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CE POȚI FACE IN 70
NU LĂSA PE 71

a producției anului viitor!

Cu planul
și angajamentele
anuale îndeplinite

SECTORUL 5 AL CAPITALEI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

...și trebuie să facem totul pentru
îndeplinirea tuturor sarcinilor
de plan, pentru buna pregătire

Unitățile economice din sectorul 3 al municipiului București au realizat la 21 decembrie sarcinile de plan revenite pe anul 1970. Potrivit calculelor preliminare, există condiții optime pentru ca pînă la sfîr- șitul anului industria de pe teritoriul acestui sector al Capitalei să realizeze suplimentar peste 200 milioane lei la producția globală și 240 milioane lei la producția marfă.Anunțînd acest nou succes. Biroul Comitetului de partid al sectorului 5 — municipiul București — a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tova-
HUNEDOARADupă cum am anunțat în ziarul nostru de ieri, constructorii, mon- torii și termoenergeticienii de pe marele șantier al Termocentralei Deva au dat în exploatare, cu 11 zile mai devreme decît termenul planificat, al treilea grup energetic de 210 MW.Cu acest prilej, comitetul de partid, conducerile șantierelor de construcții și montaj și conducerea Centralei termoelectrice Deva-Mintia au trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. în care se spune printre altele : Asemenea întregului popor, muncitorii, tehnicienii și inginerii de pe acest im

TOVARĂȘA DOLORES IBARRURIA FĂCUT 0 VIZITĂ 
TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER

ITovarășa Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist ‘ din Spania, care se află în țara noastră la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut în cursul zilei de 22 decembrie o vizită tovarășului Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie. La întîlnire a participat tovarășul Paul Niculescu-Mizil.
IN ZIARUL DE AZI
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tiva încrederea fiecă
ruia în propriile capaci
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avînd în precupeți întîmpina Comunistpentru a Partidului succese în activita- și politică, contri-

rășulul NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : Acum, in pragul începerii noului plan cincinal, vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din sector, frunte comuniștii, nu vor nici un efort semicentenarul Român cu noi tea economică . .buind cu rezultate sporite la munca plină de abnegație a întregului popor pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.
portant șantier au luat cunoștință cu o deosebită satisfacție de marile sarcini stabilite de recenta plenară a Comitetului Central și sînt hotărîți să-și sporească eforturile pentru a completa tabloul măreț al realizărilor de viitor cu succese și mai mari. Ele asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor face totul pentru realizarea și punerea în funcțiune a celui de-al patrulea- grup energetic, de aceeași capacitate. înainte de termenul stabilit, în condițiile cele mai optime și la un nivel tehnic care să-1 înscrie în performantele energeticii contemporane.

membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist RomânBUCUREȘTIIn numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea și al meu personal vă adresez Dumneavoastră și prin Dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor și poporului român mulțumiri profunde pentru felicitările călduroase și salutul tovărășesc adresat celui de-al V-lea Congres al partidului nostru, precum și cu ocazia realegerii mele la congres în funcția de secretar general al Comitetului Central.Felicitările partidului Dumneavoastră au constituit un imbold în- suflețitor pentru poporul nostru, care a făcut bilanțul succeselor sale strălucite obținute în perioada trecută în revistă și care este ferm hotărît să înfăptuiască cu succes noile sarcini trasate de congres.Fiind convins că relațiile frățești de_ prietenie și colaborare statornicite între partidele noastre se vor întări și dezvolta tot mai mult și în viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, în lupta comună pentru socialism și comunism, împotriva imperialismului în frunte cu imperialismul american, _ urez din inimă ca poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Roman, să obțină noi succese în lupta pentru edificarea socialistă și prosperitatea țării.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea

De-a lungul podului, mii și mii de cetățeni au salutat cu I 
tîndu-și atașamentul și

bucurie și dragoste pe secretarul general și pe ceilalți conducători de partid și de stat, manifes- 
jmentul și încrederea în Partidul Comunisr Român Foto : Agerprea

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A TĂIAT PANGLICA INAUGURALĂ 

A NOULUI POD ROMÂNESC 
DE PESTE DUNĂRE

livrarea echipamentului
tehnologic pentru noile

uzine chimice tinde
spre un ritm normal

a-de stat sesiune a MariiPotrivit planului probat de recenta Adunări Naționale, volumul investițiilor alocate industriei chimice în anul viitor este cu 50 la sută mai mare față de acest an ; în afara celor 45 capacități noi de producție planificate să intre in producție. în 1971 vor fi începute lucrările la alte 40 de mari obiective. In mod firesc, acestei ramuri îi sînt dec; necesare cantități tot mai mari de utilaje tehnologice. Partea covîrșitoare a acestor utilaje se va produce în țară, această prevedere înscriindu-se în ansamblul sarcinilor trasate de conducerea partidului pentru diminuarea continuă a importurilor de instalații tehnologice. în 1971, uzinele constructoare de mașini vor trebui să livreze industriei chimice 27 500 tone de echipamente și aparatură, cu circa 45 la sută mai mult ca în 1970.Problema care se pune cu acuitate este ca aceste utilaje să fie livrate la timp șantierelor de construcții, adică producția uzinelor unde se realizează ele să fie ritmică și corelată cu termenele de montare a instalațiilor la un obiectiv sau altul al chimiei. A- ceasta reprezintă un factor de primă importanță pentru asigurarea punerii în funcțiune a instalațiilor și uzinelor la termenele prevăzute în planul de stat pe 1971, De aceea, recent ne-am propus să investigăm în ce măsură este pregătită fabricația utilajelor tehnologice necesare industriei chimice in anul viitor.Din discuțiile cu factori de răspundere din industria' construcțiilor de mașini și din industria chimică s-a desprins că producția de utilaje tehnologice destinate obiectivelor de investiții ale chimiei in 1971 are pregătite toate condițiile pentru a cunoaște o desfășurare corespunzătoare. Contractele încheiate intre furnizorii și beneficiarii de utilaje tehnologice și Instalații acoperă întregul necesar,

,âdiu foarte avansat, rîi

termenele de livrare s-au stabilit, în general, în funcție de datele de începere a montajului. In uzinele producătoare, in aprovizionarea cu diverse materiale — chiar și din import — probleme deosebite nu sînt, documentația tehnică a fost primită în cea mai mare parte, pregătirea pro- priu-zisă a fabricației se găsește în- tr-un st;'' 'Factorii de răspundere, specialiștii, furnizorii de utilaje tehnologice, cît și beneficiarii acestora trebuie să acționeze în așa fel ca, folosind premisele favorabile create, să obțină rezultatele pozitive așteptate. Sublinierea nu este deloc inutilă, pentru că in anii din urmă, în acest domeniu am asistat la un fenomen curios : în fiecare an, producția de utilaje tehnologice pentru industria chimică e bine pregătită, demarează viguros dar. pe parcurs, lucrurile se încurcă, apar restanțe în livrări. Așa a fost și în acest an. Iată ce ne spunea, exact un an în urmă, ing. Petrescu, director tehnic al industriale de utilaj chimic rafinării din Ministerul Construcțiilor de Mașini : patru ani de cînd coordonez sector, niciodată nu ne-am găsit în- tr-o situație mai bună ca acum".
Dan MATEESCU

cu Gheorghe Centralei și pentru Industriei „Tn cei acest
(Continuare in pag. a IlI-a)

Momentul solemn al inaugurării poduluiLa cumpăna dintre două cincinale, în pragul începutului de an, pe harta economică a patriei a fost înscris un nou obiectiv : cel mai mare pod pentru circulația autovehiculelor din țara noastră. Le- gînd malurile Dunării, arcul din beton .-și >oțel de aproape un ..kilometru și jumătate lungime stă mărturie a inteligenței tehnice românești, nivelului de dezvoltare a economiei socialiste. Aici, între Giurgeni și Vadul Oii, între pă- mînturile ialomițene și dobrogene, constructorii socialismului au înălțat un adevărat monument de artă tehnică, care se înscrie în lungul șir al înfăptuirilor din acesi cincinal.A devenit o tradiție In noua istorie a poporului nostru, ca fiecare succes pe drumul făuririi societății noastre socialiste să fie raportat partidului, conducerii sale, să fie sărbătorit în prezența conducătorului iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Tn dimineața zilei de marți, 22 decembrie, a avut loc inaugurarea oficială a noului pod peste Dunăre de la Giurgeni—Vadul Oii. La ora 10,30, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Emil Bodna- raș, Ilie Verdeț și Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, sosește, la bordul unui elicopter, pe malul stîng al fluviului, în apropierea podului. Aici se află un mare număr de cetățeni din Giurgeni șl din comunele învecinate, care au ținut să-l salute cu bucurie și dragoste pe secretarul general al partidului, să-și exprime atașamentul profund față de partid. Răsună puternice o- vații, urale. Mulțimea scandează : „Ceaușescu-P.C.R.“.Conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de tovarășul Va- sile Marin, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.. de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.

