuprindă, 
cumva, referatul și argu
mente reale, de care nu 
avem cunoștință ? Nici
decum. în motivare ci
tim : „Avînd în vedere că 
soluția tribunalului este 
definitivă și executorie — 
toate căile de atac fiind 
epuizate — propunem ca 
suma cu care am fost pre
judiciali — contravaloarea 
zahărului constatat lipsă 
la recepție — să fie scă
zută din evidența conta
bilă".

Cu alte cuvinte, spune 
conducerea combinatului :
1) Pretențiile de a recu
pera paguba de la o în
treprindere nevinovată au 
fost respinse de arbitraj ;
2) Pretențiile de a recu
pera paguba de la niște 
salariați nevinovați au 
fost respinse de tribunal ;
3) Propunem ca paguba 
să fie suportată de combi-

nicioasă, potrivit căreia 
legea ar putea fi, totuși, 
păcălită 
reselor 
unității.
ziție a 
prinderii nu justifică insă 
abandonarea legii de către 
jurisconsult. în aceste 
condiții, a fi de acord cu 
opinia conducerii, înseam
nă a neglija adevăratele 
interese ale întreprinderii, 
ale societății. Dacă Simion 
Voia s-ar fi opus acționă
rii în judecată a celor doi 
recepționeri, conducerea 
combinatului ar ti fost ne
voită să-și îndrepte acțiu
nea împotriva adevăraților 
vinovați. Or, așa, între co- 
perțile dosarului de con
statare a pagubei s-au a- 
dunat, rînd pe rînd, vreme 
de aproape un an, diferite 
„plăpumioare". Iar în con
tul întreprinderii banii nu 
au intrat nici pină în ziua 
de azi.

Cazul ne relevă un anume 
mecanism păgubitor ; aco
perirea cu hîrtii a daunelor 
materiale.

O discuție pe marginea 
unor astfel de 
desfășoară. în 
astfel :

— Paguba a 
perată ?

— Imediat după consta
tarea lipsurilor noi am în
cheiat un proces-verbal...

pînă la 
trecut în

în beneficiul inte- 
„particulare" ale 
O asemenea po- 

condueerii Intre-

cazuri se 
linii mari.

fost recu-

— Bine, dar 
urmă, banii au 
contul fabricii ?

— A doua zi,
procesului verbal. C.F.I.-U1 
a trecut la cercetări...

pe baza

Zmeul fatal
zilele trecute,Intr-una din

copilul loan Marin, în vîrstă de 
13 ani, din comuna Șoldanu (Il
fov), se juca pe afară cu un 
zmeu. II ridicase în bătaia vîn- 
tului cu ajutorul unei sîrme de 
cupru în loc de sfoară. La un 
moment dat, sîrma a atins re
țeaua de înaltă tensiune de 
15 000 de volți. în urma șocului 
electric produs, copilul a fost 
electrocutat și, cu toate inter
vențiile ulterioare, nu a mai 
putut fi «alvat.

LISTA DE CÎȘTIGURI IN OBIECTE
librete de economii cu dobîndă și cîștiguri
LA SORȚI PE TRIMESTRUL I - 1971

la depunerile pe
TRAGEREA

Ca în codru
Pădurarul Petru Preda își fă- 

eea obișnuitul rond de zi prin 
pădure. Deodată a auzit un zgo
mot suspect. lndreptindu-se in 
direcția respectivă, a observat 
un necunoscut care lovea cu 
sete intr-un copac pentru a-l 
dobori la pămint. Necunoscutul 
l-a simțit insă și el pe pădurar, 
pe măsură ce acesta se apropia 
de el, și folosind un moment 
favorabil, s-a repezit asupra lui, 
l-a lovit, l-a dezarmat și. con
vins că nu l-a văzut nimeni, a 
dispărut. Nu tîrziu după aceea 
însă, in urma cercetărilor între
prinse. la marginea pădurii a 
fost găsită arma pădurarului, 
pentru ca apoi să fie identificat 
și cel ce o aruncase : Gheorghe 
Androne din comuna Beriu, ju
dețul Hunedoara. Acum urmează 
si compară in fața instanței de 
judecată.

După
pronunțarea
sentinței

9

Instanța de judecată lși spu- 
■ese cuvîntul. Rămînînd defini
tivă, sentința pronunțată urma 
să fie pusă tn aplicare. Execu
torul judecătoresc Ion Contus 
l-a dat a înțelege însă lui Ion Ti- 
hoi din comuna Zăvoi (Caraș-Se- 
verin) că dumnealui ar fi în 
■tare să o prefacă într-o simplă 
literă moartă pe hîrtie. Bineîn
țeles, în schimbul unei recom
pense. N-a terminat însă bine de 
numărat banii și... Acum va a- 
vea de ispășit — nu de executat 
— o sentință judecătorească.

Rubricâ redactata de :
Dumitru TIRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

SARCINA
DE PARTID

(Urmare din pag. I)

s-a exprimat unul

al hîrtiilor care trebuiau 
încopciate în dosar.

Toți factorii de răspun
dere din conducerea fostu
lui combinat și a între
prinderii „Delicia", cu 
care am discutat, s-au ară
tat realmente surprinși de 
interesul pe care l-am ma
nifestat față de această 
problemă „deja rezolvată", 
cum
din ei. Tovarășii Hrista
che 
Boghițoiu, 
al fabricii 
situat pe 
ții 
tate mai sus, 
de fiecare dată : „Noi 
epuizat toate căile 
atac ; și alți vinovați 
avem" (?!) Ca și cum 
guba nici nu ar fi existat 
ori, dacă a existat, s-a 
născut... singură 1

— Eu m-am declarat de 
la început împotriva acțio
nării în judecată a recep- 
ționerilor. ne-a spus juris
consultul Simion Voia.

— Atît acțiunile arbitra
jului, cît și acțiunile jude
cătorești poartă însă 
semnătura dv.„.

— Am fost obligat să 
fac...

' „Amănuntul" face și 
parte din „tehnica" 
ficării. Uneori, 
suitul este chemat 
spune : „Avem de 
vat» următoarea 
mă ; trebuie să ne 
forma". O mentalitate per-

Alexe și George1 a 
fostul director 
„Delicia", s-au 
aceleași pozi-

contradictorii prezen- 
mai sus. subliniind 

am 
de 
nu 

pa-

o

el 
justi- 

juriscon- 
și i se 
«rezol- 

proble- 
găsești

— A treia zi...
Vă amintiți ? Săgețile 

indicatoare din labirint I
De la o hîrtie la alta — 
dat fiindcă o asemenea
discuție se desfășoară în
totdeauna în fața unui vraf 
de hîrtii 1 — despre pagubă 
se vorbește din ce în ce 
mai puțin. Ea mai revine o 
singură dată în discuție — 
atunci cînd se arată că a 
fost trecută la pierderi !

Grija față de avutul ob
ștesc nu are nimic comun 
cu acest mod de a acționa. 
Imputațiile, acțiunile în 
justiție nu sînt niște in
strumente legale în sine 
și nici nu pot fi transfor
mate în asemenea instru
mente, după folosirea că
rora cei în cauză se pot 
considera mulțumiți, ab
solviți de orice răspundere. 
Un bun gospodar se poate 
declara satisfăcut numai 
atunci cînd măsurile luate 
au fost eficiente, cînd patri
moniul unității a fost reîn
tregit. Cu atît mai mult cu 
cît stă în tradiția conducă
torilor întreprinderilor și 
instituțiilor noastre să dea 
dovadă de o înaltă res
ponsabilitate și corectitu
dine în munca lor. Și mî- 
nuirea banului public este 
unul din principalele do
menii de manifestare 
acestor calități.

luau totul fără să țină seama de 
calitatea butașilor. în toamna anului 
1968, însă, Agrosem-ul a introdus 
norme riguroase de selecție, înțele- 
gînd să cumpere de la C.A.P. numai 
butașii realmente utili, împărțiți și 
ei pe categorii de calitate, la prețuri 
sensibil diferențiate. La preluarea 
producției din 1968 aceste norme au 
produs aici, la C.A.P. Niculițel, un 
..dezastru". Numai o mică parte a 
producției de butași a trecut exame
nul riguros al calității. Veniturile 
s-au împuținat.

— Am înțeles imediat — povestește 
secretarul — că se vor găsi unii care 
vor căuta vinovatul și care nu-1 vor 
căuta unde trebuie. Așa s-a și în- 
timplat. A început să circule părerea 
cum că vinovat ar fi președintele 
cooperativei, un tînăr inginer agro
nom, venit aici doar de cițiva ani. Nu 
spun că n-a avut și el o parte de 
vină ; e»a lipsit de experiența con
ducerii și, atunci, la început, nici nu 
înțelesese el cită importanță avea, 
pentru noi, școala de viță. De aici 
însă și pînă la a-1 face răspunzător 
pentru tot ce se întîmplase era o mare 
distanță. Dacă trebuia stabilită o vi
novăție — și trebuia — atunci vi
novat pentru insuccesul din acel an 
era modul în care înțelegeau mulți 
dintre cooperatori să-și facă munca. 
Vinovată era o concepție greșită des
pre calitatea muncii și nicidecum un 
om. fie el și președinte...

Membrii comitetului de partid 
s-au întrunit atunci în biroul în care 
ne aflăm acum și au discutat situa
ția. Dar și ei împărtășeau păreri di
ferite. Cițiva plăteau tribut mentali
tății după care de vină era Agro
sem-ul. cu noile lui exigențe, și pre
ședintele care „n-a știut să-și im
pună punctul de vedere în fața Agro- 
sem-ului“...

— Cum adică — a întrebat atunci 
secretarul — e vinovat statul că nu 
mai cumpără de la noi o marfă 
proastă ? E vinovat președintele că 
n-a încercat să înșele statul obligîn- 
du-1 să ne plătească pentru o pro
ducție cu care n-are ce face ?

— Președintele trebuia să știe și 
să ne spună de ta început că se vor 
schimba normele...

— Ce să vă spună ? Că trebuie să 
se muncească serios, conștiincios ? 
Asta o știam cu toții.

Dezbaterile din comitet au fost 
fructuoase. Mai întîi aici, în acest 
nucleu al comuniștilor, situația crea
tă a fost pusă în ’ 
în cele din urmă, 
tetului au înțeles 
trebuie schimbat, 
puse de Agrosem, 
producă o schimbare a modului 
care înțeleg unii cooperatori 
muncească. Nu era vorba de o si
tuație de moment, ci de o anume 
mentalitate ce se încetățenise pe ne
simțite.

Ne-am dat seama, atunci, în acele 
clipe, că lucrul principal, sarcina 
noastră de căpetenie, era să lămurim 
neîntirziat această problemă, să pro
vocăm o răsturnare de mentalitate, și 
aceasta prin dezbaterea vie, directă, 
cu oamenii. Astfel ca ei înșiși să în
țeleagă, să se pătrundă cu toții de 
însemnătatea unui mod de a gindi și

lumina adevărului, 
toți membrii comi
că nu președintele 
nici normele im- 

ci că trebuie să se 
tn 
să

Numărul cîștigurilor Nr. libretu
lui cîștigător

Valoarea cîștigurilor
parțială totală

1 1283583 10 000
1 512760 10 000
1 1766138 10 000
1 1192216 10 000
1 2253153 10 000
1 61752 10 000
1 . 947923 10 000
1 1923045 10 000
1 968633 10 000
1 899676 10 000
1 1046419 10 600
1 578946 10 000
1 1724227 10 000
1 922469 10 000
1 1230488 10 000 150 000

Terminația
libretului 
cîștigător

•
23
23

75477 5 000
73028 5 000

23 47870 5 000
23 92481 5 000
23 77970 5 000
23 27610 5 000 690 000

Cîștiguri 
în aragaze 
cu butelie

230 — cu 4 ochiuri 0019 1 955
230 - idem 6210 1 955 899 300
230 — cu 3 ochiuri 2922 1 709
230 — idem 7335 1 709 786 140

230 4695 1 000
230 / 0517 1 000
230 2723 1000 690 000
230 0984 500
230 4689 500
230 3253 500
230 2735 500
230 4303 500
230 • 8223 500
230 5207 500 805 000

TOTAL: 3 373 cîștiguri în obiecte în valoare de lei 4 020 440

Cîștigurile ieșite la sorți «e acordă 
integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10% din valoarea cîștigu- 
lui. Dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10% din valoarea 
cîștigului, se acordă un cîștig de 10 
ori mai mare decît soldul mediu tri
mestrial al libretului.

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot 
alege, în limita valorii cîștigurilor ce 
li se cuvin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la filia
lele C.E.C. de care depind unitățile 
care au emis libretele cu dobîndă și 
cîștiguri ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau In minus

între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează in 
numerar, la inmînarea obiectelor.

De cîștigurile în aragaze cu butelie 
beneficiază titularii libretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri ale 
căror numere curente au terminațiile 
ieșite la sorți pentru aragaze, cu con
diția să aibă un sold mediu trimes
trial de cel puțin 10% din prețul de 
vînzare al aragazului cu butelie.

Pentru a beneficia de aragazele cu 
butelii, titularii libretelor cîștigătoare 
trebuie să se 
30 de zile de 
lialele C.E.C. 
ale libretelor

prezinte în termen de 
la data tragerii, la fi- 
care tin fișele de cont 
respective.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viață din 31 
martie 1971, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

B.M.H. : L.B.V. ; B.H.K. ; K.L.S. 
U.F.O. ; G.I.A. ; R.Y.T. ; F.N.Z.

Toți asigurații care au polițele In 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații ale 
căror litere sint înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere se vor prezenta la 
unitățile ADAS, pentru a-și primi su
mele cuvenite.

Titus ANDREI

cinema

9;

20,30.

Santa Vittoria :
17 (seria de

familie : LUMI-
13,45; 16: 18,15:

15,30; 18; 20,15.
sicilienilor : DACIA — 
tn continuare, FLO- 

— 15,30; 18; 20.30. FLA- 
15.30; 18;

• Haiducii Iui Șaptecai : PATRIA
— 8,30; 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 
11,45; 14.30; 17,15; 20,30.
e Prețul puterii : GRI VIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Adio, Granada ! : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15: 14.30; 
16,45; 19; 21.
• O duminică în 
NA — 9,15; 11,30;
20,30.
• Secretul din 
SALA PALATULUI 
bilete — 3632) ; 20,15 (seria de bi
lete — 3611) , FAVORIT — 9.30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Corbarii — Zilele filmului Ita
lian : CAPITOL - 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21. 1
• O poveste veche, veche : TIM
PURI NOI — 9,30—17 în conti
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,30; 20,30.
• Romeo și Julieta : VOLGA — 
9,45; 12,45; 16; 19,30, MIORIȚA — 
10; 13,30: 16,30; 19.30.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
LIRA - 15,30; 18.

• începutul : LIRA — 20,15.
• Ultimul samurai : VIITORUL — 
15,45; 18.15: 20,15.
• Eliberarea : MUNCA
19.15.
• Cîntecele mării : PACEA — 16; 
18; 20, COSMOS - 15,30; 18; 20.15.
• Ucigașul de femei — 9, H. 8 — 
10,30; 12,30; 14,30, VasUI fantomă
— 16,<30; 18,45, Moartea obosită — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Los Tarantos : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30 TO
MIS — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
• B. O. 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 -
• Clanul
8,30—20.30 
REASCA 
CARA —
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : BUCEGI - 16: 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 — 9; 
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.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Jean 
Martinon (Franța) — 20.
• Opera
19,30.
• Teatrul 
19,30.
• Teatrul ____ _ ______
giale" (sala Comedia) : Regele I.ear 
— 20; (sala Studio) : O femele cu 
bani — 20.
• Teatrul de comedie : Opinia pu
blică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) Gluga 
pe ochi — 20; (sala Dalles) : Acești 
nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul Mic : Cum se jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul Ciulești Omul care a 
văzut moartea — 19,30.

S Teatrul „Ion Creangă" : Mateiaș 
iscarul — 9,30.

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) Peter Pan — 16; 
(sala din str. Academiei) ; De ce 
a furat zmeul mingea ? — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vastlescu" : Fetele Didinel — 
19,30
• Teatrul satirlc-muzica! „C. Tâ- 
r.ase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Logodnicele aterizează la 
Paris — 19.30.
• Circul „Globus" : Circus expres 
— 19.30.

Română : Carmen —

de operetă : Suzana —

Național „I. L. Cara-

a acționa potrivit înseși intereselor lor 
generale, cerințelor dezvoltării 
perspectivă a unității noastre.

Discuția din comitet a condu» 
concluzia că In fața organizațiilor 
bază din C.A.P. trebuia pusă din 
cel moment, cu ascuțime, sarcina 
partid de a face larg înțelese aceste 
lucruri. în definitiv, rostul sarcinii de 
partid este de a concentra atenția și 
eforturile comuniștilor tocmai spre 
punctele nodale pentru depășirea 
dificultăților și obstacolelor interve
nite, acționind asupra conștiinței oa
menilor, convingîndu-i, făcîndu-l să 
înțeleagă necesitatea unei măsuri sau 
acțiuni.

A 
le 
sa 
liului de conducere. Trecuseră puține 
zile de la ședința comitetului. Printre 
sutele de oameni strînși la căminul 
cultural dăinuia încă părerea că 
pentru insuccesul producției de la 
școala de viță vinovat e președintele 
și, deci, trebuia schimbat.

La adunare participau peste 1000 
de cooperatori. O mie de oameni că
rora trebuia să li se schimbe, < '.e
obișnuințe care prinseseră rădăt.^.i, 
să li se Insufle alte convingeri. Și în 
fața acestor oameni eram noi, comu
niștii, o mînă de comuniști... O să 
izbutim oare să le smulgem acel văl 
de pe ochi, să-i convingem de drep
tatea Ideii noastre ? Ne dădeam sea
ma că era greu, foarte greu. Dar în 
fiecare din noi trăia ideea sarcinii de 
partid. Și ne simțeam tari prin jus
tețea acestei sarcini.

Acolo, în adunare, ne-am dat sea
ma că sarcina pe care ne-o propu
sesem și care însemna. în fapt, 
impunerea noului, a unor cerințe ca
litative în munca noastră — presu
pune luptă, înfruntare directă, uneori 
aspră, cu vechiul, cu rămășițele unor 
mentalități încă puternice. Se auzeau 
voci: „Să-l schimbăm pe președin
te 1“ S-a rostit chiar și numele cîtor- 
va care ar fi urmat să fie aleși. „Să-l 
punem pe Trif 1“ „Să-l alegem pe 
Dinu !" Cei propuși erau doi membri 
din comitetul de partid, chiar cei care 
în ședința comitetului apăraseră, la 
Început, mentalitatea lucrului de 
mîntuială. Mă gîndeam : „Să-l văd 
acum... Ei știu care-i sarcina lor de 
partid în momentul de față. Acum ar 
fi momentul să acționeze, să le expli
ce oamenilor cum stau, de fapt, lu
crurile". Primul care s-a ridicat la 
cuvînt a fost chiar Dinu.