al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă apoi spre pod, pe noua șosea care face legătura cu acesta.De-a lungul podului, o adevărată magistrală, conducătorii sînt întîmpinați cu vie însuflețire de mii și mii de oameni ai muncii din județele Constanța și Ialomița, numeroși constructori. La mijlocul podului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați de primul secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., Petre Ionescu, de reprezentanți ai organelor de partid și de stat dobrogene, de ministrul transporturilor, Pavel Ștefan.O gardă de onoare, formată din militari ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă onorul comandantului suprem.Se intonează Imnul de stat Republicii Socialiste România.Oaspeții sînt invitați să ia loc în tribuna amenajată la mijlocul podului. Luînd cuvîntul, ministrul transporturilor, tovarășul Pavel Ștefan, după ce s-a referit la importanța acestei construcții, menită să aducă o contribuție substanțială la creșterea și accelerarea transporturilor de mărfuri și persoane pe una dintre principalele axe ale circuitului economic, la intensificarea traficului turistic, intern și internațional, înlesnind legăturile dintre litoralul Mării Negre, Delta Dunării și celelalte zone din interiorul țării, a spus : Mărturie a stadiului atins de economia națională, această lucrare întruchipează rodul talentului șl capacității creatoare a specialiștilor și muncitorilor din industria metalurgică, a construcțiilor de mașini, precum și a proiectanților și constructorilor. La realizarea lucrărilor o contribuție însemnată au a- dus, de asemenea, Forțele Armate, numeroase întreprinderi și instituții specializate. Aducem și pe a (Continuare in pag. a Vil-a)

ceastă cale mulțumiri muncitorilor inginerilor și tehnicienilor, milita» rilor, tuturor celor care au parii» cipat la înălțarea acestei lucrări.Referindu-se apoi la sprijinul permanent primit din partea conducerii partidului și statului, personal a secretarului general, în depășirea dificultăților și neajunsurilor care s-au manifestat, în rezolvarea cu succes a problemelor cu care au fost confruntați constructorii, vorbitorul a spus în încheiere : Vă rog să-mi permiteți, tovarășe secretar general, ca în numele celor care au contribuit la realizarea acestui pod să vă transmit cele mai adînci mulțumiri pentru Indicațiile și sprijinul de care ne-am bucurat Totodată vă asigurăm că lucrătorii din transporturi, constructorii din unitățile ministerului nostru, trăgînd toate concluziile din experiența acestei lucrări, sînt hotărîți să depună toate eforturile pentru înfăptuirea ritmică și la termen a sarcinilor ce le revin în cadrul noului plan cincinal.Tntîmpinat cu puternice aplauze, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
CeaUȘeSCU, care a spus : Do
resc ca în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului do 
Stat și al guvernului să adresez cal
de felicitări tuturor proiectanțilo» 
și constructorilor, tuturor muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor 
din întreprinderile românești care 
și-au adus contribuția la înălțarea 
acestui important obiectiv. îmi 
exprim convingerea că realizarea 
acestei construcții importante pen
tru economia românească va con
tribui la dezvoltarea în mai bune 
condiții a transporturilor, va con
stitui un moment de seamă în ac
tivitatea ce se desfășoară în acest 
domeniu.

Urez tuturor succes șl multă să
nătate.
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DIVERS
Sudura celor 
4 sudoriîntr-una din zile, la Centrala electrică de termoficare Grozăvești, s-a spart supraîncălzitorul cazanului nr. 2. Accidentul periclita funcționarea instalației de termoficare pe mai multe zile. In mod normal, reparația trebuia să înceapă după ce temperatura cazanului ar fi coborît sub 50 grade Celsius. Nu s-ar putea mai repede ? — s-au întrebat cîțiva muncitori. Echipați cu costume de protecție din azbest, patru sudori — Ion și Constantin Tă- nase, Cristea Manea și Ion Că- lușnic — au hotărît să încerce de îndată sudarea spărturii. Cu toată protecția costumelor, echipele nu puteau să lucreze decît schimbîndu-se din zece în zece minute. Eforturile au fost însă încununate de succes. După două zile de la producerea defecțiunii, cazanul își reîncepea activitatea. De prisos să mai spunem că toate felicitările adresate celor patru sudori au fost în notă. Adică, cu... căldură !
Cu si fără

9

nasturi
34,Nu de mult, unitatea nr. _ aparținînd cooperativei „Maro- chineri" din Capitală, a intrat în inventar pentru predarea gestiunii, Cum se obișnuiește în astfel de cazuri, mărfurile din depozit au fost luate la... nasturi mărunți. De ce tocmai la nasturi ? Pentru că. în urma inventarierii, s-a stabilit că din gestiune lipseau... 102 096 nasturi. „Descu- suți" de organele de control, cei doi responsabili — Ion Teodoru și Victoria Baltag — n-au reușit să dea nici o explicație în legătură cu dispariția acestora. Astfel stînd lucrurile, au fost sesizate organele de anchetă, care, la rîn- dul lor, au încheiat... acte de trimitere în judecată celor vino- vați.

Actele nu
„vorbește", 
căci primăria 
tace

La 14 septembrie 1970, tinăra 
M. B. din Brăila, str. Rahovei 
nr. 339, s-a prezentat împreună 
cu viitorul ei soț la oficiul stării 
civile din localitate pentru ofi
cierea căsătoriei. S-a ivit insă 
un impediment : actul de naștere 
al viitoarei mirese (seria N h 
nr. 308 836, eliberat de fostul 
Sfat popular al comunei Pristol, 
județul Mehedinți) era întocmit 
greșit. Salariatul stării civile din 
Brăila a făcut o copie (numai el 
știe cum a putut copia corect un 
astfel de înscris) și a oficiat to
tuși căsătoria. Dîndu-și seama 
că procedura este... subțire, a 
cerut. în trei rînduri, primăriei 
din Pristol să elibereze un alt 
act. De aici însă nici un semn. 
După cum se spune : „actele vorbește". Ca să vorbească, tre
buie să fie in perfectă regulă. 
Atunci de ce tace primăria 
Pristol ?

din

ne„Vînătorii"S-a întimplat — după cum scrie asistenta medicală Theodora Culea — acum cîteva zile în comuna Mitreni (Ilfov). Deși nu mai mari decît o șchioapă — Nicușor Neferu (3 ani și două luni) și verișorul său Vasilică Neferu (2 ani și zece luni), pu- nînd la cale ,.o vînătoare de iepuri", au ieșit pe poartă cu un cîine și... o mașinuță în urma lor. și s-au îndreptat spre o pădure din apropiere. Dar o dală ajunși aici, micuții s-au rătăcit. Pornind după ei, zeci de săteni au cutreierat pădurea o noapte întreagă. Copiii — nicăieri. A doua zi, cercetările au fost extinse și în pădurea Ciornuleasa, la zece kilometri de comună. Se lăsase o ceață deasă și se apropia iarăși întunericul. Aflați în căutarea lor, Vasilica Tordoc și Ilie Buzurna — amîndoi în vîrs- tă de 14 ani, au hotărît la un moment dat să se întoarcă acasă. Au greșit însă și ei drumul și... așa i-au găsit pe cei doi verișori aproape înghețați pe niște coceni, împreună cu cîinele care se plimba în jurul lor. Micuții vînători parcurseseră 7 km peste arătură, pe un frig de —4°. Acum ei se joacă iarăși împreună.
în gară
la... Fă„Mersul trenurilor" a rezolvat problema aproape ideal. Trenul de persoane 7013 din direcția București sosește în Făurei la 13,45. Trenul 7025 pleacă de aici spre Galați după trei minute. In stație, însă, lucrurile se petrec exact pe dos : 7025 pleacă întotdeauna „la fix", iar 7013, de foarte multe ori, vine în urma lui cu cîte 8—10—15 minute. In aceste condiții, pasagerii care călătoresc pînă la Galați trebuie să aștepte timp de 5 ore pentru a prinde trenul următor. Sala- riații stației spun că toate încurcăturile s-ar datora regulatorului de circulație din Buzău. Se prea poate. Oricare ar fi însă motivul, este — credem — timpul ca și trenurile respective să circule în concordanță „mersul trenurilor" ! cu