— „Vreți să alegem un nou preșe
dinte ? Foarte bine — a început el. 
Alegeți-mă pe mine. Sau pe Trif. De 
acord?" — „De acord!" a răspuns co
rul mulțimii. Am înmărmurit. Iată 
— mi-am spus — de ce în ședința de 
comitet a ținut el partea celor ca- 
re-1 acuzau pe președinte. „Dar să 
știți — a continuat Dinu — că nici 
eu n-am să mă opun normelor impu
se de Agrosem și n-am să fiu de a- 
cord să prezentăm statului spre vln- 
zare butași proști. N-am să fiu de 
acord cu munca făcută în dorul lelii. 
Eu am să. fiu primul care se va lupta 
ca fiecare Să-și facă datoria conștiin
cios și să nu pretindă să i se dea, 
decît atît cît merită pentru mutica 
lui. De acord ?“.

în sală s-a iscat, de data asta, un 
murmur nedeslușit. După care Dinu 
s-a așezat pe scaun. S-a ridicat ime
diat Trif. Trif e un tînăr isteț. El 
a spus : „Vreți, poate, să mă alegeți ■ 
pe mine ? Șă știți că nici eu n-am să 
vă spun altceva decît v-a spus Dinu. 
Pentru ce ne trebuie alt președinte? 
Ca să acopere lenea unora dintre 
noi ? Ca să-i cocoloșească pe cei care 
s-au obișnuit să muncească prost și 
să trăiască din producția bună făcută 
de alții ? Eu n-am să accept să fiu 
un astfel de președinte. Și dacă tot 
n-am să fiu de acord cu aceste lu
cruri, dacă tot trebuie să schimbăm 
ceva din felul nostru de a gîndi, de 
ce să-l schimbăm pe președintele 
care nu-i nici el de acord cu munca 
proastă și care, pe deasupra, mai e șl 
inginer și știe mai bine decît oricare 
dintre noi ce trebuie făcut ca să ob
ținem producții și venituri mari ?".

S-a stirnit o animație, o șușoteală... 
„Are dreptate Trif" — am auzit pe 
mai mulți. Apoi au cerut șl alții cu- 
vintul. s-a schimbat toată atmosfera 
și lucrurile au pornit-o pe făgașul 
bun. Ședința pe care v-am povestit-o 
a fost numai un inceput. Lupta pen
tru calitatea producției, pentru în
rădăcinarea unei concepții, a unul 
nou mod de muncă, a fost, mai de
parte. pe săptămîni si pe luni de zile, 
principalul nostru obiectiv Pentru 
înfăptuirea lui, fiecare comunist a 
primit sarcini concrete, urmărite cu 
perseverență și statornicie.

...V-am istorisit toate astea gîndin- 
du-mă că o sarcină de partid nu este 
întotdeauna comunicată răspicat co
muniștilor pe cale ierarhică sau în 
cadrul unei discuții. Cei doi comu
niști din comitetul nostru n-au inter
venit în adunare pentru că primi
seră această sarcină. Și-o asumaseră 
din inițiativă proprie. într-un mo
ment decisiv, simțind că. intervenind 
în felul in care au făcut-o își înde
plinesc o datorie de conștiință. Stă în 
felul de a gîndi al unui comunist să 
ia asemenea decizii cu valoare de 
sarcină de partid atunci cînd Împre
jurările o cer.

Aici și-a întrerupt firul gîndurilor 
secretarul. Reporterul cere permisiu
nea de a i-I continua. Viața, desfă
șurarea ulterioară a evenimentelor au 
demonstrat cu prisosință adevărul 
apărat atunci... Cooperativa lor agri
colă de producție realizează în pre
zent venituri considerabile din valo
rificarea unor mari cantități de bu
tași de cea mai bună calitate. Din 
totalul producției, procentul de bu
tași admiși la calitatea întîi este, pe 
țară, de 35 la sută. La școla de viță 
a C.A.P. Niculițel — considerată 
printre cele mai bune — procentul 
acesta depășește 45 la sută. Oamenii 
vor să învețe să lucreze și mai bine, 
iar pentru asta au cerut o suplimen
tare a programei învățămîntului a- 
gro-zootehnic. Răspunderea fiecăruia 
nentru munca Iui se poate deduce 
și din faptul că aici s-a aplicat sis
temul acordului global încă de acum 
un an.

Toate acestea sînt și consecința fap
tului că atunci, Intr-un moment de 
cumpănă, comuniștii au acționat cu 
toată energia, inteligența, spiritul lor 
partinic. Ei au Înțeles că, pe orice 
cale ar veni, de la un for superior 
ori dintr-o hotărîre colectivă, pe te
meiul unei convorbiri sau din propria 
lor gindire asupra complexității unei 
situații, sarcina de partid reprezintă, 
în fond, modul specific comunist de 
participare la marea operă înfăptuită 
de partid, materializarea apartenen
ței profunde, cu întreaga ființă, la 
partidul ce și-a asumat conducerea 
destinelor societății noastre.

d®

la 
da 
a- 
de

sosit ziua adunării genera- 
a cooperatorilor în care urma 
aibă loc și alegerea consi-
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REALIZĂRI REMARCABILE 

IN ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI TRIMESTRIAL

MARAMUREȘ
Toate Întreprinderile Indus

triale din județul Maramureș 
și-au Îndeplinit planul la pro
ducția globală cu trei zile îna
inte de termen. Aceasta a fă
cut ca pînă la încheierea tri
mestrului I să se realizeze o 
producție suplimentară în va- 
’ JJe de peste 35 milioane lei. 
j-âu evidențiat în mod deosebit 
Uzinele metalurgice de metale 
neferoase și flotația centrală din 
Baia Mare, Exploatările miniere 
Nistru, Uba, Herja și Băiuț. 
U.E.I.L. Baia Mare și Vișeul de 
Sus, platforma C.E.I.L. Sighetul 
Marmației și altele.

SĂLAJ
ZALĂU (corespondentul „Scîn

teii", Vasile Rusu).
Cu trei zile mai devreme, co

lectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri din unitățile 
industriale ale județului Sălaj 
au raportat realizarea planului 
la producția globală. Potrivit 
datelor preliminare, industria 
județului a înregistrat la pro
ducția globală industrială o de
pășire de peste 4 la sută. Nu
mai întreprinderea minieră „Să
lajul" de la Sărmășag a dat 
peste plan aproape 7 500 tone 
de cărbune, unitățile industriei 
locale au livrat beneficiarilor 
peste un milion cărămizi, iar in
dustria alimentară a dat peste 
plan aproape 3 000 hl lapte.

HARGHITA
MIERCUREA CIUC (prin te

lefon de la Bartunek Istvan). 
Unitățile industriale din județul 
Harghita și-au îndeplinit planul 
pe primele trei luni ale anului 
la producția globală cu două 
zile Înainte de termen. Pînă la 
sfîrșitul lunii martie. In județ 
ș-a realizat o producție globală 
suplimentară în valoare de circa 
15 milioane lei, concretizată, în
tre altele. In 124 tone fontă, 350 
m.c. cherestea rășinoase, 350 
m.c. cherestea de fag. Printre 
unitățile fruntașe se numără 
I.M. Harghita. C.E.I.L. M. Ciuc. 
Uzinele de fler Vlăhița, salina 
Praid șl unitățile industriei lo
cale, ■

UNITĂȚILE
MINISTERULUI 
CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

Unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale au înde
plinit cu trei zile înainte de 
termen sarcinile de plan pe pri
mul trimestru. După calculele 
specialiștilor, valoarea produc
ției de construcții-montaje va fi 
depășită cu circa 40 milioane 
lei. Utilizînd din plin fiecare zi 
bună de lucru și avînd asigu
rate documentațiile tehnice, co
lectivele șantierelor aparținînd 
acestui minister au efectuat în 
primul trimestru un volum de 
lucrări care depășește cu peste 
200 milioane lei realizările din 
aceeași perioadă a anului tre
cut

Constructori] și montoril au 
dat în funcțiune 16 noi obiec
tive, printre care Combinatul 
de materiale de construcție- 
Aleșd, întreprinderea de pre
fabricate din beton de la Buzău, 
Fabrica de produse ceramice de 
la Sătuc, complexele avicole de 
la Titu și Galați,

UNITĂȚILE DE STAT 
ALE MINISTERULUI 
COMERȚULUI 
INTERIOR

Potrivit datelor preliminare 
ale Ministerului Comerțului In
terior, planul pe primul trimes
tru de desfacere a mărfurilor 
prin rețeaua unităților de stat 
a fost depășit. Se apreciază 
că vor fi desfăcute, peste pre
vederi. produse In valoare de 
circa 350 milioane lei.

Față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut, au fost vîndute 
populației cu 11 la sută mai 
mult ulei, cu 16 la sută mai 
multe preparate de carne, cu 23 
la sută pește, 126 milioane ouă 
în plus, confecții și tricotaje în 
valoare de peste 120 milioane 
lei, cu 500 000 mai multe perechi 
Încălțăminte, cu 40 milioane lei 
mal multă mobilă.

Noua hald de tratament termic c 
pieselor de la uzina „Unio* din 

Satu-Mare
Foto : M. Andreesca
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CONTRASTE
e încet, încet,

LUCRĂRILE AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ

JUDEȚUL CONSTANȚA

Pe canalele de irigații 
e, deocamdată, secetă

în Județul Constanța, lucrările agri
cole de primăvară și, în primul rînd, 
semănatul au început mai devreme de- 
cît în alte județe. Pină la 31 mar
tie au fost însămînțate peste 52 000 
hectare. Practic, toate cooperativele 
agricole și majoritatea întreprin
derilor agricole de stat au terminat 
semănatul culturilor din epoca întîi. 
Acum, în zonele de vest și de sud ale 
județului s-a trecut la semănatul florii- 
soarelui. „Ritmul de lucru — ne spunea 
într-o convorbire inginerul Dan Șerbu, 
directorul general al direcției agricole 
județene — este bun. 
Fiecare lucrare a fost 
temeinic pregătită 
încă din zilele ier
nii. Toate unitățile a- 
gricole și-au asigurat 
sămînța, iar specia
liștii au amplasat 
mai judicios cultu
rile ținînd seama de 
planta premergătoa
re, gradul de fertili
tate al solului și al
tele. Tractoarele și 
mașinile agricole au 
fost reparate, revi
zuite și probate cu 
cea mai mare aten
ție".

Ne convingem de 
aceste afirmații pe 
teren. La cooperativa 
agricolă din Cio- 
banu, de lingă Hîrșo- 
va, peste 100 de cooperatori plan
tau arpagicul în cîmp. Alți coopera
tori lucrau, de asemenea, în vie și în 
livadă. Practic, toți oamenii apți de 
muncă din comună erau la cîmp. 
Semănatul culturilor din prima epocă 
pe 320 hectare a fost terminat cu 
cîteva zile în urmă. La secția de meca
nizare inginerul șef al cooperativei, Au
rel Pănciulescu, făcea proba de control 
al semărătorilor. Era de față și ingi
nerul Nicolae Căpraru, directorul S.M.A. 
Hîrșova. Acesta a rezolvat pe loc unele 
probleme privind aprovizionarea secției 
de mecanizare cu carburanți și lubre- 
fianți. La amiază a început semănatul 
celor 500 hectare cu floarea-soarelui. în 
condiții normale, lucrarea va fi termi
nată în 4—5 zile.

Popas la Topalu. Aici, pe o tarla din 
marginea comunei se încheia semănatul 
a 300 hectare cu floarea-soyelui din 
cele 700 hectare planificate. Mecaniza
torii își mutau frontul de lucru pe o 
tarla vecină. Pentru a se preveni pier
derea apei din sol, înaintea agregatului

• Prima epocă a fost 

încheiată • Se însămîn- 
țează masiv floarea-soa
relui • Serioase rămî- 
neri în urmă la lucrările 

de irigații

de semănat se aplică o lucrare cu discul 
urmat de un nivelator construit dintr-o 
bară metalică. Acesta, ne spunea Nicolae 
Gaidagiu, președintele cooperativei, în
lătură denivelările, asigură uniformiza
rea adîncimii de semănat, diminuează 
pierderile de apă din sol. La fel se 
procedează și la cooperativa agricolă 
din Chirnogeni. La ferma seminceră, 
inginerul Anghel Constantinescu con
trolează încă o dată, înaintea fiecărei se
mănători, calitatea pregătirii terenului. 
Aici se asigură, pe baza experienței do- 
bîndite, la cultura florii-soarelui o den

sitate de 100 000 plan
te la hectar. S-au 
luat măsuri ca trac
toarele la semănat 
să se deplaseze nu
mai cu viteza a doua.

Sute de oameni lu
crează, de aseme
nea, pe cîmp, în gră
dina de legume. La 
cooperativele agricole 
de producție din 
Comana, Agigea, Co- 
badin, Ciocîrlia și al
tele, unde semăna
tul culturilor din pri
ma epocă s-a termi
nat de mult, iar al 
florii-soarelui este a- 
vansat, au început 
pregătirile pentru 
semănatul porumbu
lui, lucrare care 

se estimează că va începe după 10 
aprilie. In unele întreprinderi agri
cole de stat ca Dorobanțul, de exem
plu, am întîlnit o situație de neînțeles. 
Se mai așteaptă încă sămința pentru 
100 hectare ce urmează a fi însămînțate 
cu lucernă și 20 hectare cu cartofi tim
purii. Departamentul I.A.S. cunoaște de 
mult această situație, dar continuă să 
facă promisiuni liniștitoare.

După cum se știe, în județul Constan
ța s-au amenajat pentru irigat peste 
50 000 hectare. Unitățile agricole s-au 
angajat să producă în acest an, pe te
renurile irigate, 12 000 kg porumb boabe 
la hectar. Este un angajament care poate 
fi îndeplinit dacă toți factorii interesați 
își vor conjuga eforturile pentru asigu
rarea condițiilor necesare. Aceasta pre
supune, în primul rînd, ca sistemele de 
Irigații să funcționeze ireproșabil de pe 
acum pentru a asigura apa de aprovi
zionare în sol necesară viitoarelor cul
turi. Din păcate însă, ne spunea ingi
nerul Nicolae Rahău, directorul între
prinderii agricole de stat Dorobanțul, 
care are amenajate pentru irigat 10 000

hectare, sistemul nostru de irigat nu 
poate funcționa. Canalele pe mari dis
tanțe sînt tasate, o stație de pompare 
s-a degradat datorită execuției defec
tuoase. Lucrările de remediere pe care 
trebuie să le execute T.C.I.F. Constanța 
vor dura cel puțin o lună de zile, dar 
nu se întrevede nici măcar posibilitatea 
începerii lor Aceleași neajunsuri sînt și 
la I.A.S. Mihail Kogălniceanu. Trustul 
de construcții și îmbunătățiri funciare 
Constanța trebuia, de asemenea, să ac
ționeze cu maximum de operativitate 
pentru definitivarea lucrărilor de ame
najare a altor 30 000 hectare date for
mal în funcțiune anul trecut cu o listă 
întreagă de provizorate. Nu funcționea

ză încă stația de pompare de la km 18 
pe Valea Carasu, canalele pe distanțe 
de sute de metri s-au deteriorat. Apelul 
unităților agricole cooperatiste și de stat 
este recepționat cu mare întîrziere.

Organele agricole județene care au 
acumulat în decursul anilor o bogată 
experiență în organizarea și conducerea 
campaniilor agricole, situîndu-se în ne
numărate rînduri pe primele locuri, 
sînt obligate să intervină acum ener
gic pentru a face ordine și în acest 
domeniu, hotărîtor pentru obținerea în 
acest an a producțiilor mari prevăzute.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

în cealaltă parte 
a comunei e altă climă?

De la direcția generală agricolă a ju
dețului aflăm că, pînă la 31 martie a.c. 
din cele 8 800 ha au fbst însămînțate cu 
mazăre, borceag, ovăz, lucernă, floarea- 
soarelui și sfeclă 6 500 ha, adică 75 la 
sută din suprafața planificată. „Aceasta 
pentru că — apreciază directorul ad
junct al direcției agricole, ing. Dumitru 
Buzescu — timpul bun din toamnă ne-a 
dat posibilitatea să arăm 54 000 ha, 
aproape întreaga suprafață ce va fi în- 
sămînțată în această primăvară".

Cu toate că vremea din ultimele zile 
s-a răcit, un mare număr de coopera
tive agricole*de producție, folosind zi
lele și orele bune de lucru, au reușit 
să însămînțeze aproape toate culturile 
din prima epocă. Cooperativa „7 Noiem
brie" din Vișina, de pildă, a însămînțat 
220 ha cu mazăre, 250 ha cu floarea- 
soarelui, 50 ha cu borceag și întreaga 
suprafață planificată pentru furaje. A- 
cum, cooperatorii, cu atelajele și mași
nile agricole în majoritate pe cîmp, exe
cută pregătirea terenului pentru porumb 
și alte culturi. Sint gata cu însămință- 
rile din această epocă și cooperatorii 
din Bălenl-Sîrbi, iar cei din Lungulețu, 
cooperativă recunoscută pentru produc
ția de cartofi timpurii, pînă la 30 mar
tie pu plantat 120 de ha din cele 150 pla
nificate. Tot ieri cooperatorii din Uliești 
terminaseră de însămînțat borceagul, lu
cerna și legumele din prima epocă, in 
total 120 ha.

Aminteam la început că pe județ mai 
sînt încă neînsămințate 25 la sută din 
suprafețele destinate culturilor din pri
ma epocă, adică 2 300 ha. „Din cauza 
precipitațiilor" — scuză cei rămași în 
urmă. La cooperativa agricolă Vi- 
șina-Broșteni, din cele 90 ha bor
ceag planificate nu au fost însămînțate 
decît 25, iar din suprafața de 25 ha lu
cernă nu s-a însămînțat nimic. Pot fi 
invocate capriciile vremii cînd vecinii

lor de tarla, cooperatorii de la „7 No
iembrie" din aceeași comună, au termi
nat încă de acum cîteva zile toate însă- 
mînțările din prima epocă ? La coope
rativa din Tîrgoviște planificarea din 
această primăvară prevedea o lu- 
cernieră nouă de 50 ha. Coopera
torii, deși au avut anul trecut lu
cernă, nu și-au asigurat sămînța și nici 
nu au avut de unde s-o procure. Su
prafața planificată urma să fie însă- 
mînțatâ cu borceag. Dar, pînă acum nu 
s-a întreprins nimic. în asemenea situa
ție, asupra cui se cuvine să fie arun
cată vina ? Rămîneri în urmă se consta
tă și în cooperativele agricole din Bra
niște, Băleni-Români, Cornățelu și Bil- 
ciurești, unde suprafețele însămînțate 
nu depășesc cu mult 50 la sută față de 
plan. Ritmul nesatisfăcător al lucrărilor 
din aceste cooperative se datorește în 
mare parte folosirii incomplete a forței 
de muncă și a tractoarelor. Din lipsa 
tractoriștilor, brigăzile permanente de 
mecanizare din cooperativele agricole 
Bălteni, Raciu și Răcari sînt puse în 
situația să nu folosească in această cam
panie 6—7 tractoare.

Din situațiile existente la direcția a- 
gricolă județeană, ca și din investiga
țiile întreprinse într-un mare număr de 
cooperative agricole rezultă că ritmul 
lucrărilor în județul Dîmbovița poate fi 
impulsionat, în așa fel încît pînă la 3 
aprilie a.c., conform prevederilor, toate 
lucrările din prima epocă să fie încheia
te. Se impune, însă, ca atenția specialiș
tilor de la direcția agricolă, din consi
liile intercooperatiste, să se îndrepte, în 
primul rînd, spre organizarea mai bună 
a muncii în cooperativele agricole și fo
losirea cu maximum de randament a 
mașinilor și tractoarelor.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)

Desigur că alegerea sau conce
perea utilajelor în construcție opti
mă au un rol esențial. De multe ori 
avem de rezolvat probleme dificile, 
deoarece modificarea chiar neînsem
nată a unui parametru impune mo
dificări parțiale ale unei tehnologii 
cunoscute. Iată un exemplu. Pentru 
realizarea contractului privind o uzină 
de sodă din Republica Arabă Unită — 
Alexandria a fost necesar să studiem 
în prealabil materia primă cu care 
urma să se lucreze la Alexandria, un 
calcar cochiliform, cu o rezistență me
canică redusă, deosebit de cel folosit 
la noi, pentru obținerea varului. Ve
rificarea rezistenței mecanice, deter
minările și analizele mineralogice au 
fost făcute de către specialiștii de la 
Institutul geologic, iar stabilirea com
portării la ardere în Uzina de la Go
vora. Pe baza unor astfel de inves
tigații riguros științifice, am găsit 
soluțiile cele mai eficiente în con
dițiile date.

O problemă dificilă ne-a ridicat și 
onorarea contractului încheiat cu 
o firmă iraniană, pentru reali
zarea în localitatea Shiraz a unei 
uzine de sodă. în acest caz, 
a trebuit să proiectăm cuptoare 
de var de mare capacitate încălzite 
cu gaz metan, în loc de cocs. Spe
cialiștii noștri au colaborat cu cei 
de la Combinatul Chimic Tîrnăveni, 
unde, prin încercări de lungă durată, 
s-au adus treptat o serie de îmbu
nătățiri constructive cuptorului pro
iectat de IPRAN pentru aceste con
diții tehnologice, asigurîndu-se pe 
lingă producția de var, o producție 
corespunzătoare sub aspect calitativ 
de bioxid de carbon, necesară fabri
cării sodei amoniacale. Pe baza în
cercărilor efectuate, în strînsă cola
borare cu Combinatul Chimic Tîrnă
veni, IPRAN a reproiectat cuptorul, 
aplicînd o serie de soluții construc
tive noi.

Uneori apare necesară modificarea 
anumitor procedee chiar în timpul 
realizării obiectivului, fapt care cere, 
pe lingă competență, și o mare opera
tivitate. Astfel, clientul extern ne-a 
cerut să studiem ca la fabrica de 
superfosfat de la Elazig (Turcia), 
conditionarea granulelor de superfos
fat să se facă cu fosfați fin măcinați

și nu cu carbonat de calciu, cum era 
prevăzut în contract. Pentru a da 
curs acestei dorinți, am solicitat co
laborarea Uzinei de îngrășăminte 
chimice de la Năvodari, unde s-au 
efectuat o serie de studii și încer
cări avînd ca rezultat determinarea 
condițiilor în care va putea să se 
realizeze modificarea de proces ce
rută de partenerul extern. Realizarea 
fabricii de îngrășăminte fosfatice de 
la Elazig, pe baza unei licențe și a 
unei concepții inginerești aparținînd 
specialiștilor noștri, reprezintă un 
rod al colaborării între activitatea de 
concepție din uzinele producătoare și 
proiectare.

echipamentelor necesare instalațiilor 
ce urmează a fi exportate constituie, 
de asemenea, o practică ce este în 
dezacord cu cerințele pieței externe. 
Uneori procurarea materialelor apare 
mai dificilă decît execuția propriu- 
zisă a echipamentului. Iată de ce cred 
că ar fi normal ca, pentru ase
menea comenzi, să dispunem de o 
bază de stocuri de materiale și un 
sistem de achiziții, fie de la furni
zorii interni și mai ales din import, 
mult mai prompt, după o metodă lip
sită de formalități greoaie.

Calitatea utilajelor este, de aseme
nea, o condiție absolută pentru a 
concura cu șanse de succes pe piața

— După cum ni s-a relatat, activi
tatea dumneavoastră este condițio
nată, in bună măsură, de respecta
rea termenelor de livrare a mate
rialelor care vă sint necesare, de 
calitatea utilajelor etc. Cum stau 
lucrurile in această privință ?
— într-adevăr, angajarea unor ter

mene scurte de livrare, precum și 
respectarea acestora constituie fac
tori hotărîtori in exportul de insta
lații pe piața mondială. Aș spune 
chiar că termenele de livrare sînt 
tot atît de importante ca, de pildă, 
nivelul tehnic al instalației sau ca
litatea echipamentelor. Or, tocmai aici 
întîmpmăm dificultăți. Constructorii 
de echipamente cer, de pildă, pentru 
precizarea termenelor de livrare în 
perioada de ofertare și de discuții 
precontractuale o documentație de
taliată. Dar in faza de ofertă nu se 
dispune decît de date tehnice preli
minare, ce pot suferi unele schimbări 
pînă la încheierea contractului. Nu
mai după aceea urmează elabora
rea proiectului propriu-zis, ca pri
mă etapă in derularea contractu
lui ! Acordarea unor termene foarte 
lungi de livrare a materialelor și

internațională. în legătură cu această 
problemă, nu împărtășesc părerea că 
ar fi necesar să existe uzine speciali
zate pentru export. Ar fi binevenită, 
in schimb, o specializare a uzinelor în 
anumite genuri de utilaje, avînd ca
racter de stabilitate, o tradiție în asi
gurarea unor echipamente de către a- 
numite întreprinderi, care compun in
stalațiile complexe din sectorul indus
triei chimice, ținînd seama de indica
ția formulată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în cuvîntarea rostită la 
Consfătuirea privind activitatea de co
merț exterior : „Desigur, va trebui să 
alegem cu grijă produsele pentru care 
ne specializăm, in așa fel incit să exis
te o piață certă pe o perioadă îndelun
gată, și să asigurăm in mod perma
nent îmbunătățirea caracteristicilor 
produselor respective in pas cu noile 
realizări ale științei și tehnicii"

— In specialitatea dumneavoastră, 
timpul nu este întotdeauna un aliat. 
In fiecare zi, activitatea de concepție 
trebuie să facă față unor noi exi
gențe, unor permanente schimbări, 
unei evoluții tehnologice, într-o per
manentă transformare. Cum încer
cați să păstrați ritmul ?

— Folosind, pe lingă experiența 
noastră, și pe cea acumulată pe plan 
mondial 1 Am să vă dau un singur 
exemplu. Am realizat contractul și 
am elaborat lucrările de engineering 
pentru fabrica de acid sulfuric de la 
Samsun (Turcia), avînd la bază drep
tul de a utiliza o licență a fir
mei vest-germane „Lurgi" Experien
ța noastră de peste șapte decenii în 
fabricarea acidului sulfuric explică, 
în mare măsură, prezența la Sam
sun a specialiștilor români, care au 
realizat integral un proiect pentru o 
instalație foarte modernă de acid sul
furic. Adoptarea celor mai economi
coase scluții constructive și de am
plasare a dus la o integrare rațio
nală în platforma industrială a aces
tei instalații și la o adaptare la con
dițiile particulare impuse. Astfel, u- 
tilizarea apei de mare ca agent de 
răcire și disponibilitățile extrem de 
reduse de apă dulce au necesitat 
anumite soluții speciale. O parte din 
echipamente și utilaje au fost fabri
cate în Turcia, după documentația 
românească. Partea română asigură a- 
sistența tehnică atît prin trimiterea 
de specialiști, cit și prin asigurarea 
pregătirii personalului turc în uzine 
similare românești.

Acest exemplu este semnificativ 
pentru un mod de colaborare curent : 
folosirea și a unor licențe, pentru a 
valorifica intensiv potențialul de con
cepție inginerească, de care dispu
nem, într-un anumit domeniu, cum 
este acesta al industriei chimice, e- 
conomisind totodată timpul și chel
tuielile importante pe care le-am fi 
afectat prin experimentarea unor teh
nologii sau soluții constructive rea
lizate și perfecționate în altă parte. 
De altfel, circulația de licențe con
stituie un mod de lucru extrem de 
avantajos, sub raportul timpului, și 
se practică în prezent pe scară largă, 
în special între țările cele mai dez
voltate și între firmele de mare re
putație , mă refer la licențe de teh
nologii, nu la cele de echipamente.

în general, ne străduim să folosim 
toate posibilitățile pentru a putea 
acționa cît mai eficient în realizarea 
contractelor pe care le încheiem cu 
întreprinderi din țară și din străină
tate.

Convorbire consemnata 
de Elena MANTII

O analiză întreprin
să de comisia econo
mică a Comitetului 
județean de partid 
Brașov, asupra activi
tății de investiții-con- 
strucții, a dus la con
statarea că ritmul lu
crărilor este nesatisfă
cător, 
cente, 
planul 
în primele două luni, 
nu reflectă posibili
tățile tehnico-materia- 
le de care dispun u- 
nitățile din județ — 
ne informează cores
pondentul nostru N. 
Mocanu.

Cauzele sînt multi
ple. Pentru o se
rie de lucrări impor
tante nu s-a asigurat 
la timp documentația 
tehnică. Obiective de 
mare importanță eco
nomică n-au întocmite 
nici măcar studiile teh- 
nico-economice ; pen
tru alte obiective (dez
voltările de la F.A.T, 
Codlea și din alte uzi
ne) studiile respective 
nu sînt încă aprobate, 
ceea ce face ca lucră-

Cele 11 pro- 
realizate din 
de investiții

rile să nu poată fi În
cepute. Mari întîrzierl 
există și în privința 
utilajelor tehnologice. 
De exemplu. Combi
natul chimic din ora
șul Victoria n-a con
tractat utilaje în va
loare de 19 milioane 
de lei, dintre care u- 
nele sînt destinate 
secției de formaldehi- 
dă, prevăzută să pro
ducă în trimestrul III 
1971. Asemănător stau 
lucrurile și la Combi
natul chimic Făgăraș, 
la Uzina de tractoare, 
la uzina „Electropre- 
cizia“-Săcele etc. Cît 
privește construcțiile 
de locuințe, la 1 mar
tie, dintre cele 2 144 de 
apartamente în con
strucție, abia 870 erau 
închise, 386 se găseau 
la execuția structurii 
și 888 la fundație.

Probabil că pe con
structorii brașoveni i-« 
derutat proverbul : în
cet, încet, departe a- 
jungi. Noi îl modifi
căm — pentru uzul lor. 
Ei ce-și modifică 
stilul de lucru l

in

— „Serviți 
o linguriță 
de marmeladă!"

Unii fabrică un pro
dus cu nemiluita. Dau 
drumul la instalații 
și uită să le mai o- 
prească. în urma u- 
nei verificări. Direcția 
teritorială de control 
și revizie nr. 18 din 
Tg. Mureș a stabilit 
că la sfîrșltul lunii 
februarie a.c. Între
prinderea pentru valo
rificarea legumelor și 
fructelor din localita
te avea în stoc pro
duse finite fără des
facere asigurată și cu 
mișcare lentă în va
loare de peste 1 300 000 
lei — ne scrie cores
pondentul județean, 
Lorand Deaky. Cau
za ? Deficiențele de re
partizare a produsului 
finit pe toate centre
le din subordine care 
au trimis spre prelu
crare, la Tg. Mureș, 
însemnate cantități de 
pulpe de fructe și

marcuri de fructe. 
Conform normelor, In 
schimbul pulpelor a- 
duse la prelucrare, fie
care centru trebuia 
să ridice o cotă par
te, asigurînd desface
rea produsului pe plan 
local, în jurul orașe
lor Luduș, Reghin, 
Tîrnăveni etc. Aceas
ta numai pe hîrtie, că 
în realitate alta-1 si
tuația. Din aproape 
100 000 kilograme de 
marmeladă în ames
tec, în valoare de cir
ca 500 000 lei, s-au per
fectat forme de vîn- 
zare doar pentru 25 500 
kg !

De unde se vede că 
nu în toate cazurile 
marmelada ne îndul
cește. Mal sînt și si
tuații, ca în cazul de 
față, cînd 
desfacerea 
ța...

se asigură 
cu linguri-

• Poveste
fără elefanți

Da, nu-i vorba de 
elefanți, ci de Stațiu
nea de mașini agricole 
Rîmnicu Vîlcea, care 
a primit anul aces
ta în dotare 80 de trac
toare U 400 destinate 
lucrărilor 
tură, pomicultură 
legumicultură. 
cestea, însă, 
pot fi utilizate pentru 
că prezintă ' ‘ 
țiuni la pompele de 
injecție, sistemul hi
draulic sau instalația 
electrică. întrucît trac
toarele se află în ter
menul de garanție, sta
țiunea s-a adresat uzi
nei constructoare pen
tru a trimite specialiști 
care să facă 
rile necesare, 
nu numai că 
cu întîrziere, 
lucrat de i 
Un exemplu: la coope
rativa agricolă de pro
ducție Dejoiu, unul

în viticul- 
și 

Din a- 
20 nu
defec-

remedie- 
. Delegații 

au sosit 
, dar au 
mîntuială.

I

s-a spart
(Ce

tractor i 
trompa laterală, 
bine-i de elefanți, că 
n-au decît o singură 
trompă, centrală — și 
care nici nu se 
prea sparge !). Specia
listul, sosit după o 
lună de zile, fără a 
cerceta în amănunțime 
cauzele defecțiunii, a 
trecut direct la monta
rea altei piese. în mo
mentul pornirii trac
torului, un pinion inte
rior, defectat o dată cu 
trompa laterală, a pro
dus o nouă avarie, fapt 
ce a făcut ca tractorul 
să rămînă din nou ne
utilizabil. Delegatul a 
luat viza pe delegație 
și a plecat la Brașov. 
Cînd se va întoarce, nu 
se știe. Un singur lu
cru se cunoaște. Că în 
plină campanie agrico
lă 20 de tractoare stau 
pe butuci, iar mecani
zatorii pe... jăratec.

• Aspersoarele

De ani de zile, 
pasiune de colecțio
nar, numeroase coope
rative agricole din ju
dețul Ialomița, prin 
„grija" organelor a- 
gricole locale au strîns 
tot felul de materiale 
de care nu au nevoie 
și care, în ultimă in
stanță, blochează fon
durile cooperativelor. 
Faptul că nu e bine să 
te conduci după prin
cipiul : decît să lip
sească mai bine să pri
sosească o dovedesc 
cîteva situații. Numai 
valoarea materialelor 
pentru răsadnițe depo
zitate la cooperative și 
nefolosite (rame din 
lemn, tocuri, țăruși, 
dulapi, stîlpi, panouri 
din beton, țeavă și al
tele) se ridică la peste 
3 milioane lei. Recor
dul îl dețin cooperati
vele agricole Vărăști și 
Plevna, care au fieca
re cîte 4 000 rame pen
tru răsadnițe. „La noi 
stau în ploaie și soare, 
expuse degradării 3 000 
de rame", ne relata re-

cent ing. D. Petre, șe
ful fermei legumicola 
a asociației intercoope
ratiste din Sărățeni. 
Numeroase alte mate
riale zac în stoc la baza 
de aprovizionare. Anul 
trecut au fost coman
date și au rămas neri
dicate 16 aspersoare în 
valoare de peste un 
milion lei. Numai pen
tru 27 seturi de trac
toare în valoare de 
1 390 000 lei s-au plătit 
pînă acum dobînzi pe
nalizatoare pentru cre
dite restante în valoa
re de 550 000 lei. După 
toate probabilitățile, în 
circa doi ani va fi „a- 
coperită", în acest mod, 
întreaga lor valoare. 
Rămîne însă de văzut 
cu ce se vor acoperi 
cei care le păstrează în 
depozit ca pe niște re
licve fără să le găseas
că o întrebuințare. Ni 
se pare prea slabă con
solarea că va veni 
timpul frumos, iar 
aspersoarele și ramele 
nu vor mai sta In 
ploaie, ci vor face 
plajă la soare.

I
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Virgil TEODORESCU

POLITICĂ JURIDICĂ
„Vîrsta cretei"; „Repaosul vocalei"

0 CONTRIBUȚIE IA ISTORIA POLITICĂ 
A ROMÂNIEI ÎNTRE CELE DOUA

Dr. Emil MIHULEAC

„Sistemul probator 
in dreptul civil"

Este cunoscut c&, imediat după pri
mul război mondial, burghezia romă’ 
nească, In dorința de a-și menține și 
consolida pozițiile cucerite in urma 
desăvirșirii unității statului national, 
și-a propus să inăbușe mișcarea 
muncitorească, lupta revoluționară 
a partidului comunist care, in pofida 
măsurilor represive, de multe ori 
singeroase — se dezvolta continuu, 
punindu-și amprenta pe evoluția 
vieții politice interne. In Împre
jurări externe marcate de începu
tul și adinclrea crizei generale 
a capitalismului, de radicalizarea 
maselor muncitoare din întreaga 
lume, virfurile claselor dominante 
din România, ca și In alte țări 
capitaliste, s-au orientat spre crearea 
unor organizații diversioniste de ex
tremă dreaptă.

Publicînd lucrarea „Garda de fier 
— organizație teroristă de tip fas
cist" — apărută recent tn Editura 
politică — autorii ei, Mihal Fătu și 
Ion Spălățelu, aduc o contribuție 
la Îmbogățirea literaturii noas
tre istorice — rămasă, din pă
cate, mult timp deficitară în 
ce privește analiza unui fenomen atit 
de grav, cum a fost fascismul In 
viața social-politică a României in
terbelice. Ei au meritul de a fi anali
zat in lucrarea la care ne referim — 
pe baza a numeroase documen
te de arhivă, multe inedite — 
aspecte esențiale ale apariției, evo
luției șl dispariției Gărzii de 
fier, cea mai periculoasă dintre or
ganizațiile fasciste pentru indepen
dența și suveranitatea națională, 
pentru dezvoltarea progresistă a po
porului român. Autorii Încadrează a- 
nâliza Istoricului acestei organizații 
e^țremiste de dreapta, de tristă 
amintire, in mozaicul social-politic 
intern și In contextul vieții interna
ționale, atit de complexe șl contra
dictorii din perioada cuprinsă intre 
cele două războaie mondiale.

Cartea reliefează argumentat aju
torul material și moral pe care dife
rite grupări sau personalități bur
gheze ale vieții economice și politice 
l-au acordat Gărzii de fier, Înfățișea
ză țelurile urmărite prin aceasta in 
politica oficială internă și externă, 
influența ascensiunii fascismului In 
Europa asupra atitudinii cercurilor 
guvernante față de mișcarea legio
nară. Un spațiu Însemnat se acordă 
in carte legăturilor Gărzii de fier cu 
Partidul național socialist german și 
Gestapoul — a căror unealtă a de
venit, trădlnd interesele supreme ale 
țării.