de :Rubricâ redactatâ
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

A cultiva încrederea 
fiecăruia

în propriile capacități
— Ce sentiment ai încercat cînd te-ai aflat, întîia oară, singur în fața acestui complicat utilaj ?Interlocutorul este un tînăr care acționează cu abilitate niște pîrghii, verifică rapid dimensiunile unei piese pe care o așează alături, peste alte zeci, terminate în ziua aceea. Gheorghe Dimir se gîndește ce să-mi spună, intirzie cu răspunsul la această întrebare, care l-a readus brusc în zilele acelea, cînd, după ce „dăduse probă", el, care pînă a- tunci avusese cu totul altă profesiune, se văzuse lăsat singur, cu mașina de rectificat inele mari. Iși amintește — și mi-o spune — că unicul gind care-i stătea înfipt în creier era să nu greșească, să nu greșească, să nu greșească. Nu fiindcă, greșind s-ar fi temut de vreo sancțiune, ci pentru că simțea ațintiți asupră-i niște ochi nevăzuți ai încrederii celor care-1 „lansau" în această nouă profesiune.Dialogul acesta despre încredere îl încep într-o secție a Fabricii de rulmenți din Bîrlad, unde deviza nescrisă este „omul in luptă cu micronul". Aci majoritatea mașinilor sînt mînuite de oameni de la a căror „lansare" în meseria de rectificator, ca să folosesc expresia lui Gh. Dimir, nu a trecut prea multă vreme. Astfel că, sentimentul mărturisit de tînărul meu interlocutor îmi apare dintr-o dată amplificat, raportat la acest colectiv de oameni care, cîndva, s-au încordat din cele mai tainice fibre ale voinței lor, ca să nu greșească fiindcă simțeau asupră-le „ochiul încrederii".— Intr-adevăr, își reamintește comunistul Vasite Căpraru, maistru în schimbul „C“ rectificare, era o vreme cînd calificam mulți oameni. Organizația de partid iși făcuse din calificare un obiectiv central al preocupărilor sale. Noii veniți erau repartizați pe lingă comuniști sau alți muncitori cu experiență, care-i învățau meseria. Dar, în același timp, căutau să-i învețe să se cunoască, să capete încredere in forțele lor, în ei. Au fost cazuri cind unii credeau că nu se vor putea obișnui cu precizia, cu disciplina micronului, pe care le Incumbă munca noastră, și erau gata sâ renunțe, să plece în altă parte. Am stat alături de ei și i-am ajutat să depășească etapa dificultăților.Așadar, aici, procesul de calificare într-o profesie de mare precizie și răspundere, a fost, implicit, un proces al cultivării încrederii în om, al unei încrederi care începea de la cunoașterea fiecăruia în parte, a aptitudinilor, calităților și, negreșit, a punctelor sale vulnerabile, spre a-1 ajuta ca pe cele dintîi să le amplifice, iar pe cele din urmă să le înlăture.Mulți dintre interlocutori mi-au vorbit despre rolul de propulsor al încrederii, de forța ei stimulatoare, ceva care „dă aripi", declanșează e- nergii, fie că cel in cauză e un debutant in profesie sau un muncitor experimentat. Este ideea pe care încerc s-o aprofundez în organizația de partid „E“, de la rectificare. Aici, principala operațiune este sortarea și asamblarea inelelor, adică ia naștere, în forma cunoscută, strălucitorul rulment. Or, tot aici, cu cîtva timp în urmă, s-au ivit cîteva cazuri cînd controlul de calitate nu acorda „liberă trecere" unor rulmenți, pe motiv că erau greșit asamblați. Unde s-a produs defecțiunea ? — s-a intrebat imediat organizația de partid. Greșelile țineau mai de grabă de neatenție. Și nu era vorba exclusiv de muncitori nou calificați. S-a inițiat o dezbatere într-o adunare generală a organizației de partid...— Noi ne-am dat seama, comentează faptul Dumitru Leahu, secretarul amintitei organizații de partid, că acordarea încrederii unor oameni, în sensul atribuirii unor răspunderi profesionale sau de ordin social, nu constituie decît un început. Vreau să spun că o dată investit cu încredere, cu răspundere, omul nu trebuie lăsat „să se descurce" singur. Avem astfel datoria să-1 ajutăm a- tunci cînd este nevoie, după cum a- cordarea încrederii trebuie să fie însoțită de control pentru a vedea cum aceasta se materializează în fapte, spre binele colectivului.Organizația de partid și-a făcut astfel un obicei din a supune dezbaterii colective mojlul în care membrii de partid și alți salariați retur- nează în fapte acel „credit" de care vorbea D. Leahu. Iar acest control colectiv al încrederii a fost urmat, adeseori, de inițiative concrete menite să determine îmbunătățirea activității intr-un sector sau altul. Una

se referă la grupa sindicală, puțin prezentă, într-o vreme, în viațp colectivului și al cărei organizator a fost înlocuit, altele vizează un mai atent control al calificării la locul de muncă etc., etc. Iar in final, organizația de partid a tras concluzii privind propria activitate cu accent pe perfecționarea mijloacelor de a fi mereu în mijlocul oamenilor. A- ceasta cu atit mai mult cu cît, aici, cîndva, în viața organizației de partid, problema adevăratei și falsei încrederi s-a pus deosebit de acut. Fostul secretar al organizației de bază „împărțea încredere" în funcție de... amiciții personale, iar mulți dintre acești .Amici" mun-
O „artă“ 
a muncii 
de partid

ceau rău, erau inactivi pe plan social. Cu alte cuvinte, climatului de încredere i se substituia unul de „gașcă", și a fost nevoie de intervenția comitetului de partid din secție spre a se institui aici o atmosferă propice discutării deschise a problemelor care frămîntau organizația de partid, a modului in care își acoperă, prin fapte, locul său fiecare membru al colectivului. De aici necesitatea de a sublinia ideea că acordarea încrederii este un act căruia trebuie să-i fie străine lipsa de principialitate și exigență, tolerarea abaterilor.La alte proporții, cu alte nuanțe, la Fabrica de confecții din Vaslui, în organizațiile de partid de aici am regăsit preocupările, fră- mîntările, întrebările și răspunsurile tovarășilor lor din uzina bîrlădeană. Pe cultivarea încrederii în oameni, pe promovarea cu curaj și îndrăzneală a tineretului, pe împletirea experienței bogate cu dorința de a învăța s-a clădit, pe plan spiritual, și a- ceastă nouă întreprindere. Este un transfer între generații care, în a- celași timp, reprezintă predarea ștafetei profesiei, racordarea continuă la ceea ce e nou, util. Pe acest fundal, fabrica se prezintă cu toți indicatorii planului de producție realizați, cu nici un „refuz de calitate".Și aici a fost cultivată cu pricepere