O reușită a autorilor este — după 
părerea noastră — demascarea în 
lucrare a ideologiei obscurantiste și 
agresiv-antiumane a gardismului. 
străină și contrară structurii spiritua
le a poporului român. Această ideo
logie a inclus tn componentele el 
anticomunismul feroce și rasismul — 
trăsături specifice fascismului inter
național, precum șl note particulare, 
agresiv-antiumane a gardismului, 
cultul morții ș.a. Pe larg este descris 
In carte terorismul sălbatic al Gărzii 
de fier împotriva mișcării comuniste 
și muncitorești, spiritul de vendetă în 
care legionarii rezolvau contradicțiile 
dintre ei și liderii politici burghezi.

Un alt aspect al lucrării demn de 
a fi subliniat este acela al prezentării 
forțelor sociale și politice care s-au

opus fascismului In general și tn 
mod special acțiunilor nefaste pentru 
țară ale Gărzii de fier, sublinierea 
ostilității poporului român, a nume
roase cercuri politice față de fas
cism. Autorii subliniază — pe 
bună dreptate — locul primordial o- 
cupat de clasa muncitoare în această 
luptă, rolul dinamizator șl organiza
tor al Partidului Comunist Român, 
forța politică consecvent antifascistă, 
devotată fără margini intereselor 
sociale și naționale supreme ale ma
selor muncitoare, democrației și 
securității țării.

Fără Îndoială — așa cum înșiși au
torii cărții recunosc — lucrarea la 
care ne referim nu epuizează multi
plele probleme ale mișcării de extre
mă dreaptă din România interbelică ; 
de asemenea, ea nu este ferită de 
unele slăbiciuni. Lucrarea pe care o 
prezentăm, ca și comunicările și dis
cuțiile din cadrul recentei sesiuni 
științifice organizate de Academia de 
științe sociale și politice și Institutul 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. asupra anali
zei critice a fascismului In țara 
noastră, constituie un început pro
mițător pentru o cercetare ști
ințifică profundă, finalizată în lu
crări fundamentale. Lucrări care, 
analizînd amplu, nuanțat, natura 
social-economică a fascismului, ra
portul dintre fascismul din Româ
nia și cel internațional, interinflu- 
ența și condiționarea lor reciprocă, 
factorii interni și externi diverși și 
gradul în care aceștia au determinat 
ascensiunea acestei nefaste mișcări 
în diferite momente din perioada 
interbelică etc., să ajute generațiile 
prezente, ca și pe cele viitoare, să 
nu uite cea mai neagră pagină a 
unui trecut întunecat care pusese în 
pericol însăși ființa poporului român.

Dr. Gheorghe ZAHARIA

Apărută în Editura Academiei 
Republicii Socialiste România ca o 
cercetare monografică de nivel su
perior, lucrarea abordează una din 
instituțiile fundamentale ale drep
tului procesual civil.

Tratind într-o indisolubilă uni
tate, într-o deplină legătură, atît 
latura dreptului material, cit și 
cea de drept procedural, autorul a 
reușit să depășească dificultățile 
decurgînd din scindarea reglemen
tării materiei în cele două coduri: 
codul civil (dreptul material) și 
codul de procedură civilă (dreptul 
procesual civil).

Lucrarea are trei părți : în prima 
parte dezvoltă în mod deosebit 
problemele generale privind noțiu
nea de probă, obiectul, sarcina și 
esența probei, principiile generale 
ale administrării probelor ; deose
bit de interesantă este prezenta
rea de ordin istoric a probelor.

In a doua parte sint examinate 
principalele mijloace de probe, 
atît din punct de vedere teoretic, 
cît și practic ; în cea de-a treia 
parte este cercetată, în mod origi
nal, problema aprecierii probelor.

Numai o simplă trecere In re
vistă a tablei de materii este îndea
juns pentru a se vedea că au fost 
cercetate aspectele esențiale, ca și 
cele secundare, pe care le ridică 
dreptul probator.

In întregul cuprins al lucrării se 
scoate în evidență, într-o manieră 
sobră și convingătoare, superiori
tatea dreptului socialist față de 
cel burghez, nu numai în modul 
de reglementare, dar mal ales în 
aplicarea lui privind admisibilita
tea, administrarea și aprecierea 
probelor în civil.

Se pot sublinia ca deosebit de 
Interesante : istoricul, o sinteză a 
instituțiilor probatorii în trecutul 
foarte îndepărtat, capitolul referi
tor la noțiunile generale privind

EDITURA
• Vaslle Alecsandrl : POEZII 

(seria „Arcade").
• Paul Zarifopol : PENTRU 

ARTA LITERARA, volumul I.
• Perpessicius : OPERE, volu

mul 3.
• Al. Dima: ARTA POPULARA 

ȘI RELAȚIILE EI.
• D. Păcurariu: CLASICISMUL 

ROMANESC (seria „Momente «■î
• I. C. Chițimia : FOLCLORUL 

ROMANESC IN PERSPEC
TIVA COMPARATA.

• Ion Călugăru : PARADISUL 
STATIC.

EDITURA „
• I. AL. Brătescu-Voinesti : ÎN

TUNERIC ȘI LUMINA (Co
lecția „Lyceum").

• Vladimir Streinu : ION
CREANGA (seria de micro
monografii de istorie literară).

• George Bălan : MEDITAȚII 
BEETHOVENIENE.

„MINERVA"
• Anton Holban : BUNICA SE 

PREGĂTEȘTE SA MOARA 
(„Biblioteca pentru toți").

• Aurel Baranga : OPINIA PU
BLICA („Biblioteca pentru 
toți").

• Matei Alexandrescu: CONFE
SIUNI LITERARE (seria „Me
morialistică").

• Mihai Moșandrel : CARARE 
PRINTRE ANI (seria „Retro
spective lirice").

• Aurel Chlrescu : METAFORE 
(seria „Retrospective lirice").

ALBATROS"
• Dragoș Vrânceanu : POEZII 

(colecția „Cele mal frumoase 
poezii").

• Marin Soresou : INSOMNII, 
microeseuri.

• Ion Pascadi : ESTETICA IN
TRE ȘTIINȚA ȘI ARTA.

• Ion Ruse : DE LA CER LA 
PAMINT.

probele, paragraful privitor la cer
cetarea și aprecierea depozițiilor 
martorilor, capitolul referitor la 
proba prin expertiză și mai ales ul
tima parte a lucrării care tratează 
despre aprecierea probelor.

Cîteva trăsături sint caracteristi
ce acestei lucrări și credem că ar 
interesa pe cititori, mai cu seamă 
că ele oglindesc contribuția perso
nală a autorului : în primul rînd, 
ca operă de sinteză pe care o În
făptuiește ; în al doilea rînd, mo
dul în care autorul soluționează 
diferitele controverse întîlnite ; în 
al treilea rînd, selectarea celor mai 
deosebite cazuri din practica judi
ciară și arbitrală, menite a ilustra, 
Întări sau contrazice unele din 
tezele înfățișate în lucrare. în sfir- 
șit, particular pentru lucrare este 
modul în care autorul — dincolo 
de aspectele evident juridice — 
înțelege să încadreze tezele de 
drept în contextul lor sociologic 
sau filozofic. In acest sens ne re
ferim, în mod deosebit, la acele 
implicații pe care probele le pot 
avea din punct de vedere social 
și filozofic.

Lucrarea este valoroasă prin sis
tematizarea părților componente și 
prin unitatea în care tratează cele 
trei aspecte ale probelor : admi
sibilitate, administrare și apreciere, 

în analiza pe care o face, pă
trunsă de concepția marxist-leninis- 
tă, autorul prelucrează critic mate
rialul cercetat, folosind cu pricepere 
și competență metoda dreptului 
comparat ; în felul acesta a reușit să 
pună în lumină superioritatea cali
tativă a reglementărilor noastre și 
eficiența sistemului probator socia
list, în opera de investigație a in
stanței de judecată, chemată să sta
bilească adevăratele raporturi din
tre părțile de litigiu.

Nivelul științific al expunerii și 
minuțiozitatea cu care sînt aborda
te problemele, logica argumentației 
în justificarea soluțiilor date, ori
entarea și competența autorului — 
rezultat și al unui volum conside
rabil de muncă de cercetare — ri
dică valoarea lucrării.

întemeindu-se pe o bogată și va
riată bibliografie română și străi
nă, problemele sînt amplu prezen
tate, intr-un subiect care a reținut 
atenția unor autori de prestigiu în 
domeniul dreptului.

In afară de literatura de specia
litate din țările socialiste și state
le burgheze, în documentație se fo
losește și practica noastră judicia
ră, ilustrînd, cînd a fost cazul, cu 
rezolvări din hotărîrile instanțelor, 
inclusiv cea supremă.

Utilă atit specialiștilor, cît și tu
turor celor pe care-i interesează 
problemele teoretice ale dreptului 
nostru socialist, lucrarea contri
buie la lărgirea studiilor despre 
sistemul probator în procesul civil.

Pornind de la cerințele expuse 
în documentele de partid, pe lingă 
alte considerații, tema tratată ilus
trează și contribuția pe care siste
mul probator o are în realizarea 
rolului educativ al activității ins
tanțelor de judecată, pentru cui-, 
tivarea trăsăturilor etice și cetă-f 
țenești ale membrilor societății-' 
noastre.

Prof. dr. docent Tudor POPESCU

De-a lungul anilor, așa 
cum ne-o înfățișează vo
lumul „Vîrsta cretei", a- 
părut în colecția „Cele 
mai frumoase poezii" a E- 
dituril ALBATROS, lirica 
lui Virgil Teodorescu. afla
tă la origini în perimetrul 
poeziei de experiment 
modernist din perioada in
terbelică, a evoluat către 
forme mai calme, către un 
„clasicism al modernismu
lui", cum s-a spus, nu 
lipsit, pe alocuri, de excese 
verbale, de joc gratuit și 
bizarerie, care constituie, 
de altfel, partea puțin re
zistentă a liricii sale. Cu 
toate acestea. încă de la 
început se remarcă supu
nerea imaginii poetice unei 
atitudini filozofice de e- 
sență novatoare : revoltă în 
fața nedreptății, compa
siune umanitaristă. întoar
cerea la concret, la spon
taneitate, cultivarea reali
tăților umane intime, abo
lirea convenționalului și 
conveniențelor intelectua- 
liste pentru a da cale li
beră imaginației și visului 
regenerator. Aflăm în a- 
ceastă parte a creației sale 
acele elemente durabile ce 
vor germina în continuare. 
Mai presus de orice, poetul 
își va elabora acum, in
tuitiv. o adevărată con
stelație metaforică, surprin
zător de proaspătă, plină 
de inedit Aspectul elabo
rat al poeziei sale consti
tuie noutatea și va conferi 
artei sale echilibrul inte
rior. prezentă rar semna
lată în experiențele mo
derniste.

Ca motiv esențial, poe
zia lui Virgil Teodorescu 
dezvoltă un adevărat mit

al libertății. Nu puțini sînt 
acei creatori care au fă
cut din libertate para
graful esențial al unui 
„statut model" al poeziei. 
„Libertate, libertate iubită, 
/te intîlnesc peste tot : / 
acolo unde izvorăște apa. / 
acolo unde se clatină tîm- 
pla popoarelor / ... in gla
surile oamenilor, / tn vuie
tul bielei, / în susurul 
dulce al rindelei, / tn pietre, 
In fluvii, în Ierburi. / în 
dragoste, / în rănile arbori
lor de cauciuc... (POEMUL 
INTILNIRILOR). într-un 
sens mai restrins, această 
libertate era înțeleasă nu 
numai ca o condiție pri
mordială a omului, ci și ca 
semnul mișcării nestinghe
rite în Interiorul limbaju
lui. al posibilității de a su
pune nelimitat cuvîntul 
propriei subiectivități. Pe 
poetul din „Vîrsta cretei" 
l-am asimila unui roman
tic in dublă ipostază : sim
bolistă și modernistă, tn 
descedența lui Paul Eluard, 
pe care de altfel l-a și tăl
măcit cu deosebit succes. 
Cel puțin poezia de dra
goste sau poezia solitudinii 
are corespondente durabile 
în lirica poetului francez. 
Descoperim la Virgil Teo
dorescu aspirația arzătoare 
spre puritate, spre absolu
tul Iubirii, un calm apa
rent.

„Repaosul vocalei", ulti
mul volum al lui Virgil Teo
dorescu. apărut în Editu
ra „EMINESCU", accen
tuează elemente mai vechi, 
care par a fi definitorii 
pentru profilul său poetic. 
Gestul violent, imaginea 
Șocantă ori verbul agitato
ric se convertesc tot mai

mult într-o euforie a gestu
rilor intime, candide sau 
involuntar ironice, într-o 
țesătură șl tonalități ce 
dezvăluie valențe de-a 
dreptul bucolice : „Iarba 
udă de ploaie părea o bi
bliotecă de sezon / cu jil
țuri foarte comode / mai 
departe pătulele de vite 
păreau niște palate scu
fundate / și vitele mugeau 
încet / mugea încet pă- 
mintul / fire de fin prin 
aer / ce mari păianjeni 
grei / țeseau această plasă 
în care să ne prindă / fa
milia întreagă și cănile cu 
mied / ce mari păianjeni 
grei de umezeală / pe ca
re-i secerăm Ia repezeală". 
(BLAZONUL TURMEI). 
Poezia se desfășoară tot 
mai mult în cadențe largi, 
sobre, de o muzicalitate 
cristalină. Imagini proas
pete, aerate, răscolesc tra
diționalul peisaj agrest ca 
în poeziile „PĂUNI", „ÎN
TR-O PĂDURE" sau „BER
ZE" pe care o cităm : „Sînt 
berzele mari flori de fulgi 
prin aer / palate cu aripi 
plutind în zbor / și cău- 
tîndu-și casa lor / într-o 
arhitectură dispărută / o 
cameră cu sală / în viziu
nea lor rurală / fixată pen
tru totdeauna-n minte. / 
Tropismul lor alegru șl 
cuminte / din cînd în cînd 
se-nșeală / șî ele cad pe 
blocurile albe / dezordona
te candelabre".

în aceste poezii, dar și în 
altele, destul de numeroa
se. de factură contempla
tivă. nl se pare a răzbate 
adierea molcomă a unui su
flet deschis întinderilor 
calme ale lumii, unde nu-i 
loc decît pentru mirare si

glumă. Ironia blajină, zîm- 
betul euforic, scăpat da 
crisparea neliniștită, cura 
e cel din poeziile „SĂRIȚI", 
sau „ROZUMIM I", confir
mă semnele unei noi virste 
poetice, mai apropiată de 
marele pămînt al făgăduin
ței, mai în preajma poeziei 
de esență clasică : „M-am 
întristat si-am rîs in multe 
rînduri / văzind copacii pre
făcut! în seînduri / și glo
dul verii suspendat in plan
te / ca un cercel spuzit cu 
briliante / Grădini adinei 
de apă nestemată / voi vir
ginale pajiști fără pată / 
pămînt și cer priveliști ce 
se-ngînă / de aer de cre
puscul de țărînă f albas
tră revărsare de petunii ! 
cutremurată sub bătaia lu
nii / cearceafuri nupțiale 
de azur / Izvoare rer* cu 
clipocitul pur". (VOT' S- 
VENI).

Suflul proaspăt al poe
ziei ce animă ultimul vo
lum — întrerupt, totuși, 
încă pe alocuri, de unele 
producții, („PE VREMEA 
ACEEA NE CUNOȘTEAM 
DIN VEDERE", ..ROZU
MIM II", „CELERITATE" 
și altele) caracterizate prin 
stridența tonului, prin Ima
ginile șocante ale jocului 
gratuit sau al transcrierii 
automatismelor — urcă prin 
întreaga creație, consolidînd 
în „Repaosul vocalei" un 
filon poetic aparte. în «tare 
să exprime plenar vocația 
artistului, să valorifice mal 
substanțial registrul meta
foric deosebit de bogat al 
poetului.

Emil VASILESCU

UNIVERSALĂ
Constantin ANTIP

Ursula ȘCHIOPU

COLECȚIA
DE MEMORIALISTICĂ

„TREPTE PESTE TIMP"

„p
Prezență activă în domeniul peda

gogiei și al psihologiei, ca și în pa
ginile presei cotidiene, cu contribuții 
științifice și publicistice de ținută, 
Ursula Șchiopu revine la o pasiune 
la fel de veche, poezia, tipărind, la 
Editura „DACIA", volumul intitulat, 
ca și cel precedent, „Poeme". Ursula 
Șchiopu scrie o poezie cerebrală, lu
cidă, uneori încercîr.d să creeze o 
atmosferă de mit („Fire de baladă", 
„Pagină de istorie", „De trei mile
nii"). Dar, întotdeauna, versul său 
este subordonat reliefării mișcărilor 
interioare. în majoritatea lor, noile 
poeme pot fi grupate în jurul unor 
teme : dragostea, solidaritatea uma
nă, războiul și urmările sale tragice, 
capacitatea de a continua tradiția, 
etica solemnă ele., ceea ce demon
strează atît dimensiunile registrului 
liric, cît și, evident, preferințele au
toarei. Ceea ce surprinde pe cititorul 
volumelor Ursulei Șchiopu este că, 
în recentul volum, poeta percepe și 
își structurează materialul poetic de

OEM
pe pozițiile unei alte vîrste lirice. 
Scurgerea timpului nu semnifică nu
mai nostalgie, ci și încredere în ma
turizare, în împlinirea poetică. Dia
logul cu timpul provoacă sentimente 
contradictorii. Și, evident, faptul nu 
intîrzie să se materializeze în poeme 
care nu numai că sugerează, dar, cel 
mal adesea, certifică existența a- 
cestor contradicții. Urmînd șirul în
tortocheat al stărilor, în încercarea 
de a le identifica, am putea porni de 
la imaginea morii de vînt, care „ma
cină fără răgaz vreme și gînd". Opti
mistă, poeta declară : „timpul distru
ge, eu reconstitui". Citeva poezii se 
cer semnalate în mod deosebit : „In
terior", „Vechiul bulevard", „Clipă", 
„Arheologie", poezii care constituie 
certe reușite și vădesc o siguranță 
surprinzătoare a autoarei de a fixa 
în acuarele poetice o imagine căreia 
i se asociază de fiecare dată o anu
mită stare interioară.

în diversele ipostaze lirice, poeta 
păstrează spiritul reflexiv, o prepon-

E“
derentă dispoziție lucidă, supusă unei 
rigori interne. Constatarea mat veche 
privind capacitatea Ursulei Șchiopu 
de a-și proiecta în spații infinite sen
timentele, în același timp cu magia 
cuprinderii universului în ființa pro
prie, se menține, credem, și după 
parcurgerea prezentelor poeme. în 
acest sens, recentul volum ar putea 
constitui un punct de referință atit 
pentru împlinirile lirice ale poete 
cît, mai ales, pentru ideea de conti
nuitate în atitudinile sale lirice. Poeta 
nu are o gesticulație expansivă ; pre
feră gestul discret, esențial.

Volumul „Poeme" confirmă atribu
tele liricii Ursulei Șchiopu, a cărei 
poezie 'ucidă, intelectuală, cu imagini 
de o reală capacitate sugestivă, rețin 
atenția lectorului, fără a se estompa 
total inegalitățile și, pe alocuri, ab
stracțiunile ce atenuează emoția ar
tistică.

D. CONSTANTIN

Vladimir CIOCOV

„In pas cu sine ins uși"

Caz particular în 
Istoria literară — sim
bioza creatoare a lui 
Edmond și Jules de 
Goncourt. Cei doi frați 
au scris împreună ro
mane, studii istorice și 
de Istoria artelor, lă- 
»înd O operă memo
rialistică importantă, 
celebrul lor Jurnal. 
însemnările lor, în a- 
cest jurnal, acoperă a- 
proape o jumătate de 
(ecol. Primele notații 
te referă Ia evenimen
tele revoluției din 1848 
la Paris, ultimele sînt 
Însemnările lui Ed
mond, care a supravie
țuit fratelui său, mu
rind în 1896.

„Acest jurnal — ara
tă Edmond de Gon
court — este spoveda
nia noastră de fiecare 
seară : spovedania a 
două vieți nedespărți
tă (...) incit această 
spovedanie poate fi 
privită ca expunerea 
unui singur eu". Unul
— Edmond — avînd 
mai multă Imaginație 
și perseverență în con
strucție, altul — Jules
— avînd darurile unui 
stilist rafinat, cei doi 
frați scriitori s-au 
completat unul pe al
tul. Pînă și slăbiciuni
le, limitele și preju
decățile le erau comu
ne. Căci, de fapt, jur
nalul acesta reflectă
— mai perfect chiar 
decît opera literară a 
celor doi — modul lor 
de viață, acela al unor

burghezi înstăriți, ren
tieri, cultivîndu-și slă
biciunile, disprețuind 
frămîntările vieții pu
blice, îndeajuns de 
mizantropi, conside- 
rînd propriile lor con
flicte cu editorii, cu 
criticii, mai importan
te decît orice conflict 
social din vremea lor, 
mari și pasionați co
lecționari, lipsiți însă 
de generozitate, adese
ori meschini și nu a- 
rareori vădind semne
le nevrozelor și ipo
hondriei unor oameni 
trăind o viață comodă, 
îndestulată, scutită de 
griji prea umane.

Așadar, nu trebuie să 
ne lăsăm înșelați de 
pretenția celor doi 
frați de a înfățișa foar
te veridic varietatea 
timpului lor. Preju
decățile, resentimente
le lor le îngustează și 
adeseori le deformează 
perspectiva. Dar dacă 
nu ne oferă esențiale 
„documente umane" 
ori „felii de viață" așa 
cum proclamau ei în
șiși, tn schimb obser
vațiile lor, atunci cînd 
se îndreaptă spre sce
na literelor și artelor 
pariziene, sînt întot
deauna interesante, 
sugestive și adeseori — 
cu toată lipsa lor evi
dentă de umor — a- 
muzante. Colecționarul 
împătimit și subtil 
dintr-înșii ti determină 
să acumuleze impresii.

să înregistreze date, 
întîmplări, zvonuri, 
birfe, anecdote. Jurna
lul devine, astfel, un 
registru al celor mai 
variate evenimente 
mărunte ale unei elite 
artistice într-o mare 
metropolă. Dacă el nu 
este un document ire
proșabil al unei epoci, 
este totuși un calei
doscop de imagini pe 
care-1 cercetezi întot
deauna cu interes.

Esențiale sînt — în 
Jurnalul fraților Gon
court — însemnările 
privitoare la marii lor 
contemporani : Flau
bert, Renan, Taine, 
Sainte-Beuve, Zola și 
alții. Inevitabil subiec
tivi în judecățile lor, 
frații memorialiști au 
suficientă afecțiune 
pentru prietenii lor și. 
incontestabil, multă 
probitate artistică. în
deosebi această inte
gritate a moralei artis
tice îi face demni de 
respectul posterității. 
Mari amatori ai „sti
lului artist", ei rămîn 
cu toate acestea pil
duitori în atașamentul, 
în fervoarea lor pentru 
o „artă adevărată"
Jurnalul fraților Gon

court a stîrnit un ade
vărat scandal public 
tncă din momentul a- 
pariției sale fragmen
tare. încă tînăr, Andrâ 
Gide asistă la furtuna 
stîrnită de apariția ce
lor nouă volume pu

blicate de Edmond 
după moartea lui Jules 
(între 1887—1896), vo
lume în care se destăi- 
nuiau atîtea cu privire 
la cunoscuți oameni de 
cultură, printre care 
mulți în viață. Gide 
își va nota și el „im
presiile" într-un jur
nal care — purtat pînă 
Ia moarte și urmărind 
curba evoluției perso
nalității sale spirituale 
— este, poate, marea 
operă a vieții lui. Do
cumente de epocă, 
confesiuni ale unor 
vieți dedicate artei, o- 
pere de artă în sine, 
împletind adevărul cu 
ficțiunea, aceste jur
nale — ale fraților 
Goncourt sau al lui 
Gide — sînt cărți ce se 
cereau traduse și pu
blicate. De aceea se
lecția în două vo
lume din „Jurnalul" 
lui Edmond și Jules de 
Goncourt (în traduce
rea lui Ștefan Tita, cu 
o prefață de Șerban 
Cioculescu), ca și „Jur
nalul" lui Andre Gide 
(selecție, traducere și 
prefață de Savin Bra- 
tu), urmînd „Memorii
lor" lui Casanova, în
cep să dea seriei de 
„Memorii, Jurnale și 
Corespondență" a Edi
turii UNIVERS carac
terul unei colecții a- 
trăgătoare pentru pu
blicul cititor

Nicolae BALOTA

Apărută recent în Editura mi
litară, cartea lui Constantin An- 
tip „Trepte peste timp" ne în
fățișează cîteva scurte „biogra
fii și radiografii" ale istoriei 
contemporane, în momente- 
cheie ale ei, ca Revoluția Fran
ceză, anul revoluționar 1848. 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, victoria asupra fas
cismului în cel de-al doilea 
război mondial.

în secvențele aparent dispa
rate, autorul caută să surprindă 
sensul dezvoltării sociale — 
sens ascendent, progresist în 
ansamblul său, chiar dacă în a- 
numite perioade el apare si
nuos și contradictoriu. Scrisă 
viu. cuprinzind date inedite, 
cartea oferă o lectură plăcută și 
instructivă.

Henri WĂLD

Cunoscutul publicist Henri 
Wald își proDune în prezentul 
volum, apărut în Editura enci
clopedică. să întreprindă o ana
liză a principalei însușiri spe
cifice ce deosebește ființa uma
nă de celelalte ființe. Concluzia 
la care ajunge este că o aseme
nea însușire ar fi capacitatea o- 
mului de a semnifica, de a fo
losi lucruri pentru a semnifica 
idei. Numai omul poate să des
prindă un fragment din mediul 
înconjurător. să-i acorde un 
sens și o semnificație, să-1 în
trebuințeze la construirea cultu
rii — materiale sau spirituale, 
în natură nu există semne. 
Semnele sînt create de om. Toc
mai prin semne oamenii au iz
butit să salte „din natură în cul
tură". „Homo significans" ar fi, 
așadar, definiția omului care 
le-ar reuni pe toate celelalte : 
homo sapiens, homo faber. homo 
ludens etc.

La Editura KRITERION 
a văzut nu de mult lumina 
tiparului o culegere de ver
suri a poetului Vladimir 
Ciocov „U korak sa sa- 
mim sobom" („în pas cu 
sine însuși"). Apariția vo
lumului a coincis cu ani
versarea a cincizeci ani de 
viață și a peste trei decenii 
de muncă literară a aces
tui harnic poet timișorean 
de naționalitate sîrbă.

Primele poezii, Vladimir 
Ciocov le-a scris în anul 
1936, dar el s-a afirmat ca 
poet abia după 1944. Ciocov 
publică poezii în ziarul ti
mișorean „Pravda", în pu
blicația „Kulturni uputnik", 
iar în anul 1953 îi apare 
prima culegere — „Poe
zii". Urmează alte cîteva 
culegeri de poezii — „Ver
suri alese" (1956), „Mîine 
e sărbătoare" (1957), 
„Bucurii" (1960). Prin vo
lumele de poezii ale lui

Vladimir Ciocov se reali
zează una din contribu
țiile de seamă la afirma
rea literaturii sîrbe din 
patria noastră, literatură 
încurajată și găzduită de 
coloanele ospitaliere ale 
unei reviste literare în 
limba sîrbocroată — „Novi 
zivot".

Ultimul deceniu este cel 
mai rodnic din viața poe
tului. în afara unei cărți 
traduse în limba română, 
el publică în limba sirbo- 
croată culegerile „Sub ce
rul senin", „Frunză în bă
taia vîntului" și „Peregri
nări lirice", devenind unul 
dintre poeții noștri consa- 
crați.

în special trebuie să re
marcăm lirica sa socială, 
care a fost un însoțitor 
fidel al prefacerilor fun
damentale în societatea 
noastră. De sub pana in-

spirată a poetului s-au ivit 
multe strofe în care au 
fost biciuite fără milă ne
dreptățile și exploatarea 
capitalistă în orînduirea 
veche, burgheză. Tn versuri 
însuflețite el a cîntat viața 
nouă din patria noaștră, 
lupta poporului pentru con
struirea socialismului („Pa
tria noastră", „Eliberarea", 
„Cîmpia mea, cîmpie", 
„Pămîntul înfrățit", „Cîn- 
tați. strune" etc.). Autorul 
a știut să găsească cuvinte 
înaripate pentru partidul 
clasei muncitoare, care 
s-a dovedit chezășia victo
riilor noastre și călăuza 
glorioasă a poporului nos
tru. („Partidul ne condu
ce", „Scrisoare partidului", 
„Partidul e în frunte" și 
altele), a creat poezii anto
logice inspirate de ideea 
păcii, dragostei și frăției 
dintre popoare.

Ultima culegere, „în pr . 
cu sine însuși", reprezintă,' 
de fapt, o selecție antolo
gică a creației lui Ciocov, 
începînd cu versurile ine
dite din tinerețea poetului 
(1936—1944), trecînd prin 
poeziile cele mai de sea
mă din culegerile amintite, 
pînă la cele mai noi, da 
asemenea inedite.

Urmărind evoluția crea
ției literare a lui Vladimir 
Ciocov, vom observa ca o 
caracteristică a versului 
său înclinația tot mal pu
ternică spre meditație, e- 
fortul de adîncire în pro
blematica omului modern.

Volumul antologic editat 
la Kriterion are nu numai 
semnificația unui omagiu, 
ci și pe aceea a consa
crării maturității artistice 
a unui poet de talent.

Milorad FELIX

ECONOMICĂ

H. B, MAYNARD

„Conducerea activității economice"
Continua preocupare pentru căi 

optime și eficiente de organizare- 
conducere a producției este prezen
tă la nivelul întregii economii. Ca 
urmare a necesității de a menține 
un echilibru permanent între ce
rințele crescînde ale întreprinderi
lor și evoluția personalului lor, re
organizarea se manifestă ca 
un proces continuu. Procesul de 
conducere necesită o gindire largă 
și multilaterală. Teoreticienii în 
acest domeniu au făcut eforturi 
considerabile pentru a generaliza 
necesitatea unei gîndiri unitare 
asupra procesului de conducere, 
în această direcție, de curînd a 
apărut în Editura tehnică lucrarea 
„Conducerea activității economice" 
(vol. I). Este o lucrare de mare 
amploare, cate oferă o informație 
cuprinzătoare și fundamentată a-

supra diverselor aspecte ale activi
tății generale de conducere. Acest 
prim volum (in pregătire pentru 
editare se află și alte volume) este 
grupat pe patru secțiuni : intro
ducerea in conducerea activității 
economice, organizarea activității 
economice, probleme generale ale 
conducerii și probleme comune tu
turor conducătorilor.

Imaginea complexă a sarcinilor 
de conducere pe care o prezintă 
manualul este pe deplin reprezen
tată prin faptul că sînt reunite 
cele mai bune practici vechi cu 
cele mai bune practici noi. Lucra
rea are un profund caracter de a- 
plicabilitate și datorită comenta
riilor făcute asupra diverselor su
biecte de către specialiști cu o bo
gată carte de vizită în domeniul 
practicii conducerii. Pentru a în

tregi prezentarea problemelor, ma
joritatea autorilor au inclus o bi
bliografie scurtă la sfîrșitul capito
lelor lor. în cuvînt înainte la edi
ția română, prof. dr. ing. Ioan D. 
Stăncescu menționează : „Apare 
deosebit de oportună traducerea 
amplei lucrări editate sub coordo
narea lui II. B. Maynard în S.U.A., 
și care — cu rezer vele respectiva 
privind situația diferită din econo
mia americană — constituie o exce
lentă carte de început pentru cei 
care vor să se inițieze și să se per
fecționeze pe parcurs în problemele 
de management. Publicarea ei re
prezintă un pas important în crea
rea unui fond de cărți tn limba 
română în acest domeniu".

Ing. Ion LAZAR
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CU PRILEJUL PARTICIPĂRII LA CONGRESUL U.G.S.R.

IA UZINELE DE TRACTOARE - BRAȘOV

Miting al prieteniei 
româno-chineze

Delegația muncitorilor din R. P. 
Chineză, condusă de Wei Ping-kui, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, care 
a participat la lucrările Congresului 
U.G.S.R., face o vizită de schimb de 
experiență In țara noastră. In acest 
cadru au fost vizitate joi fabrica de 
stofe fine a Combinatului textil din 
Brașov, clădirea noii stații C.F.R., pre
cum și uzinele de tractoare. La a- 
oeastă mare întreprindere a avut loc 
un miting, la care au luat parte un 
mare număr de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de președintele Consiliului județean 
al sindicatelor Brașov, Ion Mărcuș, a 
luat cuvîntul președintele comite
tului sindicatului, de la uzinele 
„Tractorur, Toma Plugaru, care a 
spus : Dialogul sincer, deschis pe 
care I-am avut cu oaspeții chinezi, 
ca și primirea călduroasă de care ei 
s-av picurat pretutindeni in uzina 
no tră, constituie o expresie grăi
toare a sentimentelor de prețuire și 
stimă pe care clasa muncitoare, po
porul român le nutresc față de clasa 
muncitoare și poporul chinez. Cu 
toate că țările noastre sint situate 
Ia mari distanțe geografice, popoa
rele român și chinez întrețin relații 
frățești, pe temelia trainică a comu
nității de orinduire socială, de idea
luri, a intereselor comune in lupta 
antiimperialistă, pentru socialism și 
pace.

Oamenii muncii din Întreprinderea 
noastră, Întregul nostru popor nu vor 
uita niciodată că, în momentele grele 
pricinuite de inundațiile din mai— 
iunie 1970, marele și generosul dum
neavoastră popor ne-a oferit un aju
tor moral și material deosebit de im
portant.

Președintele comitetului sindicatului 
a rugat pe oaspeți să transmită clasei 
muncitoare, tuturor oamenilor muncii 
chinezi un mesaj de prietenie fră
țească, Împreună cu sincere urări de 
noi succese In opera de construire a 
socialismului.

Luind cuvîntul, conducătorul dele

gației muncitorilor din R.P. Chineză, 
Wei Ping-kui, a mulțumit pentru 
călduroasa primire ce li s-a făcut 
și a transmis un salut fierbinte oa
menilor muncii din țara noastră. 
Pentru noi — a spus vorbitorul — 
Brașovul nu e un nume străin. Pe 
drumurile Chinei, în orașe și sate, 
circulă autocamioane fabricate aici, 
iar tractoare produse de dv. lucrează 
pe ogoarele patriei noastre. înainte 
de a veni aici, am. vizitat marele 
Combinat siderurgic din Galați și 
Uzinele chimice din orașul „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ — roade ale 
muncii creatoare depuse de poporul 
român, In frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sîntem convinși că noul 
plan de cinci ani va fi îndeplinit și 
depășit. Drumul înainte nu este ne
ted, dar uriașele realizări obținute 
pînă acum, eroismul, spiritul de sa
crificiu și bărbăția cu care ați învins 
greutățile provocate de inundațiile de 
anul trecut, sint garanția că aceste 
obiective vor fi realizate.

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că relațiile de prie
tenie dintre popoarele român și chi
nez se vor întări și mai departe.

în cuvîntul lor, Maria Dragomires- 
cu, muncitoare în secția oțelărie, și 
mecanicul Gheorghe Albotă au subli
niat că întregul colectiv al uzinei 
cunoaște și urmărește cu viu interes 
activitatea oamenilor muncii din 
marea Chină populară. Ei au expri
mat sentimente de admirație pentru 
hărnicia și tenacitatea în muncă a 
poporului chinez.

★
După amiază, membrii delegației 

au fost primiți de tovarășul Constan
tin Drăgan, prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R., care 
s-a întreținut cordial cu oaspeții și 
a transmis, în numele locuitorilor de 
pe aceste meleaguri, un călduros salut 
poporului chinez.

Seara, tovarășul Constantin Drăgan 
a oferit un dineu in onoarea tovară
șului Wei Ping-kui și a membrilor 
delegației chineze.

(Agerpres)

VIZITELE
UNOR DELEGAȚII 

DE PESTE HOTARE
Delegații de peste hotare care au 

luat parte la lucrările Congresului 
U.G.S.R., și-au continuat joi vizitele 
prin tară.

Membrii delegației Federației sin
dicatelor din R. D. Vietnam, con
dusă de Nguyen Duc Tinh, membru 
al Prezidiului federației, au fost 
oaspeții colectivelor de muncă de la 
Uzina de fibre și fire sintetice și 
Uzina de prelucrare a maselor plas
tice din Iași. Delegația Uniunii sin
dicatelor pentru eliberarea Vietna
mului de sud, condusă de Huyhn 
Van Than, membru al Comitetului 
Central al uniunii, a făcut vizite la 
fabrica de stofe fine „Dorobanțul" 
din Ploiești și la Muzeul Doftana. 
La Brașov delegațiile din Venezuela, 
Argentina, Bolivia și Ecuador au vi
zitat depoul și noua clădire a sta
ției C.F.R., cartiere apărute In ulti
mii ani pe harta orașului, monu
mente istorice și de artă, precum 
și stațiunea turistică internațională 
Poiana Brașov. în aceeași zi. repre
zentantul Federației Sindicatelor din 
Republica Arabă Yemen, Hassan Ab
dullah Mohamed, membru al Co
mitetului Central și al Secretariatu
lui general al federației, și repre
zentantul Federației Naționale a Sin
dicatelor Funcționarilor și Muncito
rilor din Liban, Mourssel Hussein 
Mourssel, secretar cu probleme in
terne al federației, au vizitat Hi
drocentrala de pe Argeș și Comple
xul turistic Curtea de Argeș.