încrederea in oameni, uneori nu fără a lupta cu... neîncrederea. Iată un episod. Ca cea mai mare parte a ajutorilor de maiștri, și Paul Do- hotaru s-a format aici. Drumul lui a fost însă mai anevoios. Deși muncitor bun, intimplarea a făcut să lucreze intr-un sector al cărui responsabil, suspicios, nu voia să încredințeze altora munci de mai mare răspundere, decît dacă avea „acoperire" din partea conducerii etc. Or, aici era nevoie de un ajutor de maistru și Paul Dohotaru întrunea calitățile necesare. Lucrurile s-au tărăgănat și ar fi intîrziat și mai mult dacă nu intervenea comitetul de partid.— Există, într-adevăr, și asemenea manifestări ale neîncrederii, ne spune tovarășa Dumitra Ursu, locțiitor al secretarului comitetului de partid din fabrică. Unii oameni nu vor „să se angajeze", acordînd încredere altora, temîndu-se că „mai știu la ce surprize te poți aștepta ?“ și preferă să depună ei eforturi suplimentare decît să organizeze activitatea în așa fel incit să concentreze cît mai multe forțe spre îndeplinirea obiectivelor majore. Desigur, la prima vedere este mai comod să n-ai încredere, încrederea angajează, este o investiție care se cere fructificată, iar a- ceasta presupune eforturi din partea celui ce a făcut-o. Dar neîncrederea în oameni duce la îngustarea sferei de răspunderi și, in consecință, dăunează însăși activității.Ni s-a relatat aici o intîmplare care ar putea fi numită „neîncredere în lanț". O muncitoare a comis o abatere de la normele sociale și a fost sancționată (e membră de partid) cu vot de blam. Iată, însă, că după aceasta, șefa ei de brigadă n-a mai voit s-o mai primească la lucru, pe motiv că nu prezintă încredere. Aceeași „primire" i-au făcut-o și alte citeva șefe de brigadă. Comitetul de partid a intervenit. Problema a fost discutată pe un plan mai larg, punîndu-se accentul pe datoria organizațiilor de partid de a munci cu atenție cu fiecare om, de a-i cultiva trăsăturile conștiinței înaintate, de a-1 a- juta să-și învingă propriile inerții. Muncitoarea în cauză se numără astăzi printre cele mai bune din brigada în care lucrează...A avea încredere în oameni, a le cultiva propria încredere în forțele lor, a fundamenta cunoașterea pe controlul atent al colectivității, a împleti încrederea cu exigența și principialitatea, iată nobile caracteristici ale muncii comuniștilor.
Platon PARDAU

Circulația rutieră 
și înghețul...
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Revelion 1971 
la hanurile

turisticeCa și în alți ani. Cooperația de consum lansează amatorilor de drumeție invitația de a petrece revelionul în unitățile sale amplasate în locuri pitorești, pe numeroase trasee turistice. Pentru sărbătorirea A- nului Nou — 1971 se pregătesc hanurile turistice Valea Ursului și Rucăr (județul Argeș), Horezu (județul Vîlcea), Piatra Craiului (județul Bihor), Bucu- ra-Hațeg și Geoagiu Hunedoara), Agapia (județul Hunedoara). Agapia și Hanul Ancuței (județul Neamț). Restaurantele „Dacia" din Orăștie „Mihail Kogălniceanu" din Constanța, restaurantul din cadrul Complexului turistic Slănic Prahova, „Podgoria" din Drăgă- șani, județul Vilcea și altele sint și ele în așteptarea oaspeților de Revelion. De pe acum, în aceste unități se fac pregătiri pentru ornamentația multicoloră a carnavalului, cu măști, lampioane, ghirlande și artificii. Organizatorii îi asigură pe amatori că li se vor servi meniuri alese de Revelion. de la aperitiv, friptură, sarmale, tort etc. pînă la... ciorba de potroace.O invitație gastronomică în plus — preparatele culinare cu specific local și vinuri din podgorii renumite. în rest, muzică. dans, surprize... ca de Revelion 1
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Anotimpul rece, gata să se instaleze deplin în drepturi, impune atît participanților la traficul rutier, cît și pietonilor o atitudine mult mai atentă în timpul circulației pe drumurile publice, al călătoriei cu mijloacele de transport în comun, la traversarea străzilor etc. Datele referitoare’ la accidentele petrecute în perioada similară a anilor trecuți demonstrează limpede că majoritatea acestora sînt datorate ignorării normelor de circulație și a recomandărilor făcute de către organele de specialitate ale Inspectoratului General al Miliției prin presă, radio și alte mijloace de informare.Deoarece dezvoltarea intensă a traficului auto intern și internațional a impus perfecționarea continuă a legislației și indicatoarelor rutiere, s-au produs și în anul acesta anumite schimbări, prin modificarea sau introducerea unor noi indicatoare de avertizare și dirijare, sau de orientare. Dacă pentru conducătorii auto cunoașterea semnificației lor este, în primul rînd, o obligație legală, acest lucru este la fel de necesar și pentru pietoni, cu atît mai mult cu cît anul

acesta s-a introdus la Indicatoarele de avertizare și dirijare culoarea albă în locul celei galbene, precum și — la unele stopuri — separarea timpilor de trecere prin intersecție.Fără îndoială că evitarea într-o mare măsură atît a accidentelor de circulație, cît și a busculadelor care se mai produc în intersecțiile aglomerate — prilej de tracasări și întreținere inutilă a tensiunii nervoase — ar fi posibilă prin cunoașterea și înțelegerea rolului acestor schimbări intervenite în ultima vreme. în scopul unei cît mai adecvate informări. Almanahul „Scînteia" 1971 cuprinde, în cele 15 pagini ale rubricii „Circulația rutieră", informații deosebit de utile atît pentru automobiliști, cît și pentru pietoni. Cerința cunoașterii „la zi" a oricăror modificări intervenite în acest domeniu se împletește acum, în condițiile specifice sezonului rece, cu obligația tuturor cetățenilor de a respecta întocmai dispozițiile legale și recomandările organelor competente, pentru a asigura și în acest timp maximă siguranță vieții și bunurilor celor angajați în circulația rutieră.
CIRCULAȚIA

Semne și prevederi noi

ÎN ALMANAHUL SCÎNTEIA 1971
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vînzare. unde se vede că, de primul pas, Mercurul Timișoara a călcat... dreptul I
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ADUCTIUNE A APEI POTABILE
>Recent, printr-o hotărî- re a Consiliului de Miniștri s-au aprobat fonduri de stat în vederea construirii unei noi conducte de aducțiu- ne a apei pentru orașul Iași, din izvorul de la Ti- mișești. urmează vechi, în lungime de 106 kilometri, cu singura deosebire că dealul de la Strunga va fi străbătut printr-un tunel de 1,8 kilometri. Lucrările noii

construcții sînt încredințate șantierului nr. 57 din cadrul grupului de instalații al Trustului județean de construcții Iași. Constructorii, organizîn- du-și bine munca, au și început lucrările, în patru puncte, între localită-țile Iași — Lețcani, Leț- cani — Podul Iloaiei, Bu- dăi — Sîrca și Tg. Frumos — Strunga, realizînd pină acum aproape 60 la sută din cei 10 kilometri prevăzuți a se realiza în devans, in anul în curs.

EDIFICIUL POȘTEI SI TELEFOANELOR
1 »

A FOST DAT IN FOLOSINȚĂ
«Tot In această clădire este găzduită și noua centrală telefonică automată, cu o capacitate de 1000 linii. Proiectul clădirii permite extinderea capacității centralei nice, operație ce terminată in 1972, numărul liniilornice se prevede să crească la 2000.

în dimineața zilei de 21 decembrie, la Bistrița a fost deschisă pentru public noua clădire a poștei și telefoanelor. Situat în zona viitorului centru al orașului, noul local al poștei dispune de un spațios hol, unde funcționează ghișeele pentru prestații de poștă și cabine telefonice pentru convorbiri interurbane.

în anii cincinalului pe care îl vom încheia peste cîteva zile, sectorul sanitar al județului Suceava s-a bucurat de o atenție deosebită, fiindu-i alocate investiții de peste 42 milioane lei, pentru construcții de noi unități spitalicești, policlinici, dispensare, laboratoare, dotări cu aparatură și medicamente etc. Printre noile obiective sanitare construite în ultimii animințim spitalul cu peste 800 locuri din Suceava, cîte o policlinică în orașele Fălticeni și Cîmpu- lung, 2 creșe la Suceava și Fălticeni, o modernă stație de salvare la Suceava și altele. O realizare deosebită pentru sănătatea publică de aici o constituie organizarea u- nei puternice rețele sanitare în mediul sătesc. De pildă, tn toate comu-

nele județului Suceava e- xistă cîte un dispensar sanitar. Numai în acest an au fost construite 7 dispensare sătești — cum sînt cele de la Sadova, Bogdănești, Valea Moldovei etc. In județ au sosit în toamna acestui an încă 97 medici de diferite specialități, din promoția 1970. S-a ajuns ca fiecare dispensar sătesc să fie deservit de cadre medicale cu pregătire superioară, iar la 9 dintre aceste unități sanitare există cite 3—4 medici. Tot în anii acestui cincinal s-a creat o puternică bază materială și pentru acordarea asistenței medicale în unitățile economice ale județului. Amintim, de pildă, că la ora actuală, în fiecare centru forestier există cîte un cabinet stomatologic și cîte un medic pediatru, iar asistența
A

înnoiri
In aceste zile de sfîrșit de an, cînd în toate domeniile de activitate se face bilanțul realizărilor, numeroase scrisori primite de la sate înfățișează succesele sătenilor in intrecerea patriotică pentru buna gospodărire și infrumusețare a localităților. Prin folosirea judicioasă a fondurilor acordate de stat și a celor adunate din contribuția voluntară, prin munca harnică, însuflețită a cetățenilor, in frunte cu deputății, s-au inălțat noi obiective de Interes obștesc — școli, dispensare, cămine culturale — au fost electrificate noi localități, s-au făcut poduri, drumuri pietruite, trotuare și multe alte lucrări care schimbă fața satelor, le adaugă noi atribute ale civilizației.„Dacă cineva nu și-a revăzut satul natal de un deceniu aproape că nu-1 mai recunoaște. Niște treburi m-au chemat la Mastacani, satul in care m-am născut — scrie, printre altele, prof. N. Vasiliu, din București. Nu-1 mai văzusem de 12 ani. Cînd am coborit în gara Chiraftei, cam la jumătate cale între Galați și Bîrlad, am constatat că vechiul drum de căruțe, în hîrtoapele căruia toamna și primăvara roțile intrau pînă la butuc, este a- cum înlocuit de o șosea pietruită, mărginită de plopi și sălcii. în locul caselor vechi și gîrbove, cu pereți de lut, am găsit case de zid cu acoperișuri de tablă sau țiglă. Tn centru pe un loc pe care-1 știam viran — căminul cultural cu 4 săli, dintre care una de 300 de locuri Dincolo, pe locul unde era o circiumă — dispensar ca la oraș, iar la 100 de metri mai departe — casa de nașteri cu 14 paturi. In satul nostru era o singură școală, cu 4 săli mici. Acum sînt 5 școli și 5 grădinițe, i Lacestea se adaugă electrificarea, magazinele, atelierele de croitorie, cizmărie, frizerie, tîmplărie

ale cooperativei. Primarul Tocu Anghel, despre care oamenii spun că este un bun gospodar al comunei, mi-a explicat că aceste realizări au fost posibile datorită muncii harnice a țăranilor cooperatori, participării lor la toate lucrările de M-am pentru rămas mîni. comună, avut leji măi

interes obștesc, dus la Mastacani citeva zile și am acolo două săptă- Am plecat din întinerit. Am încă o dată prilejul să constat transformările aduse, prin înfăptuirea politicii partidului, în viața satelor noastre".Din alt colț de țară, din Șiria Aradului, cititorul nostru Gh. ne scrie :„Așezată sub de deal, Șiria, natală a marelui Slavici, a înregistrat in anii din urmă realizări deosebite Printre lucrările importante ale anului, pe care ne pregătim să-1 încheiem, se numără restaurarea vechiului castel din localitate. Clădirea, restaurată din fondurile statului și prin contribuția voluntară a șirienilor, a- dăpostește astăzi muzeul „loan Slavici", biblioteca sătească, căminul cultural etc. Alături de secu-

sanitară a muncitorilor din marile unități economice ale județului este a- sigurată prin dispensare proprii de uzină. In toamna acestui an, în zona industrială a municipiului Suceava, spre exemplu, a intrat în funcțiune o policlinică cu opt cabinete specializate, prin intermediul căreia se veghează la sănătatea muncitorilor de la combinatul de exploatare și industrializare a lemnului, comple-

xul de celuloză și hlrtle, uzina de reparații auto și altele. Pentru minerii de la Ostra, Broșteni, Leșul Ursului și Bazinul Dor- nele a fost înființat la Frasin un spital specializat în prevenirea, depistarea și tratarea bolilor profesionale. Chiar și simpla enunțare a acestor realizări duce la concluzia că, în prezent, în județul Suceava, sănătatea publică se bucură de o puternică bază materială.

Patronul mitologic negoțului și meșteșugurilor și-a împrumutat numele celui mai nou și modern magazin din Timișoara : deschis în urmă cu 48 de ore la parterul unui dificiu din „Mercurul" constituie, modul de varietatea pr,________veritabilă premieră, ioane cu articole de modă (tricotaje, galanterie și confecții) pentru femei și bărbați, de cadouri (cristaluri, bijuterii, artizanat), electrotehnice (pi- kup-url, magnetofoane, lustre etc.), delicatese a- limentare (băuturi fine, ciocolată, specialități de

impunător e- Piața Operei, timișorean de fapt, prin organizare și roduselor, o ' ’ Ra-

conserve), parfumerie, cosmetică, ziare, reviste, țigări, discuri șl un bar de zi — iată redus la schemă profilul gen „drugstore" al acestui nou magazin timișorean. O noutate o constituie și orarul de funcționare : de la 10 dimineața la 10 seara, fără întrerupere. Decorația interioară, deosebit de inspirată, servește pe de-a-ntregul sistemul expunerii deschise, practicat în toate raioanele — procedeu ce înlesnește contactul direct al cumpărătorului cu produsele puse In De la de cu

AU PRINS VIATĂ
1De-a lungul anului 1970, în orașele și satele județului Bacău au fost realizate, prin muncă patriotică. lucrări edilitar- gospodărești in valoare de 137 milioane lei. Cele mai multe din obiectivele înfăptuite sint urmare a traducerii in viață a propunerilor făcute de cetățeni cu diferite prilejuri. Din cele circa 10 000 de propuneri înregistrate în cursul actualei legislații, aproape 8 000 au și fost înfăptuite. Realizări deosebite în acest sens au fost obținute în orașele Moinești și Slănic-Mol- dova, precum și în orașele Dărmănești. Cașin. Le- tea Veche ; Ia Ungureni, și au noi laAntohești, Cireșoaia Lucăcești, bunăoară, fost date în folosință localuri de școală ; Sascut. Tămași, Luizi-Că- lugăra, Asău și în alte 31 de localități au fost construite magazine universale și complexe comerciale ; în comunele Adeș. Răchitoasa, Pîrjol și Că- iuți, cetățenii au contribuit la înălțarea de brutării. Pentru buna aprovizionare si servire a ce-

tățenilor. în cuprinsul județului au fost amenajate și modernizate 27 magazine de desfacere a mărfurilor industriale și s-au înființat 92 unități prestatoare de servicii pentru populație. în același scop, în comunele Găiceana și Răchitoasa au fost construite și puse în funcțiune noi unități de morărit, iar în stațiunea balneoclimaterică Slănic-Moldo- va — o modernă fabrică de pîine.înfăptuirea a numeroase alte propuneri se află în prezent pe agenda de lucru a consiliilor populare. Prin repartizarea unor importante fonduri din bugetul statului, ca și prin contribuția voluntară a cetățenilor, în anii viitorului cincinal. In orașele și satele județului cău vor fi înfăptuite obiective cu caracter cial-cultural. Printre cestea se numără 364 de clasă, un nou local pentru liceul industrial din Bacău, o policlinică pentru petroliștii din Moinești, un spital cu 650 de paturi și o policlinică tn orașul de reședință al județului.

lara cetate a Șiriei, castelul restaurat constituie acum un nou punct de atracție pentru turiști. Tot anul acesta a fost dat in folosință în comună un nou magazin universal, a fost finisată clădirea noii școli, cu etaj, dată în folosință anul trecut, s-au construit numeroase poduri, s-au executat 8 600 mp trotuare. De asemenea, au fost plantați, de-a lungul străzilor, circa 10 000 de arbori și pomi fructiferi. Toate aceste înnoiri constituie mărturia hărniciei locuitorilor comunei, care nu precupețesc nici un efort pentru a o face din zi în zi mai frumoasă, mai îngrijită, demnă de faima pe care o poartă ca localitate natală a lui loan Slavici".„Anii din urmă au îmbogățit monografia comunei Talea, din județul Prahova, cu noi realizări — remarcă, printre altele, învățătorul Ion Baciu. Avem acum în sat o școală nouă, corespunzătoare numărului de elevi, alături de care se înalță alte două clădiri, de asemenea noi : cea a căminului cultural și cea a magazinului cu autoservire. In momentul de față construim un dispensar sătesc, care va avea săli de consultații și tratament, cabinet de stomatologie, punct farmaceutic etc. O dată cu electrificarea comunei, locul lămpilor cu petrol a fost luat de becul electric, iar în multe gospodării sătești găsești aparate de radio, televizoare, frigidere, mașini de spălat Sătenii noștri, care au