Oaspeții au luat cunoștință de 
transformările Înnoitoare si perspec
tivele ce se deschid așezărilor și în
treprinderilor vizitate, de preocupa
rea colectivelor pentru sporirea pro
ducției, diversificarea sortimentelor 
și ridicarea calității acestora. De a- 
semenea, ei au avut schimburi de 
opinii cu activele sindicale respec
tive, lnteresîndu-se de condițiile de 
muncă și de viată ale salariaților. de 
sprijinul pe care comitetele sindi
cale îl dau In activitatea comitetelor 
de direcție ale întreprinderilor, pre
cum și de alte aspecte ale vieții sin
dicale. (Agerpres)

MANIFESTĂRI CONSACRATE

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
In cadrul manifestărilor consacrate 

aniversării a 50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, la Casa 
orășenească de cultură din Hurezu, 
județul Vîlcea, a avut loc joi un sim
pozion organizat de filiala din Rm. 
Vilcea a Arhivelor statului. Comuni
cările prezentate au tratat probleme 
privind lupta partidului în anii ile
galității, precum și realizările obți
nute în anii socialismului pe melea
gurile vîlcene.

în același cadru, a avut Ioc verni
sajul expoziției arhivistice intitulată : 
„Tradiții de luptă revoluționară in 
județul Vîlcea". O mare parte din 
documentele expuse se referă la isto
ria Hurezului și a împrejurimilor 
sale.

★
La Facultatea de istorie și filolo

gie din Sibiu, a avut loc, joi, un sim
pozion, în cadrul căruia a fost rele
vată participarea uteciștilor la viața 
economică, socială și politică a țării, 
la sarcinile care revin tineretului în 
lumina botărîrilor Congresului al 
IX-lea al U.T.C. și a Conferinței a 
VIII-a a U.A.S.R.

în încheiere, a luat cuvîntul Vasile 
Bărbuleț, secretar al comitetului ju
dețean de partid, care s-a referit la 
realizările obținute de oamenii mun
cii din această parte a țării pe tărîm 
economic și social.

★
Pe agenda manifestărilor cultural- 

artistice dedicate semicentenarului 
partidului a fost înscris și simpozio
nul „Momente din istoria mișcării 
muncitorești", care s-a desfășurat în 
15 întreprinderi și instituții din ju
dețul Olt. Cu acest prilej, au fost 
evocate aspecte din perioada de a- 
dînci frămîntări sociale și politice 
premergătoare creării P.C.R., mo
mente ale luptei proletariatului din 
Slatina, Piatra Olt, Caracal, Corabia 
împotriva exploatării, în anii crizei 
economice din 1929—1933. De aseme
nea, au fost evidențiate acțiunile 
maselor populare, conduse de partid 
împotriva fascismului, contribuția lor 
la insurecția armată de la 23 August 
1944, la instaurarea regimului demo
crat-popular, precum și succesele ob
ținute de oamenii muncii în construc
ția socialistă a țării.

★
Consiliul Județean al oamenilor 

muncii de naționalitate maghiară a

organizat, joi, un simpozion, în orașul 
Ocna Sibiului. Parti cipanții au urmă
rit cu interes expunerile prezentate, 
care au relevat importanța istorică a 
creării P.C.R., și au schițat perspec
tivele de dezvoltare economică și so
cială a județului.

★
Sub egida Comitetului județean 

pentru cultură și artă Mureș, un grup 
de specialiști de la Centrul de cer
cetări din Tg. Mureș al Academiei 
de științe sociale și politice a în
tocmit un volum de biografii intitulat 
„Profiluri mureșene". El cuprinde 
momente din viața și activitatea unor 
personalități ale vieții politice, cul
turale și artistice, figuri de cărturari 
și luptători democrați români, ma
ghiari și germani, care au trăit și 
muncit pe meleagurile mureșene.

★
La Lupeni s-a desfășurat un festi

val de poezie patriotică intitulat 
„Omagiu partidului", în cadrul căruia 
elevi ai școlilor generale și profe
sionale din acest centru minier au 
redat in versuri sentimentele lor 
înflăcărate față de partid, față de 
eroica luptă a comuniștilor pentru 
realizarea năzuințelor de veacuri ale 
poporului nostru.

★
în cinstea semicentenarului parti

dului, sub auspiciile Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., a fost 
editat un prim set de fotografii în- 
mănunchiate într-o microexpoziție șl 
intitulat „București — oraș înflori
tor".

Prin intermediul unor imagini și 
cifre sînt sintetizate prefacerile pe
trecute în ultimii cinci ani in Capi
tala patriei, cînd pe harta sa au a- 
părut noi cartiere de dimensiunile 
unor adevărate orașe, printre care 
Titan cu 150 000 de locuitori, Drumul 
Taberei cu peste 100 000 de locuitori, 
Berceni, Militari și altele.

★
Joi a avut loc, la Muzeul Brăilei, 

vernisajul expoziției „Momente din 
istoria mișcării muncitorești brăile- 
ne“. Expoziția cuprinde peste 200 de 
documente originale și fotocopii, care 
ilustrează prezența activă a munci
torimii și a elementelor progresiste 
din localitate în lupta poporului nos
tru pentru libertate națională și so
cială.

(Agerpres)

Plecarea delegației 
guvernamentale a R. P. Ungare

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd spre patrie, delegația gu
vernamentală a R. P. Ungare, con
dusă de Apro Antal, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar Munci- 
toresc-Țărănesc Ungar, care a parti
cipat la lucrările sesiunii a IX-a a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-ungare de colaborare econo
mică.

La plecare, pe aeroportul OtopenL 
oaspeții au fost salutați de Iosil 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, de reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și altor orga
ne centrale economice.

Au fost prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ambasadorul Marii Britanii la 

București, D. S. Laskey, a oferit joi 
seara un cocteil cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației Asociației 
producătorilor britanici pentru in
dustria hîrtiei și celulozei.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Comerțului Ex
terior, Camerei de Comerț, Ministe
rului Industriei Lemnului, specialiști.

★
întreprinderea cehoslovacă de co

merț exterior — „Glassexport" — a 
inaugurat joi. la Sala Palatului Re
publicii Socialiste România o expo
ziție tehnică cuprinzînd obiecte de 
sticlărie pentru scopuri industriale.

Au participat specialiști, repre
zentanți ai unor ministere economice 
și întreprinderi de comerț exterior.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.S. Cehoslovace Ia București.

în cadrul expoziției, care rămîna 
deschisă pină la 7 aprilie, va fi pre
zentat un ciclu de conferințe teh
nice.

★
Concertul Orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii, de joi seara, a fost 
dirijat de Maxim Șostakovici, fiul 
cunoscutului compozitor sovietic 
Dmitri Șostakovici. Programul a cu
prins Uvertura de concert de George 
Enescu, Concertul pentru pian și or
chestră nr. 1 de Johannes Brahms, 
în interpretarea pianistei Maria Fo-

tino, și Simfonia a IV-a de Cealkov- 
ski.

★
S-a înapoiat în patrie ansamblul 

folcloric „Eforie" din Constanta, care, 
timp de 11 zile, a Întreprins un turneu 
în Italia, la invitația ministrului tu
rismului din această țară. Artiștii ro
mâni au prezentat zece spectacole la 
Saint Vincent (cu prilejul inaugură
rii sezonului turistic de primăvară), 
Mantova, Imola, Cesena, Treviso, 
Limone sul Garda și in alte locali
tăți, programul lor cuprinzînd cîntece 
și dansuri populare din diferite zone 
etnografice ale țării.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 3, 4 *1 I apri

lie. tn țară : Vreme călduroasă, cu cer 
variabil, tnnorărl mai accentuate se vor 
semnala In jumătatea de vest a țării 
unde, pe alocuri, va ploua. Spre sfirși- 
tul intervalului sînt posibile ploi izo
late și tn rest. Vînt potrivit, predoml- 
nînd din sectorul sudic. Minimele vor 
fi cuprinse Intre 3 șl 13 grade, iar ma
ximele între 13 șl 23 grade. Ceață lo
cală. tn București s Vreme călduroasă, 
cu cer schimbător. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabili. Ceață dimi
neața și seara.

A APĂRUT

nr. 3/1971 al revistei 

„TINĂRUL LENINIST" 
revista de culturâ so- 

clal-politlcă pentru tine

ret a C.C. al U.T.C. — 

serie nouâ

Plenara Consiliului județean 
Covasna al oamenilor muncii 

de naționalitate maghiară
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ÎT.OO Deschidere* emisiunii. Tele- 

școală. Emisiune in colabora
re cu Ministerul învățămîn- 
tului « Limba română — 
Școala ardeleană, 
prof. dr. Romul _________
• Mecanică (cinematică, le
gile dinamicii). Prezintă conf. 
dr. Constantin Vrejoiu.

ÎS,00 Căminul.
18,50 Lumea copiilor : Glume 

aprilie. Emisiune veselă, 
cîntece, glume șl păcăleli 
aprilie, cu Daniela, Așchiuță 
șl Invitații lor. Versuri 
Alexandru Andrițolu.

18.10 Tragerea Loto,
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani In M de evocări. 

Anul 1939.
20.10 Film artistic: „Bună ziua, 

doctore 1“ cu NoKI Nofil. Pre
mieră pe țară.

21,35 Panoramic științific.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.10 Handbal masculin. V.F.L. 

Gummersbach—Steaua Bucu
rești (finala Cupei campioni
lor europeni). Transmisiune 
de la Dortmund. Comenta
tor : Cristian Topescu.

23,15 închiderea emisiunii.
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SF. GHEORGHE (prin telefon de 
la Tilmori Geza).— Informarea pre
zentată cu acest prilej a analizat pe 
larg activitatea consiliului județean. 
Dezbaterile care au urmat pe mar
ginea ei au reliefat adeziunea de
plină a oamenilor muncii maghiari 
din județ față de politica Partidului 
Comunist Român de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, grija pe care conducerea parti
dului, personal tovarășul Ceaușescu, 
o manifestă pentru asigurarea depli
nei egalități in drepturi a tuturor 
celor ce muncesc.

A luat cuvîntul tov. Carol Klrăly, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Covasna al PC.R., președintele 
consiliului popular județean.

în încheierea lucrărilor, particl- 
panții la plenară, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune.

printre altele : „Oamenii muncii de 
naționalitate maghiară din județul 
nostru sint atașati deplin politicii 
Partidului Comunist Român, care a- 
sigură pe toate tărîmurile vieții 
drepturi egale tuturor cetățenilor 
țării, — fără deosebire de naționali
tate — concretizate prin industriali
zarea in ritm susținut a tuturor re
giunilor patriei, printre care și ju
dețul Covasna. S-a creat baza mate
rială pentru asigurarea condițiilor de 
muncă și viață oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară de pe aceste 
meleaguri în vederea ridicării perma
nente a nivelului lor de trai. $1 cu 
acest prilej exprimăm mulțumirile 
noastre profunde față de C.C. al 
P.C.R., fată de dv. personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija permanentă ce o purtațl dezvol
tării multilaterale, economice, spiri
tuale și social-cultutale a județului 
nostru".

Urbanism subteran 
in centrul Bucurestiului•

La București a fost terminată con
strucția pasajului subteran pietonal 
din Piața Nicolae Bălcescu. Cele pa
tru guri de acces, dotate și cu scări 
rulante, permit o afluență continuă 
și comodă a pietonilor. O intrare este 
destinată accesului în parcajul auto 
subteran, construit pentru Teatrul 
Național și hotelul Intercontinental 
„București". în interiorul pasajului 
pietonal au fost amenajate numeroa
se unități comerciale : librărie, far
macie, florărie, tutungerie, un maga
zin pentru vinzarea ceasornicelor, 
obiectelor de podoabă și cadourilor, 
aparatelor foto, ziarelor și reviste
lor. Există, de asemenea, o braserie, 
denumită „Pasaj bar", o unitate ca- 
fea-dulciuri-băuturi răcoritoare, o 
lustragerie și o agenție Loto-prono- 
sport. Aprovizionarea acestor maga
zine și unități de alimentație publică 
se face printr-o intrare specială sub
terană, din pasajul auto, astfel incit 
să nu stingherească accesul pietoni
lor. Pasajul urmează a fi dat In fo
losință în cursul săptămînii viitoare.

(Agerpres)

CONSTITUIREA UNEI 
SOCIETĂȚI CULTURALE 

LA TOPOLOVENI
în orașul Topoloveni din județul 

Argeș a avut loc, joi. constituirea 
unei noi societăți culturale. La adu
narea care a avut loc cu acest pri
lej. numeroși cetățeni au evidențiat 
importanța evenimentului pentru 
viața spirituală a orașului. Luind 
cuvintul, tovarășul Gheorghe Năsta- 
se, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, a adre
sat calde felicitări locuitorilor ora
șului pentru inițiativa lor și urări 
de succese în activitatea pe care o 
vor desfășura în cadrul societății 
culturale.

într-o atmosferă entuziastă, cel 
prezenți au adoptat textul unei tele
grame, adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, In care 
tși exprimă recunoștința și atașa
mentul profund fată de politica în
țeleaptă a partidului, de dezvoltare 
continuă a economiei, științei și cul
turii, de creștere a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor, 
pentru înflorirea României socia
liste.

(Agerpres)

Vizita ministrului agriculturii 
și reformei agrare al Marocului

Joi dimineața, au început convor
birile intre Angelo Miculescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, și Ahmed 
Lasky, ministrul agriculturii și re
formei agrare al Marocului.

La convorbiri participă Nicolae 
Giosan, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice. Ion Teșu, 
șeful Departamentului agriculturii de 
stat, consilieri. Iau parte experții 
care Însoțesc pe ministrul marocan 
tn vizita pe care o face in țara noas
tră, precum și Hassan Kaghad. am
basadorul Marocului tn Republica 
Socialistă România.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
Intr-o atmosferă de cordialitate, păr
țile au examinat posibilitățile de dez
voltare a cooperării Intre cele două 
țări In diferite domenii ale agricul
turii.

Tot In cursul dimineții, ministrul 
agriculturii și reformei agrare al Ma
rocului, împreună cu Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de științe

agricole șl silvice, a făcut o vizită 
la Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun- 
dulea, unde i-au fost prezentate re
zultate și preocupări In cercetarea 
științifică la diferite plante agricole.

★
în aceeași zi, ministrul marocan a 

făcut o vizită la Ministerul Comer
țului Exterior, unde a avut o între
vedere cu adjunctul ministrului, 
Vasile Răuță. Cu acest prilej au fost 
discutate aspecte ale colaborării eco
nomice actuale româno-marocane, 
precum și posibilitățile existente 
privind dezvoltarea și adîncirea re
lațiilor de această natură între cela 
două țări.

★
în cinstea oaspeților marocani, 

Iosif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și apelor, a oferit un dineu In 
saloanele hotelului „Intercontinen
tal".

(Agerpres)

LISTA
DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe libretele de econo
mii cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORTI 
PE TRIMESTRUL I 1971

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

efștigâtoare

Procentele 
de cîștig

1 997 250’/»
2 270 200%
3 102 100%
4 837 50%
5 719 25%
6 002 25%
7 124 25%
8 103 25%
9 236 25»/,

10 506 25%
11 227 25%
12 630 25%
13 238 25’/,
14 588 25%
15 948 25%

Calcularea și Înscrierea cîștiguri- 
lor tn librete se face de către filia
lele C.E.C. după normele stabilite 
prin regulament.

Plenara Consiliului județean 
Maramureș al oamenilor muncii 

de naționalitate maghiară
La Baia Mare a avut loc plenara 

lărgită a Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din 
județul Maramureș. Informarea pre
zentată și numeroșii participanți la 
dezbateri au exprimat satisfacția și 
deplina adeziune față de recoman
dările cuprinse în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la plenara Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară 'din România. Tot
odată, s-au făcut o serie de propuneri 
privind îmbunătățirea activității con
siliului județean.

în încheierea lucrărilor, Intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptat textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
„Făcindu-ne mesagerii sentimentelor 
și gîndurilor ce animă pe toți oa
menii muncii de naționalitate ma

ghiară din județ, transmitem condu
cerii partidului, dumneavoastră per
sonal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. expresia dragostei 
și a devotamentului nemărginit, ata
șamentul nostru profund față de po
litica partidului, hotărîrea noastră de 
neclintit de a ne dedica întreaga 
muncă, pricepere și energie înfăptui
rii mărețelor sarcini puse în fața în
tregului popor de cel de-al X-lea 
Congres ai Partidului Comunist Ro
mân.

Uniți prin muncă, aspirații și idea
luri comune, în marea familie a Ro
mâniei socialiste, călăuziți de Parti
dul Comunist Român, ne angajăm ca, 
împreună cu ceilalți oameni ai mun
cii de pe aceste meleaguri, cu între
gul popor, să depunem toate efortu
rile pentru a contribui la prosperita
tea și înflorirea patriei noastre".

(Agerpres)

Plenara Consiliului județean 
Maramureș al oamenilor muncii 

de naționalitate ucraineană
Joi, a avut loc în orașul Vișeul de 

Sus. plenara Consiliului județean 
Maramureș al oamenilor muncii de 
naționalitate ucraineană. în infor
marea prezentată de președintele 
consiliului, Gheorghe Caniuca, a 
fost subliniată contribuția oamenilor 
muncii de naționalitate ucraineană 
la înfăptuirea realizărilor cincinalu
lui încheiat, succesele obținute de 
oamenii muncii români, ucraineni și 
de alte naționalități în realizarea 
sarcinilor economice și social-cultu- 
rale prevăzute în planul de dezvol
tare a județului. A fost relevat, 
de asemenea, sprijinul acordat de 
consiliu în realizarea unor sarcini 
obștești între care gospodărirea și 
înfrumusețarea comunelor și satelor 
din județ, activitatea cultural-edu- 
cativă etc.

La plenară au luat cuvîntul nu
meroși participant! care s-au referit 
la unele inițiative ale consiliului, 
cum au fost întîlnirile cu populația 
ucraineană. în care au fost dezbă
tute principiile politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, și sarcinile de viitor. în planul 
de măsuri sînt înscrise numeroase 
acțiuni de masă pentru o mai bună

gospodărire a întreprinderilor, insti
tuțiilor și localităților din județ, pen
tru realizarea cu succes a sarcinilor 
economice și social-culturale din noul 
cincinal și îndeplinirea tuturor anga
jamentelor, precum și un larg pro
gram de activități dedicate semicen
tenarului partidului.

în încheierea lucrărilor a fost 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care partici
pants la plenară, în numele tutu-or 
oamenilor muncii de naționalitate 
ucraineană din județul Maramureș, 
își exprimă adeziunea unanimă față 
de politica marxist-lemnistă a Parti
dului Comunist Român, pătrunsă de 
adincă responsabilitate pentru desti
nele României socialiste.

în telegramă se exprimă, totodată, 
hotărîrea populației de naționalitate 
ucraineană ca. împreună cu între
gul nostru popor, să-și aducă con
tribuția la îndeplinirea mărețului 
program de edificare a orînduirii 
socialiste multilateral dezvoltate, 
elaborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R.. la ridicarea României pe noi 
trepte de civilizație și progres.

(Agerpres)
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CAMPIONATELE MONDIALE 
DE TENIS DE MASĂ

Remarcabil succes al echipei masculine a R. P. Chineze 
Japonezele au cucerit cupa „Corbiilon"

Au luat sfîrșit întrecerile pe echipe 
pentru tradiționalele cupe „Swayth- 
ling" — masculin și „Corbiilon" — fe
minin din cadrul Campionatelor mon
diale de tenis de masă de la Nagoya. 
Un remarcabil succes a repurtat se
lecționata masculină a R. P. CHINE
ZE, care în finală a întrecut cu sco
rul de 5—2 formația JAPONIEI, de
ținătoarea de pînă acum a titlului 
mondial.

Clasamentul final al competiției 
masculine : 1. R.P. Chineză, campioa
nă mondială ; 2. Japonia; 3. Iugo
slavia ; 4. Suedia; 5. Ungaria, 6. 
R.F. a Germaniei; 7. Franța etc. De 
remarcat că pentru locul 3, echipa 
Iugoslaviei a învins cu 5—3 selec
ționata Suediei. Ungaria a dispus cu 
5—2 de echipa R.F. a Germaniei.

Finala probei feminine a adus In 
fata mesei de ioc echipele R.P. CHI

NEZE și JAPONIEI. Echipa japoneză 
a reușit să ciștige cu 3—1 și să rea
ducă la Tokio trofeul pierdut in 1969 
la Miiochen.

Echipa U.R.S.S. a învins cu 3—0 e- 
chipa României într-un meci contind 
pentru locurile 5—6. Iată rezultatele 
tehnice ale acestei partide : Rudnova- 
Mihalca 21—17, 21—8 ; Grinberg-Ale
xandru 21—15, 21—19 ; Grinberg, 
Rudnova-Mihalca, Alexandru 21—13, 
21—19.

Clasamentul final al competiției fe
minine : 1. Japonia, campioană mon
dială; 2. R.P. Chineză; 3. Coreea de 
sud ; 4. Cehoslovacia; 5. U.R.S.S.; 6. 
România; 7. R.F. a Germaniei; 8. 
Anglia; 9. Ungaria; 10. Suedia; 11. 
Franța etc. La competiție au partici
pat 24 de echipe. Astăzi este zi de 
odihnă. întrecerile individuale Încep 
sîmbătă.

CAMPIONATELE MONDIALE DE HOCHEI
Campionatul mondial de hochei pe 

gheață (grupa A) de la Geneva a 
programat partida dintre selecționa
tele Finlandei și S.U.A., partidă ce 
s-a încheiat cu scorul de 7—3 (1—l, 
3-1, 3-1).

în urma acestui rezultat, în clasa
ment continuă să conducă selecțio
nata U.R.S.S. cu 15 puncte și un gola
veraj de 69 goluri marcate și 16 pri

mite, urmată de Cehoslovacia — 11 
puncte (35—16), Suedia — 9 puncte 
(24—26), Finlanda — 9 puncte (28— 
36), R.F. a Germaniei — 4 puncte 
(21—57) și S.U.A. — 2 puncte (26—52) 
Toate echipele au susținut cite 8 
meciuri, cu excepția formațiilor R.F. 
a Germaniei și S.U.A. care au cite 
un joc mai mult disputat.

ÎN 1972, ROMÂNIA VA GĂZDUI ÎNTRECERILE PENTRU 
» GRUPELE B Șl C

Congresul ligii internaționale de 
hochei pe gheață a stabilit joi ca În
trecerile campionatelor mondiale gru
pele B și C să fie organizate anul 
viitor in România. Turneul pentru

FOTBAL — CUPA

grupa B va avea Ioc Intre 23 martie 
și 2 aprilie, iar cei pentru grupa C 
intre 3 și 12 martie. Campionatul lu
mii rezervat echipelor din grupa A 
se va disputa la Praga intre 7 și 22 
aprilie.

ROMÂNIEI

DECERNAREA TUIULUI DE „DOCTOR HONORIS CAUSA'* 
SAVANTULUI SOVIETIC SERGHEIDNIIREVICIPONOMARIOV

Joi la amiază, Ia Institutul politeh
nic din București a avut loc festivi
tatea decernării titlului de „doctor 
honoris causa" savantului sovietic 
Serghei Dmitrevici Ponomariov, pro
fesor la institutul „Bauman" din 
Moscova, laureat al Premiului Lenin.

Au luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Invățămîntului și ai Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
membrii Senatului institutului poli
tehnic. academicieni, prorectori, de
cani, oameni de știință, profesori și 
studenți.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei U.R.S.S. la București.

Rectorul politehnicii bucureștene, 
prof. dr. docent George Bărănescu, 
membru corespondent al Academiei, 
după ce a salutat prezența distinsu
lui oaspete, a subliniat prodigioasa 
activitate științifică desfășurată de 
S. D. Ponomariov, creator de școală 
In domeniile dinamicii și rezistenței 
materialelor, specialist de prestigiu 
internațional.

Referatul de propunere pentru a- 
cordarea înaltului titlu a fost expus

de prof. dr. docent Gheorghe Buzdu
gan, membru corespondent al Aca
demiei, șeful catedrei de rezistența 
materialelor din cadrul Institutului 
politehnic din Capitală, care a rele
vat meritele științifice ale lui S. D. 
Ponomariov, munca sa de cercetare, 
concretizată tn valoroase lucrări pri
vind îmbunătățirea metodelor de cal
cul ale diferitelor elemente din con
strucția de mașini, lucrări traduse și 
prețuite In numeroase țări.

După ce i-a fost inmînată diploma 
de „doctor honoris causa", prof. Ser
ghei Dmitrevici Ponomariov a expri
mat călduroase mulțumiri pentru 
distincția acordată, arătînd că ea 
ilustrează, Încă o dată, bunele relații 
de colaborare existente Intre oamenii 
de știință români și sovietici, Intre 
institutele politehnice din București, 
Timișoara și Brașov și institutul 
„Bauman" din Moscova. Cunoscutul 
savant sovietic a adresat cuvinte de 
Înaltă apreciere la adresa activității 
științifice depuse de corpul profeso
ral din învătămintul politehnic româ
nesc.

(Agerpres)

[ MARIUS BUNESCU

Programul meciurilor
Ieri, la sediul Federației de fotbal 

a fost stabilit, prin tragere la sorți, 
programul întîlnirilor sferturilor de 
finală din cadrul „Cupei României". 
După cum s-a mai anunțat, aceste 
Intilniri se vor desfășura tur-retur.

din sferturile de finală
la 28 aprilie și, respectiv. 2 iunie. 
Iată ordinea jocurilor : Steaua-Crișul 
Oradea ; Dinamo București-Progre- 
sul Brăila : Metalul București-C.F.R. 
Timișoara ; Politehnica Timișoara- 
Universitatea Cluj.

La 31 martie 1971, a încetat din 
viață la București pictorul Marius 
Bunescu, artist al poporului, strălu
cit reprezentant al artelor plastice din 
țara noastră.

Născut la Caracal, la 14 mai 1881, 
Marius Bunescu a studiat la Acade
mia de arte frumoase din Miin- 
chen (1906—1912) și la Acade
mia Humbert din Paris. După de
butul său la Salonul oficial din 1911 
a luat parte cu consecvență, timp de 
60 de ani, la toate expozițiile ofi
ciale, la expozițiile societăților „Arta 
română" și „Tinerimea artistică", 
la expozițiile colective organizate in 
București si in alte centre artistice 
din țară. în acest răstimp a deschis 
peste 25 de expoziții personale, prin
tre care două mari retrospective în 
1956 și 1966. Peste hotare, lucrările 
sale au reprezentat cu cinste pic
tura românească în numeroase expo
ziții de artă națională și la expoziții 
internaționale de prestigiu — la Pa
ris. Moscova. Veneția, Barcelona, 
Haga, Berlin. New York, Geneva, 
Sofia. Zurich. Stockholm ș.a.

Din 1920 a fost director al Muzeu
lui Simu, iar ulterior director al Ga
leriei Naționale din Muzeul de Artă 
al Republicii Socialiste România.

Marius Bunescu și-a înscris nu
mele printre clasicii picturii noastre, 
care au înfățișat în tablourile lor. cu 
pasiune și adincă înțelegere, viața 
și frumusețile patriei. Peisajele sale, 
aflate în toate muzeele și colecțiile 
publice din țară, sint imagini sem

nificative ale unor locuri Înnobilate 
de munca oamenilor. Dobrogea, Bi- 
cazul, Capitala din ultimii ani apar 
în plnzele sale Însuflețite de uma
nismul generos al artistului. Mem
bru al Partidului Comunist Român, 
Marius Bunescu a contribuit prin 
arta sa bogată și complexă la Îm
bogățirea patrimoniului național cu 
noi lucrări valoroase, printre care 
numeroase portrete și compoziții cu 
teme din actualitatea socialistă.

Pentru valoarea creației sale, ea șl 
pentru meritele ce le-a dovedit pe 
tărim obștesc, a fost distins cu 
titlul de artist al poporului, cu nu
meroase ordine și medalii.

Prin Încetarea sa din viață dispare 
una din figurile cele mai iubite și 
reprezentative ale picturii româ
nești din ultima jumătate de veac.
COMITETUL DE STAT PENTRU 

CULTURA Șl ARTA
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLA8TICI 

MUZEUL DE ARTA 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
*

Corpul defunctului va fl depus la 
sediul Uniunii Artiștilor Plastici din 
București. Calea Victoriei nr. 155. 
Publicul are acces vineri, 2 aprilie, 
între orele 9 și 12. Adunarea de do
liu va avea loc în aceeași zl la ora 
12. iar înhumarea la cimitirul Belu 
la ora 14.



viața internațională
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CUVÎNTAREA tovarășului întilnirea alegătorilor

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

bucură de sprijinul forțelor anti- 
lmperialiste. Partidul și poporul 
nostru, sprijinind cauza dreaptă a 
poporului vietnamez, a celorlalte 
popoare din Indochina, consideră 
imperios necesar să se pună capăt 
războiului, să fie retrase fără întîr- 
ziere toate trupele Statelor Unite 
ale Amerlcli, astfel ca popoarele 
vietnamez, 
■ă-și poată 
dezvoltării, 
fără.

România
■lmpatle față de năzuințele de pro
gres ale tinerelor state recent eli
berate, dezvoltă cu ele relații cjp 
colaborare politică și economică, 
susține eforturile lor pentru con
solidarea independenței, emancipa
re economică și socială, acordă în
tregul sprijin mișcărilor de elibera
re națională, luptei împotriva colo
nialismului și neocolonialismului.

Ne pronunțăm pentru soluționa
rea conflictului din Orientul Mij
lociu pe baza Rezoluției Consiliu
lui de Securitate, pentru retrage
rea trupelor lsraeliene din terito
riile ocupate, pentru respectarea 
integrității teritoriale șl indepen
denței tuturor statelor din această 
regiune, precum șl pentru regle-

cambodgian și laoțian 
hotărî singure calea 

fără amestec din a-

nutrește o profundă

mentarea problemei populației pa- 
lestinene în conformitate cu nă
zuințele sale naționale.

România își extinde relațiile cu 
toate țările, fără deosebire de o- 
rînduire socială, considerînd drept 
o îndatorire a sa, ca țară socia
listă, de a-și lărgi raporturile in
ternaționale și participarea la di
viziunea internațională a muncii, 
de a contribui, pe această cale. Ia 
promovarea înțelegerii și apropie
rii între popoare, la cauza păcii. 
La baza relațiilor sale cu toate sta
tele, țara noastră situează în mod 
consecvent principiile suverani
tății și independenței naționale, 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc — principii re
cunoscute din ce în ce mai mult ca 
singurele în măsură să asigure 
dezvoltarea încrederii și cooperării 
între popoare, destinderea și secu
ritatea internațională.

Republica Socialistă România 
desfășoară o activitate susținută 
pentru normalizarea relațiilor șl 
dezvoltarea colaborării între sta
tele Europei, pentru înfăptuirea 
securității pe continent; conside
răm necesar să se treacă la orga
nizarea de întîlniri multilaterale în 
vederea pregătirii conferinței ge- 
neral-europene.

Realizarea unei păci trainice este 
o cerință arzătoare a întregii ome
niri, care impune intensificarea 
luptei pentru reducerea cheltuieli
lor militare — grea povară asupra 
nivelului de trai al popoarelor — 
renunțarea la politica de forță și 
amenințare cu forța, luarea de mă
suri practice în domeniul dezar
mării generale, în primul rînd al 
celei nucleare, asigurarea unui cli
mat de destindere, pace și colabo
rare internațională.

Stimați tovarăși,
în încheiere doresc să urez 

partidului dumneavoastră, oameni
lor muncii de pe întreg cuprinsul 
Uniunii Sovietice succes deplin în 
înfăptuirea programului ce va fi 
adoptat de congres pentru dezvol
tarea economiei, vieții sociale și 
ridicarea bunăstării poporului, în 
interesul înaintării societății sovie
tice pe calea spre comunism, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Trăiască prietenia dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, din
tre țările și popoarele noastre !

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste !

ȘEDINȚA DE I
1. — Corespondentul

cu candidații din Hanoi
HANOI 1 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția V.N.A., Comitetul 
Central al Frontului Patriei din Viet
nam a organizat o lntilnire a alegă
torilor cu candidații din Hanoi pen
tru alegerile legislative ce vor avea 
loc la 11 aprilie în R.D. Vietnam. Au 
participat Ton Duc Thang, preșe
dintele R.D Vietnam, Truong Chinh, 
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, precum și alțl 
candidați pentru viitoarele alegeri.

Luind cuvîntul. Ton Duc Thang 
s-a angajat să-și aducă contribuția, 
alături de întregul popor, la victoria 
totală Împotriva agresorilor ameri
cani și la succesul edificării socia
lismului în R.D. Vietnam. La rîndul 
său, Truong Chinh a reliefat sar
cinile care stau în fața Adunării Na
ționale a celei de-a patra legislaturi, 
adunare ce urmează să fie desemna
tă în cursul apropiatului scrutin. 
Noul organ suprem al țării, a spus 
el, va trebui să-și exercite din plin 
rolul de organ al puterii de stat pen
tru a asigura îndeplinirea sarcinii 
sale istorice — mobilizarea și orga-

nlzarea Întregului popor în lupta 
pentru înfrîngerea agresorilor ame
ricani, mobilizarea și organizarea 
populației din nord pentru dezvolta
rea producției și realizarea de eco
nomii, înfăptuirea transformării so
cialiste a țării și edificarea în conti
nuare a bazei tehnice și materiale a 
socialismului. Noua Adunare Națio
nală va trebui să întărească legisla
ția socialistă, pentru menținerea or
dinii și securității publice și spori
rea capacității de apărare, ea va 
trebui să-și exercite pe deplin drep
tul de control în vederea intensifi
cării planificării economice, să îm
bunătățească conducerea economiei 
naționale, să ridice nivelul de viață 
material și cultural al populației. 
Totodată, a spus 
al țării va trebui 
buția la întărirea 
poarele din Laos 
popoarele țărilor 
ale lumii întregi 
Imperialismului, pentru pace, 
pendență națională, democrație și 
progres social.

el, organul suprem 
să-și aducă contri- 
solidarității cu po- 
și Cambodgia, cu 
socialiste frățești, 
In lupta împotriva 

inde-

R. 0. VIETNAM LA CONFERINȚA DE LA PARIS
(Agerpres). — Delegația

Republicii Democrate 
conferința cvadripartită 
în problema vietnameză

Congresele P. C. Chinez 
din provinciile Hupeh și Kirin

PEKIN 1 (Agerpres).— Agenția 
China Nouă informează că au avut 
loc Congresele P.C. Chinez din pro
vinciile Hupeh și Kirin. Rapoartele de 
activitate prezentate în cadrul con
greselor au trecut în revistă realiză
rile obținute și au relevat sarcinile 
de viitor ale acestor provincii. Dele
gații și-au afirmat hotărîrea de a în
deplini și depăși planul economic pe 
anul 1971 și cel de-al IV-lea plan

cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale, de a realiza sarcinile tra
sate de Cel de-al IX-lea Congres al 
P.C. Chinez și de a doua Plenară a 
celui de-al IX-lea Comitet Central, 
pentru obținerea de noi succese în 
construirea socialismului in R.P. 
Chineză.

Congresele au ales comitetele pro
vinciale de partid.

GENEVA ROMA

MOSCOVA ...._______
Agerpres, Laurențiu Duță, trans
mite : In cea de-a treia zi a lucră
rilor Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., desfășurate sub președin
ția lui A. P. Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., au continuat dezbaterile pe 
marginea rapoartelor de activitate al 
C.C. al P.C.U.S. și al Comisiei Cen
trale de revizie.

V. I. Dolghih, prim-secretar al 
Comitetului de ținut Krasnoiarsk al 
P.C.U.S.. a relatat in cuvîntul său 
despre valorificarea bogățiilor Si
beriei șl despre dezvoltarea social- 
economică a ținutului Krasnoiarsk.

Oțelarul E. P. Proskurin, de la 
Uzina siderurgică „Ordjonikidze" din 
Zaporojie, a vorbit despre eforturile 
depuse de muncitorii uzinei pentru 
creșterea eficienței producției și pro
ductivității muncii.

în cuvîntul său, G. A. Aliev, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Azerbaidjan, a Înfățișat succesele 
repurtate de oamenii muncii din a- 
ceastă republică în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, aspecte ale 
activității organizatorice a partidu
lui pentru promovarea progresului 
tehnic, perfecționarea conducerii

producției, pentru creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

I. P. Riabov, prim-secretar al Co
mitetului regional Sverdlovsk al 
P.C.U.S., a vorbit despre marile o- 
biective industriale construite în re
giune in anii recentului cincinal și 
mai buna valorificare a resurselor 
naturale.

Despre 
științei șl 
producție, _ _______
dîș, președintele Academiei de știin
țe a U.R.S.S. El a insistat asupra 
unor aspecte privind construcția de 
noi mașini electronice de calcul șl 
rolul acestora în ridicarea producti
vității muncii.

A. E. Kocinian, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia, a relevat 
transformările economice care au 
avut loc în republică, evidențiind 
apariția unor noi ramuri industriale, 
printre care electronica, siderurgia 
neferoaselor și construcția de instru
mente de precizie.

în cuvîntarea sa. A. E. Voss, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Letonia, 
s-a referit ia dezvoltarea pe care 
au lnregistrat-o în anii cincinalului 
trecut industria șl agricultura le
tonă.

Însemnătatea dezvoltării 
aplicarea cuceririlor ei In 
a vorbit acad. M. V. Kel-

Despre preocupările In domeniul 
modernizării producției a vorbit mi
nistrul industriei siderurgice, I. P. 
Kazaneț.

Au mai luat cuvîntul F. S. Goria- 
cev, prim-secretar al Comitetului re
gional Novosibirsk al P.C.U.S., și 
K. S. Smirnova, din colhozul „Zarea 
Mira" regiunea Oriol.

Pionierii din capitala sovietică au 
adus salutul lor congresului.

în ședința de joi după-amiază a 
rostit o cuvintare de salut tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român. Cu
vîntarea a fost subliniată în repe
tate rînduri, cu aplauze.

Au mai rostit cuvîntărl de salut 
Enrico Berlinguer, vice-secretar ge
neral al Partidului Comunist Italian, 
Gustav I-Iusak, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, și Osvaldo Dorticos Torrado, 
membru al Biroului Politic, membru 
al secretariatului C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba.