contribuit efectiv Ia obținerea acestor realizări, sint hotăriți să le Înmulțească".O dată cu bilanțul realizărilor din acest an, a- dunările populare din sate stabilesc lucrările ce urmează să fie făcute în anii următori. La adunarea din comuna Vînători, județul Arad, despre a cărei desfășurare ne-a scris cititorul Petre Bota- șiu, s-a arătat că, în anii cincinalului ce se s-a dat o mare executării unor de alimentare cu tabilă, construcției drumuri și trotuare. „Au fost amenajate 3 fîntîni arteziene în satul Grăniceri și 2 în Șiclău, trotuare largi, a căror lungime însumează 4,5 km, iar trotuare înguste — 8 km. O parte din sumele din contribuția voluntară, votate pentru anul 1971, vor fi folosite pentru amenajarea și buna întreținere a clădirilor de folos obștesc (școli, cămin cultural, dispensar), între obiectivele importante ce se vor realiza in viitor se numără noul dispensar. In adunare s-a cerut consiliului popular să intervină Ia județ pentru a trimite un specialist care să studieze amplasamentul dispensarului și să întocmească proiectul șl devizul. Cetățenii comunei noastre s-au arătat interesați să afle și precizări în legătură cu sistematizarea comunei, pro- punînd să se pregătească de către organele județene modele variate de construcții pentru centrul civic, spre a putea fi a- lese cele care se potrivesc mai bine".

încheie,apă po- de
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unităților agricole 156 da curățat mușuroaie și ar- pajiștile naturale. După sau ore de funcționare, acestea s-au defectat. în
după ce se pierde un timp prețios. în aceste condiții este dificilă profilarea unor întreprinderi industriale pe a- numite tipuri de utilaje.în prezent, una din cauzele care frînează creșterea producției și productivității muncii intr-o serie de uzine și unități de industrie locală producătoare de mașini și utilaje a- gricole este lipsa unui profil cît de cît conturat, introducerea în fabricație a unor serii prea mici de utilaje în raport cu cerințele agriculturii și posibilitățile întreprinderilor. Adesea exact aceleași tipuri de utilaje se fabrică paralel în mai multe întreprinderi. procedeu antieconomic. contrar principiilor moderne referitoare la concentrarea și specializarea producției. Spre exemplu, transportoarele de furaje pentru păsări, tip TS-1,25 se fabrică în nu mai puțin de 6 unități ; la uzinele „Tehno- metal" din Timișoara, la întreprinde-

s-au livrat mașini de borct pe cîteva multe loc să sistat . .4 milioane hectare de pajiști naturale existente este nevoie de multe mii de asemenea mașini. Conducerea acestei uzine nu s-a interesat de funcționarea mașinilor, mulțumindu-se doar cu încasarea banilor pentru ceea ce s-a livrat. Este o mentalitate retrogradă care nu are nimic comun cu spiritul de răspundere fată de calitate.Mai multă exigență se impune și tn ceea ce privește experimentarea și îmbunătățirea fiecărui tip de utilaj înainte de a se trece la fabricația de serie. în această privință ar fi de mare ajutor formarea unor echipe de tehnologi și

Alături de chimizare și irigații, mecanizarea complexă a lucrărilor constituie un factor esențial pentru intensificarea și modernizarea agriculturii, creșterea producției și a productivității muncii în această ramură de bază a economiei națibnale. Complexul de măsuri cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, preconizează între altele reorganizarea I.M.A., extinderea și diversificarea mecanizării lucrărilor agricole. Aceste măsuri se află in curs de înfăptuire : au fost deja înființate sute de noi întreprinderi de mecanizare, continuă acțiunile pentru consolidarea acestora și a sectoarelor mecanice care vor efectua intreaga gamă de lucrări mecanizate în cooperativele agricole. Recent a fost adoptată hotărîrea cu privire la ficarea prețurilor la produse industriale ce constituie obiectul a- provizionării teh- nico-materiale de pe urma cărora în anul viitor cooperativele a- gricole vor economisi circa 540 milioane lei. Reducerea prețurilor la grupe largi de produse, așa cum se precizează în hotărire, reprezintă un nou și puternic sprijin pentru sporirea producției a- gricole. In acest sens poate fi relevată tatea prețurilor la grupe de produse cu rol de prim ordin pentru modernizarea producției și creșterea productivității muncii, cum sînt mașinile, tilajele agricole

tare pentru creșterea productivități! mașinilor și a coeficientului de siguranță in exploatare, asimilarea unei game mai largi de mașini, utilaje și instalații de automatizare. îmbunătățirea calității și modernizarea acestora, realizarea unor indici constructivi și funcționali la nivelul tehnicii actuale.Extinderea mecanizării zootehniei este în mare măsură condiționată de trecerea la concentrarea și specializarea producției în complexe și ferme zootehnice mari, cu tehnologii de tip industrial. Pentru valorificarea multiplelor avantaje ale acestei orientări, se află în curs ample acțiuni de zonare și microzonare a producției animale, de profilare a fiecărei unități pe una-două specii sau categorii de mai Și vință

zile din înlăture defecțiunile, uzina a fabricația, deși la cele peste

reducerea și uni-

u-

a unui

însemnă- reducerii

poate de rerațio- timp. apro-
aici se vor urca noi treote ridicării calitative a întregii economice.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

unde mecanizarea în mare măsură este imperios ne- producției să fie început pentru o

animale acolo unde sînt cele favorabile condiții naturale economice. în această pri- un mare ro’ au consiliile

* ' '

La Exploatarea minieră Leșul Ursului

Vedere parțialâ a zonei industriale Foto : M. Andrcescu

„CHEIA" DE BOLTA 
A REALIZĂRILOR 

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCIIAcum cinci ani, cînd a fost semnat „actul de naștere" al Exploatării miniere de la Leșul Ursului, colectivul exploatării a pornit la muncă cu entuziasm, hotărît să valorifice superior resursele subsolului din a- ceastă zonă a țării. Pe parcurs însă, unor greutăți obiective liJs-au adăugat un stil defectuos de conducere, o mare fluctuație a muncitorilor, diferite lipsuri în aprovizionarea locurilor de muncă, irosirea unei părți a timpului de lucru al oamenilor și al utilajelor. Așa se face că patru ani de zile, inclusiv primul trimestru al acestui an, exploatarea nu și-a realizat integral sarcinile de plan. Era deci imperios necesară o intervenție hotărîtă, care să readucă,' o dată pentru totdeauna, la norma! activitatea în această unitate a industriei miniere.Mult așteptatul reviriment s-a produs începînd din luna aprilie, cînd comitetul de direcție a introdus un climat de muncă sănătos, o conducere colectivă bazată pe consultarea largă a întregului colectiv, cînd s-au întronat o ordine și o disciplină corespunzătoare în toate compartimentele de muncă. Ca urmare, colectivul Exploatării miniere de la Leșul Ursului a_ reușit să recupereze restanțele, să-și realizeze constant planul de producție, anunțînd în cursul zilei de ieri că și-a îndeplinit sarcinile din actualul cincinal ; s-a creat astfel posibilitatea ca pînă la finele anului să se extragă din abataj un plus de circa 30 000 de tone barită.Neîndoielnic, cheia de boltă a redresării activității economice a întreprinderii a constat în creșterea productivității muncii prin îmbunătățirea indicelui de utilizare a rezervelor deschise, organizarea muncii în schimburi suprapuse, asigurarea unei perfecte ritmicități a. aprovizionării locurilor de muncă cu materiale și aer comprimat, precum și prin perfectionarea transportului intern. Tn plus, a avut loc o creștere a gradului de meoanizare a lucrărilor prin noi dotări. în prezent, lucrările de perforat sînt mecanizate în întregime, iar cele de încărcare — în proporție de peste 50 la sută. A sporit simțitor, de asemenea, numărul oamenilor care lucrează direct în abataje. In sfîrșit, sarcinile de plan au început să fie stabilite în raport de condițiile concrete ale fiecărui loc de muncă, cum ar fi gradul de concentrație, grosimea și continuitatea zonei mineralizate, situația tectonică a panoului sau posibilitățile de mecanizare.Pe de altă parte, la cele două uzine de preparare au fost revizuite amănunțit toate liniile de flotare, cu acest prilej aducîndu-li-se anumite modificări în scopul raționalizării proceselor de producție. Tot aici s-a trecut la folosirea unor rotoare cauciucate cu o mai mare elasticitate și rezistență la uzură, măsură care a dus la înlăturarea completă a arderii motoarelor. De asemenea, a început aplicarea tehnologiei de preparare cu ajutorul bioxidului de sulf.Concomitent cu măsurile tehnico- organizatorice amintite, un efect pozitiv în obținerea rezultatelor obți-