Lucrările congresului continuă.

PARIS 1 
guvernului 
Vietnam la 
de la Paris 
a dat publicității o declarație în care 
își exprimă protestul energic împo
triva refuzului delegațiilor S.U.A. și 
regimului de la Saigon de a participa 
la cea de-a 108-a ședință programată 
pentru 1 aprilie — anunță agenția 
V.N.A. Declarația denunță actele prin 
care S.U.A. atentează la suveranita
tea și securitatea Republicii Demo
crate Vietnam, precum și acțiunile 
agresive pe care regimul de la Saigon

le urzește împotriva R.D.V. și subli
niază că nu există nici un motiv 
plauzibil care să justifice poziția de- 
legaților american și saigonez.

Delegația’ guvernului Republicii 
Democrate Vietnam — se arată în 
declarație — protestează viguros îm
potriva unor astfel de acțiuni și sub
liniază că răspunderea pentru actele 
care duc la prelungirea situației pe
riculoase din Indochina și pentru im
pasul conferinței de la Paris revine 
în întregime S.U.A. și regimului de 
la Șaigon.

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare
GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc joi cea de-a 506-a șe
dință de lucru a Comitetului pentru 
dezarmare. In cursul ședinței a luat 
cuvîntul reprezentantul Bulgariei, 
Krum Kristov. El s-a referit la pro
iectul de convenție cu privire la in
terzicerea perfecționării, fabricării și 
stocării armelor bacteriologice și a 
toxinelor și distrugerea lor, prezen
tat Comitetului în ședința de marți. 
Acest proiect, a menționat reprezen
tantul Bulgariei, nu restrînge prin 
prevederile sale dispozițiile înscrise 
în Protocolul de la Geneva din 1925 
privitor la interzicerea folosirii ar
melor bacteriologice. Articolele pro
iectului reglementează problema in
terzicerii folosirii armelor bacterio
logice, prevăzînd distrugerea stocu
rilor existente, precum și interdicția 
de a se constitui noi stocuri, a spus 
Krum Kristov.

INAUGURAREA INSTITUT"U|| 
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• Președintele Pompidou l*a primit pe șeful diplomației 
egiptene • Declarațiile ministrului de externe israelian

praga Convorbiri in 
problemele relațiilor 
dintre R.S. Cehoslovacă 
și R. F. a Germaniei

PRAGA 1 (Agerpres). — în zilele 
de 31 martie și 1 aprilie, la Ministerul 
Afacerilor Externe al R. S. Ceho
slovace au avut loc convorbiri în 
problemele relațiilor dintre R. S. 
Cehoslovacă și R. F. a Germaniei, 
informează agenția C.T.K. Convorbi
rile au fost purtate de Milan Klusak, 
adjunct al ministrului de externe al 
R. S. Cehoslovace, și Paul Frank, 
secretar de stat la Ministerul de Ex
terne al R. F. a Germaniei.

Schimbul de păreri s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă sinceră, de lucru, 
menționează agenția cehoslovacă. 
Părțile au convenit ca aceste convor
biri să fie continuate în aceeași for
mă, data lor urmînd să fie stabilită 
de comun acord.

ROMA 1 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La sediul 
Camerei de Comerț din Roma a avut 
loc inaugurarea „Institutului italo- 
chinez pentru schimburile economica 
și culturale". Au fost de față sena
torul Giovanni Gronchi, fost pre
ședinte al Republicii Italiene. Eu
genio Gatto, ministru fără portofo
liu, și alte personalități politice ita
liene, reprezentanți diplomatici al 
Republicii Populare Chineze la Roma 
și ai Italiei la Pekin, precum și nu
meroși oameni de afaceri italieni.

Luind cuvîntul cu acest prilej, de
putatul democrat-creștin Vittorino 
Colombo a evocat relațiile de priete
nie dintre cele două popoare, rele- 
vînd posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării economice, comerciale șl 
culturale dintre cele două țări. Ac
tualul nivel al schimburilor italo- 
chineze (120 miliarde lire Italiene) 
trebuie considerat ca punct de ple
care pentru o amplă intensificare a 
relațiilor celor două țări. Deosebiri
le de ordin ideologic și de orinduire, 
a spus vorbitorul, nu trebuie să con
stituie o piedică in calea colaborării, 
bazate pe respect reciproc. Vorbito
rul a afirmat că reprezentarea R.P. 
Chineze la O.N.U. ar constitui un 
aport efectiv la cauza destinderii șl 
păcii in lume.

Răspunzînd, însărcinatul cu afa
ceri al R.P. Chineze la Roma, Een 
Shien-pl, a urat succes Institutului 
in activitatea sa de promovare a 
schimburilor economice și culturale 
dintre Italia și China, subliniind că 
reluarea relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări oferă largi posibilități 
de dezvoltare a legăturilor de prie
tenie și cunoaștere reciprocă.

Ministrul Gatto a exprimat, la rîn
dul său, adeziunea guvernului italian 
față de țelurile institutului nou 
creat.

agențiile de presă transmit
Ministrul comerțului exterior al României, Cornel

Burtică, a avut joi o serie de convorbiri cu șeful Departamentului federal 
al economiei publice al Elveției, consilierul federal Ernest Brugger, consi
lierul federal Nello Celio, vicepreședinte al Consiliului federal elvețian, șeful 

Jolles, șeful 
un dejun in

Departamentului federal de finanțe. 
Diviziei comerțului. Consilierul federal 
onoarea ministrului român.

și cu ambasadorul Paul 
Ernest Brugger a oferit

Convorbirile S.A.L.T. La 
sediul ambasadei Uniunii Sovietice 
din Vlena a avut loc joi cea de-a 
clncea ședință de lucru din cadrul 
actualei runde a convorbirilor sovie- 
to—americane asupra limitării înar
mărilor strategice (S.A.L.T.). Discu
țiile au durat aproape o oră și jumă
tate. Următoarea ședință va avea loc 
la 8 aprilie, la sediul ambasadei Sta
telor Unite.

comerciala

Delegația guvernamenta
lă a R. D. Germane, care M 
află In prezent la Geneva, a avut o 
serie de Întrevederi cu reprezentanți 
al unor organizații internaționale — 
informează agenția A.D.N. în con
vorbirile purtate, conducătorul dele
gației, Ewald Moldt, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a prezen
tat poziția R.D.G. față de problemele 
actuale ale situației internaționale, 
subliniind necesitatea participării pe 
baza egalității In drepturi a R.D.G. 
In organizațiile internaționale. In in
teresul destinderii șl colaborării paș
nice a tuturor statelor.

îngrădirea schimburilor __ _____
cu țările socialiste sînt contraproduc- 
tive". El a considerat drept dăună
tor refuzul de a acorda clauza națiu
nii celei mai favorizate tuturor ță
rilor socialiste. Subliniind că „dis
criminarea pe, linie comercială față 
de țările Europei răsăritene nu are 
nici o justificare economică sau po
litică", senatorul Mondale a adăugat 
că „datorită unei asemenea extra
ordinare discriminări, există prea 
puține speranțe într-o dezvoltare 
masivă a schimburilor comerciale cu 
Europa răsăriteană, piața care crește 
cel mai rapid din lume. Pe această 
piață, noi ne aflăm în urma Germa
niei occidentale, Italiei, Franței, An
gliei, Indiei, Egiptului, Finlandei, 
Japoniei, Austriei și Suediei". In 
anul 1969, a spus Mondale, Statelor 
Unite, care dețineau 16 la sută din 
totalul comerțului mondial, le-au re
venit doar 3 la sută din totalul co
merțului Est-Vest, adică 249 milioane 
dolari dintr-un total de 8 miliarde. 
Senatorul american a relevat apoi 
„marile daune politice cauzate de o 
astfel de discriminare". Proiectul de 
lege a fost trimis spre examinare 
Comitetului senatorial pentru pro
blemele financiare.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al 
R. D. Germane - ‘^formează 
agenția A.D.N. — a protestat împo
triva ținerii unei sesiuni a Comisiei 
Bundestagului vest-german pentru 
știință și cultură în Berlinul occiden
tal, cu participarea unor reprezen
tanți ai guvernului R.F.G.

20 de ani de la crearea Aso- 
de prietenie Finlanda—Româ- 
făcut miercuri o vizită minis- 
cultucii, doamna Meerl Kala-

La Helsinki, Octav Uvezeanu. 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., care se 
află în Finlanda cu prilejul sărbăto
ririi a 
ciației 
nia, a 
trului
vainen. A fost de față Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul României la Hel
sinki. In cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea relațiilor culturale dintre cele 
două țări.

Președintele Siriei, «ene- 
ralul Hafez Assad, l-a însărcinat joi 
pe generalul Abdel Rahman Khley- 
fawi cu formarea unui nou guvern.

Concelorul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, 8 
declarat. In cadrul unei conferințe 
de presă, că Europa a devenit „con
tinentul slăbirii încordării", în care 
se învecinează. In condiții 
state cu orînduiri sociale diferite. 
Austria, a declarat Kreisky, se stră
duiește să ducă o politică de norma
lizare și dezvoltare a relațiilor cu 
țările socialiste din Europa.

pașnice.

Senatorii Walter Man
date și Edward Brooke au 
prezentat in Senatul american un 
proiect de lege prin care cer să se 
acorde României de către Statele 
Unite a clauzei națiunii celei mai 
favorizate. După ce a relevat că 
S.U.A. au acordat pînă acum clauza 
națiunii celei mai favorizate pentru 
două țări socialiste — Iugoslavia și Po
lonia — senatorul Mondale a subli
niat că „unele dintre regulamentele, 
restricțiile și legile elaborate pentru

La Zagreb a fost încheiată 
o înțelegere privind colabo
rarea intre Uniunea Scriito
rilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia. înțelegerea 
prevede o serie de acțiuni 
menite să contribuie la dezvol
tarea colaborării dintre cele două 
uniuni.

La Panmunjon “ avut loc 0 
nouă ședință a Comisiei militare pen
tru armistițiu în Coreea, informează 
agenția A.C.T.C. Reprezentantul păr
ții coreene a protestat în legătură cu 
faptul că partea americană a intro
dus la sfîrșitul lunii martie arme în 
zona demilitarizată și a deschis fo
cul dinspre mare asupra unor loca
lități populate din R. P. D. Coreeană.

Ultimele 24 de ore consemnează o 
susținută activitate diplomatică în 
legătură cu situația din Orientul A- 
propiat.

In cursul zilei de joi ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., aflat în 
vizită la Paris, a fost primit Ia Pala
tul Elysâe, de președintele Franței, 
Georges Pompidou. într-o declara
ție făcută ziariștilor la sfîrșitul în
trevederii, ministrul egiptean a a- 

' 1 statului 
partea pre- 

I R.A.U., Anwar Sadat. 
Riad a subliniat, apoi, că 
său apreciază poziția gu- 

francez față de situația din 
Apropiat. Această poziție, 
el, este bazată pe justiție

nunțat că a remis șefului 
francez un mesaj din 
ședintelui 
Mahmud 
guvernul 
vernului 1 
Orientul .
a arătat 
și permite o reglementare pașnică în 
această regiune.

Referindu-se la problema evacuă
rii trupelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, ministrul egip
tean a spus : „Ei vor trebui să le 
evacueze". în continuare, Mahmud 
Riad a declarat : „Noi le propunem 
pacea. Noi afirmăm că sîntem gata 
să semnăm un acord de pace cu 
Israelul. Am acceptat ca cele patru 
mari puteri să garanteze frontierele 
tuturor țărilor din regiune, ale Is
raelului și ale noastre. Israelul nu 
are deci nici o scuză pentru a refuza 
oferta noastră de pace".

Din Tel Aviv se anunță că mi
nistrul de externe israelian, Abba 
Eban, s-a întors joi în Israel, după 
o serie de vizite oficiale efectuate 
în Marea Britanie, S.U.A., Mexic și 
Nicaragua. Răspunzînd pe aeroport 
întrebărilor ziariștilor, Abba Eban a 
calificat ca „foarte utile" discuțiile 
avute la Washington cu reprezen
tanți ai Departamentului de Stat. El

a spus că „este important pentru 
noi să subliniem punctele de vedere 
comune, precum și divergențele care 
există între pozițiile noastre". „Nu 
cred că există o schimbare funda
mentală in politica celor două gu
verne, dar au fost găsite un mijloc 
și un spirit pentru menținerea acelor 
principii care sînt comune ambelor 
guverne și obiectivelor noastre co
mune. Atmosfera din relațiile noas
tre nu este fundamental afectată de 
anumite deosebiri de păreri", a adău
gat ministrul. întrebat dacă a dis
cutat cu oficialitățile americane des
pre o retragere parțială a trupelor 
israeliene din peninsula Sinai pentru 
pregătirea terenului în vederea re
deschiderii Canalului, Eban a spus : 
„Nu am de făcut nici un comentariu 
în acest sens". (Agerpres)

Evoluția
evenimentelor
din Iordania

NAȚIONALIZAREA CUPRULUI ESTE VITALĂ 
PENTRU INTERESELE CHILIENE

© Un interviu al președintelui Salvador Allende

NEW YORK 1 (Agerpres).— In
tr-un interviu acordat cunoscutului 
ziarist american, C. L. Sulzberger de 
la „New York Times", președintele 
chilian Salvador Allende a relevat că 
naționalizarea industriei chiliene a 
cuprului este vitală pentru interesele 
națiunii și poporului țării sale.

„Nu-mi pot imagina — a spus 
Allende — că guvernul Statelor Unite 
va face cauză comună cu întreprin
derile particulare într-o chestiune ca 
aceasta, deși, din nefericire, istoria 
arată că în trecut astfel de lucruri 
s-au întîmplat". El a adăugat că gu
vernul său dorește să aibă relații 
bune cu S.U.A. Totodată, președintele 
Allende a declarat că guvernul săn 
nu va permite construirea de baze 
militare străine pe teritoriul chilian.

Referindu-se la apropiatele alegeri

municipale, el a exprimat părerea c’ 
frontul Unității Populare va obțin 
un sprijin solid din partea corpuiu. 
electoral.

★
Campania electorală In vederea a- 

legerilor municipale de la 4 aprilie 
din Chile se află in ultima fază de 
desfășurare. O vie activitate politică 
are loc pretutindeni în țară. Obser
vatorii evidențiază importanța a- 
cestor alegeri, primele după venirea 
la putere a guvernului Unității 
Populare. Se consideră semnificati
vă angajarea în lupta electorală a 
fostului președinte al țării, Eduardo 
Frei, fapt ce rupe o tradiție, anume 
aceea a rămînerii în afara luptei e- 
lnctorale a foștilor șefi ai statului. 
Frei s-a raliat. în general, punctelor 
de vedere ale dreptei chiliene.

Zlarul austriac „Die Presse" înfățișează sugestiv scăderea puterii de cumpă
rare a valutei din principalele țări capitaliste. După cum reiese din desenul 
de mai sus nici una din monedele naționale occidentale nu a putut să scape 

in deceniul care a trecut de procesul eroziv al inflației

După ce calmul părea că se in
staurează la Amman, joi s-au sem
nalat noi incidente între trupele ior- 
daniene și fedaini. Intr-un comuni
cat oficial al armatei iordaniene — 
anunță agenția France Presse — se 
arată că grupuri de comando pales- 
tinene au deschis focul joi seara, la 
ora 20,30 asupra unor posturi ale po
liției iordaniene în cartierele Al- 
Mahatta și Al-Karameh din Amman, 

în legătură cu situația existentă în 
Iordania, în țările arabe se constată 
o vie activitate diplomatică. Agen
țiile de presă relatează despre me
sajele transmise miercuri de regele 
Hussein a! Iordaniei, tuturor șefilor 
de state arabi, prin care se cere con
vocarea „cit mai curînd posibil a 
unei conferințe la nivel înalt în ve
derea discutării actualei situații din 
Iordania și a definirii responsabilită
ților". Se reamintește că acest me
saj a fost difuzat la scurt timp după 
apelul lansat de R.A.U., pentru con
vocarea unei reuniuni a reprezentan
ților șefilor de state arabi pentru 
examinarea situației din Iordania.

Pe de altă parte, este consemnat 
mesajul adresat de către președintele 
R.A.U., Anwar Sadat, autorităților de 
la Amman, în care subliniază, după 
cum scrie ziarul „Al Ahram", nece
sitatea depunerii tuturor eforturilor 
posibile pentru a se pune capăt in
cidentelor iordaniano-palestinene. 
Expunînd poziția țării sale față de 
evoluția recentă a situației din Ior
dania, șeful statului egiptean apre
ciază că „mijloacele folosite de ior
danieni pentru a corecta erorile pa- 
lestinenilor, dacă acestea există, nu 
pot fi considerate decît ca o violare 
a acordurilor de la Cairo și Amman 
dintre cele două părți". (Agerpres)

Poziția Uniunii 
democratice a poporului 

finlandez 
față de noul guvern

HELSINKI 1 (Agerpres). — Pozi
ția Uniunii democratice a poporului 
finlandez (S.K.L.D.) față de acțiunile 
guvernului și partidelor de guvernă- 
mînt va fi determinată de măsura în 
care acestea vor corespunde intere
selor muncitorilor, ale micilor agri
cultori și populației cu venituri scă
zute — se arată într-o declarație a 
conducerii centrale a S.K.L.D.

Declarația subliniază că S.K.L.D. 
va continua să militeze pentru men
ținerea controlului asupra prețurilor 
și chiriilor, pentru crearea unor noi 
locuri de muncă și intensificarea con
strucției de locuințe, pentru institui
rea unui sistem just de, impozite și 
îmbunătățirea sistemului de asigurări 
sociale.

Uniunea democratică a poporului 
finlandez este o organizație creată 
pe baza colaborării tuturor forțelor 
democratice de stingă, care dispune, 
împreună cu Partidul Comunist, de 
36 mandate In Parlament.

ECUADOR: Eșuarea 
rebeliunii militare

QUITO 1 (Agerpres). — Rebeliunea 
ofițerilor ecuadorieni de la „Colegiul 
de război" din Quito, organizată 
miercuri cu sprijinul unei unități de 
parașutiști, a eșuat. In urma unei ac
țiuni energice a forțelor armate ră
mase fidele președintelui Jose Velas
co Ibarra, imediat după declanșarea 
rebeliunii, au fost arestați 20 de mi
litari răzvrătiți, restul reușind să 
fugă în munți.

Această rebeliune a fost declan
șată ca urmare a nemulțumirii unor 
lideri militari față de destituirea, 
zilele trecute, a generalului Jorge 
Acosta Velasquez, fost ministru al 
apărării, iar ulterior a generalului 
Luis Jacome Chavez, comandantul 
colegiului menționat. Grupul celor 
circa 250 de militari rebeli s-a re
tras la o fermă situată la 40 km est 
de capitală, unde a așteptat răspun
sul președintelui Ibarra la cererea lor 
de destituire a actualului ministru al 
forțelor terestre, generalul Julio Sa- 
coto Montero, acuzat de a fi proce
dat la demiterea arbitrară a unor o- 
fițeri superiori. Două batalioane te
restre au fost trimise imediat pentru 
a-i captura pe răzvrătiți.
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