nute au avut aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor minerilor. Pe această bază, minerii de la Leșul Ursului beneficiază anual de un venit suplimentar de circa 30 milioane lei Toate acestea au determinat o creștere a productivității muncii în abataje de la 2.5 la 3,5 tone pe post, iar la uzinele de preparare s-a ajuns la o creștere continuă a concentrației minereurilor.Deplasarea pe care am întreprins-o zilele trecute la Exploatarea minieră Leșul Ursului mi-a prilejuit revelația hotărîrii minerilor de a prelungi finișul economic descris mai sus cît mai mult. Ing. Irimie Catargiu, directorul exploatării, ne spunea :— Sîntem bucuroși că prin eforturile întregului colectiv restanțele înregistrate în patru ani au fost recuperate în numai nouă luni, că putem raporta realizarea integrală a planului cincinal. Acest lucru ne dă garanția că și 1971 va fi pentru exploatarea noastră un an rodnic. Dar, în acest scop trebuie să cunoaștem mai bine mineralizația. să asigurăm o tot mai judicioasă planificare, să respectăm întocmai graficul de reparații, care să ducă la completa eliminare a defectării utilajelor. Comitetul nostru de direcție se va ocupa cu perseverență sporită și de îmbunătățirea transporturilor. de utilizarea cît mai nală a fondului disponibil de de stricta corelare a planului de vizionare cu cel de producție.Evident, la Exploatarea minieră de la-Leșul Ursului există numeroase indicii care prevestesc că. în viitorul cincinal, ’ ‘ pe calea activități

(Urmare din pag. I)Șase săptămîni mai tîrziu, la 3 februarie a. c„ ing Anton Moldoveanu, director general adjunct în Ministerul Industriei Chimice, ne declara : „Nu există nici un caz de necore- lare a livrării utilajelor tehnologice la vreunul din cele 58 obiective industriale care trebuie să fie date în exploatare in cursul acestui an".Au existat deci toate premisele pentru a se porni și in 1970 „cu dreptul" — cum se spune. Firesc, nu trebuia să se înregistreze alt final decît realizarea în proporție de 100 la sută a prevederilor, adică utilajele tehnologice să fie integral și la timp livrate șantierelor. Și totuși, azi. la fel ca anul trecut, ca acum doi sau trei ani, volumul restanțelor in livrarea utilajelor tehnologice pentru noile obiective ale industriei chimice se măsoară în mii de tone. Mai precis, la mijlocul lunii decembrie ele totalizau 2 073 tone.E vorba deci de o stare de lucruri total necorespunzătoare. Sosirea utilajelor respective a fost corelată cu date bine stabilite pentru începerea montajului și, mai departe, cu termenele precise pentru probele mecanice și tehnologice — in final, pentru punerea în funcțiune a obiectivelor. Nefiind respectate termenele de livrare a utilajelor, se înțelege câ realizarea la timp a etapelor următoare poate fi influențată nefavorabil, Fără îndoială, furnizorii de utilaje tehnologice din țară pot invoca faptul că au livrat chimiei în avans din perioadele următoare 1919 tone utilaje. Constructorii de mașini ar greși dacă ar recurge la un asemenea argument. Și aceasta, pentru simplul motiv că aici nu discutăm, bunăoară, de mașini simple, pe care cînd le aduci, atunci le montezi. Montajul Instalațiilor chimice impune o ordine precisă, un adevărat proces tehnologic, în care Ia un moment dat trebuie montat un anumit utilaj.

Toate cele 2 079 tone utilaje nelivrate la termen erau localizate in unitățile Centralei industriale de utilaj chimic și pentru rafinării, din care uzina „Grivița roșie" din Capitală, cu restanța sa de 1 366 tone, era al de li-de departe lidera unui clasament întreprinderilor care... au uitat semnătura de pe contractul de vrare.Date fiind declarațiile optimiste acum un an și volumul mare al resde

si angajamentele

Printre întreprinderile industriale din județul Olt care au raportat îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal la producția globală se află și Uzina de reparații din Balș. Aici se va obține pînă la sfirșitul anului o producție globală în valoare de 1,5 milioane lei. De a- semenea, colectivele multor întreprinderi au anunțat îndeplinirea înainte de termen atît a planului cincinal, cît și a celui anual. Printre acestea se numără unitatea de exploatare și industrializare a lemnului Caracal și industria locală.
ARADColectivul de muncă al Uzinei de reparații din Arad și-a îndeplinit sarcinile de plan anuale, în 1970 s-a realizat aici o gamă variată de mașini și utilaje destinate agriculturii, printre care remorci amestecătoare și instalații pentru fabricile de furaje. Uzina a livrat pînă acum, peste prevederile planului, instalații de irigat prin aspersiune și instalații necesare combinatelor avicole.
BIHORPînă la data de 19 decembrie un număr de 11 întreprinderi industriale din județul Bihor și-au îndeplinit sarcinile de plan pe acest an. Printre acestea se numără : Rafinăria de petro! Crișana" din Suplacu de Bar- ău, întreprinderea de mat.e- iale de construcții Oradea. Uzina de reparații. Fabrica de materiale refractate, întreprinderea de industrie locală și altele. . ,. .«De la începutul anului și pînă in prezent, Fabrica de materiale refractare „Refractara" din Aștileu a dat peste prevederile planului o producție în valoare de peste 15 milioane lei.

județul Bihor

in sfîrșit, o motivare pe care am auzit-o de mai multe ori pentru explicarea restanțelor în livrarea utilajelor tehnologice s-a referit la ne- primirea la timp a unor materiale din import. Utilaje de zeci și chiar sute de tone stau in faza de producție neterminată pentru că lipsesc ci- teva kilograme de tablă sau de țea- vă din import.— Dacă cererile de import nu se fac din timp, materialele nu se pot

Condiții obligatorii ale creșterii 
gradului de mecanizare 
in fermele de animale

• ZOOTEHNIȘTII SĂ ȘTIE CE VOR
• CONSTRUCTORII DE MAȘINI SĂ FACĂ CEEA CE AU DEMONSTRAT CĂ POT

și materialele de construcție. înlesnirilor acordate la cumpărarea unui număr mai mare de mijloace de mecanizare li se a- daugă măsurile pentru trecerea la contractarea directă cu uzinele producătoare a tractoarelor, mașinilor și utilajelor. Aceasta va permite stabilirea nevoilor reale ale unităților agricole, întocmirea pe această bază a unui plan judicios de aprovizionare, cît și cunoașterea de către uzinele constructoare a acestor nevoi cu suficient timp înainte pentru pregătirea corespunzătoare a fabricației.Unul dintre sectoarele agriculturii în care urmează să fie larg introduse și extinse mijloacele de mecanizare este zootehnia. In cadrul unui program întocmit de Ministerul Agriculturii și Silviculturii se prevede ca. pînă in anul 1975, în sectorul de stat al agriculturii întreaga producție zootehnică să se obțină în condiții de mecanizare, iar în cooperativele agricole să se ajungă la o proporție de sută la sută în termele specializate d>' creștere a păsărilor și porcilor și 95 la sută în termele de taurine, ceea ce reprezintă un salt deosebit in comparație cu nivelul actual. Mecanizarea complexă a lucrărilor în zootehnie impune un amplu efort de concepție și de proiec-

lntercooperatiste care au Înscris tn progratpul de lucru o serie de măsuri de profilare a cooperativelor din raza lor de activitate. Este știut că din cauza lipsei unui profil adecvat s-a ajuns în situația cînd sute de construcții pentru animale nu mai corespund cerințelor, cheltuin- du-se sume suplimentare pentru mecanizarea acestora și reamenajarea lor interioară. Or, în domeniul creșterii animalelor, lucrărilor are loc prin instalații fixe, cesar ca profilul stabilit de la bun perioadă de mai multi ani și chiar decenii. Dacă în sectorul producției vegetale, unde se folosesc in principal tractoare și mașini mobile, modificarea pe parcurs a profilului este relativ ușoară. în schimb în zootehnie o asemenea operațiune nu se realiza decît cu cheltuieli greu cuperat.Lipsa unei concepții clare și plan de perspectivă privind dotarea agriculturii duce la schimbarea la intervale scurte a solicitărilor de utilaje in serii mici. Uneori, din cauza lipsei spiritului de previziune, a gîn- dirii anticipative se stabilesc și se solicită utilaje în „stil de campanie".

utilaje asupra reali- încă se discută.teptarea unor zării cărora...Dar lucrurile nu se pot opri stabilirea răspunderilor, problemă care — insistăm — trebuie neapărat lămurită. Pentru ca urmările neli- vrării la timp a utilajelor tehnologice în acest an și în anul viitor să fie contracarate, sînt necesare intervenții energice și de maximă operativitate. Totul este să se realizeze ceea ce s-a hotărît, în urma unei

la

Echipamentul tehnologic
tanțelor, ne așteptam ca elementele care au determinat situația negativă consemnată azi în asigurarea utilajelor tehnologice pentru industria chimică să aibă un caracter cu totul neobișnuit. Dar. nu ! Din discuțiile cu factori de răspundere ai centralei și ai unora din uzinele sale a reieșit că o influență hotărîtoare au avut-o neprimirea la timp a unor documentații tehnice de la Ministerul Industriei Chimice și dificultățile provocate de neasigurarea din vreme a unor materiale — tablă și țevi — din țară și din import. Cît de justificate sînt aceste argumente ? Ni s-a vorbit de greutățile întîmpinate în fabricarea unor utilaje, folosindu-se tehnologii și materiale noi. Cînd s-au semnat contractele, nu se cunoșteau aceste dificultăți ? Ba da. Atunci ce consistență mai au asemenea argumente, ce valoare mai are o discuție despre dificultăți și riscuri pe care, de fapt, ti le-ai asumat cu bună știință 71

asigura la datele necesare — ne-a spus Iosif Rus, director general adjunct al întreprinderii „Metalimport" Bunăoară, centrala ne-a cerut la 21 iulie a.c. să aducem din străinătate 16 tone de țeavă inoxidabilă, care era necesară fabricării unor Instalații pentru Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Slobozia în luna octombrie a.c. Nimeni în lume nu se angajează însă să asigure a- ceastă țeavă mai devreme de 7—8 luni. Așa că termenul de livrare a fost stabilit pentru februarie 1971.Cum am văzut, în „triunghiul" : Centrala industrială de utilaj chimic și pentru rafinării și uzinele componente — Ministerul Industriei Chimice cu obiectivele sale de investiții — întreprinderea „Metalimport", răspunderea e pasată cu seninătate de la un partener la altul. Iar în acest timp, deși termenele de punere în funcțiune a unui obiectiv industrial sau a altuia se apropie rînd pe rînd, lucrările pe șantiere trenează în aș-

analize făcută recent de reprezentanți ai Ministerului Industriei Chimice și ai producătorilor de utilaje tehnologice — și anume, să se producă pină la 31 decembrie utilaje in- sumînd circa 2 500 tone, care sint imperios necesare obiectivelor noi.în scopul fabricării pînă la sfîrși- tul acestei luni a celor 2 500 tone de utilaje, iar în luna ianuarie 1971 a unor cantități sensibil sporite, in Centrala industrială de utilaj chimic și in uzinele sale componente, ca și la furnizorii de materiale s-au luat o serie de măsuri. Mai întîi, pentru asigurarea materialelor din import, reprezentanții acestei centrale industriale și cei ai întreprinderii „Metal- import" analizează zilnic stadiul a- provizionărilor. Săptămînal, o analiză similară are loc la nivelul conducerii ministerelor de resort. Apoi, o mare atenție se dă urmăririi stadiilor de realizare a producției. „Am stabilit programe amănunțite de execuție și finisare a fiecărui utilaj —

ne spunea ing. Grigore Gorceag, director tehnic al uzinei de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală. Mai mult, pentru instalațiile destinate u- nor mari beneficiari — de pildă, pentru Combinatul de îngrășăminte azo- toase de la Slobozia — am inițiat comandamente care analizează îndeaproape ritmul de execuție a fiecărui utilaj"Uzinele producătoare de utilaj chimic sint, deci, în alertă. Așa trebuia însă să se lucreze de la începutul anului in curs. Sarcinile de producție nu au fost ușoare și, cum s-a văzut, ritmul „de vals" nu a fost cel mai convenabil pentru îndeplinirea planului. Intensitatea cu care se lucrează acum va trebui mărită in zilele care au mai rămas din decembrie, întrucit este evident că cele 2 500 tone de utilaje considerate de primă urgență nu pot reprezenta de- cit o sarcină minimală.Revenind la sarcinile de producție ale anului viitor, trebuie retinut că aceeași cadență ridicată de fabricație e necesar a ti păstrată în 1971. Poate mai temeinic decît pînă acum — condițiile unei activități ireproșabile de producție și de livrare a utilajelor și instalațiilor pentru industria chimică sînt asigurate. Spre deosebire de anii anteriori, insă, trebuie ca aceste condiții să fie din plin folosite, să se tragă maximum de învățăminte din neajunsurile care s-au făcut simțite, astfel ca șantierele de la Slobozia sau Rîmnicu-Vîlcea, de la „Colorom“-Codlea sau atîtea altele să primească la timp utilajele necesare. Pentru că livrarea utilajelor și instalațiilor tn ritmul stabilit și de bună calitate constituie o condiție de prim ordin pentru punerea în funcțiune la datele stabilite a obiectivelor de investiții prevăzute tn plan. înseamnă asigurarea unul Înalt ritm de creștere a producției In Industria chimică, ramură Importantă a economiei noastre naționale.

rea de industrie locală din Băilești, la ILMET-Craiova și la Uzinele de reparații ale M.A.S. din Dudești- Cioplea. Roșiori de Vede și Balș. Nu este singurul exemplu de acest fel. Adăpătorile pentru păsări se fac în 4 întreprinderi. Cele „cu borcan" se produc concomitent de către o unitate a industriei locale din Călărași și la cooperativa „Tehnometalica" din București. Alt tip de adăpătoare pentru păsări se produce la de i M.A.S., și _____________ ... _________ ...tablă din Codlea, aparținînd M.I.C.M. Este de neînțeles cum se perpetuează această situație cînd este prea bine cunoscut că profilarea unei întreprinderi pe producția unui număr mai restrîns de tipuri de utilaje de serie mare prezintă avantaje incontestabile.Mecanizarea proceselor de muncă în condiții de eficientă maximă, cu investiții specifice mai reduse necesită măsuri pentru îmbunătățirea indicilor calitativi ai mașinilor și instalațiilor de uz Zootehnic, depistarea și înlăturarea cauzelor care au dus la sistarea fabricației unor utilaje. Cauzele acestor situații sînt foarte diverse. Iată dteva. încă din anul 1966 s-au produs un număr redus de mașini de zdrobit furaje verzi, la care apoi s-a renunțat din cauza neclarifi- cării tehnologiei. O soartă asemănătoare a avut mașina de adunat fin. După ce s-au produs 490 de astfel de mașini s-au constatat o serie de defecțiuni, un coeficient slab de siguranță, ceea ce s-a soldat cu sistarea fabricației. Tot din cauza defecțiunilor s-a renunțat și la producerea cuibarelor cu bandă colectoare de ouă la scurt timp după asimilare. Dacă defecțiunile s-ar înlătura o dată cu experimentarea seriei zero, s-ar putea evita situațiile cînd se sistează producția după ce se livrează sute de mașini de toare.Renunțarea laje asimilate .. prețului de cost, întrucit pînă ajung în fază de asimilare se investesc bani șl eforturi care devin inutile. Pentru creșterea productivității muncii, concomitent cu reducerea eforturilor fizice ale îngrijitorilor In fermele de animale, sînt necesare mai multe mii de remorci tehnologice, cu ajutorul cărora se poate efectua rapid transportul și distribuirea furajelor. Totuși, după ce s-au produs numai 385 bucăți, fabricația acestora a fost sistată din cauza execuției slabe și a prețului de cost umflat, în Ioc să se treacă la remedierea defecțiunilor. se poartă discuții care nu ajută cu nimic unităților agricole la manipularea a milioane de tone de nutrețuri.încetățenirea practicii de a sista fabricația după ce s-au constatat defecțiuni, în loc să se ia măsuri de remediere, duce la păcălirea unor unități agricole care rămîn cu utilaje în stoc dar execută lucrările manual. în a- ceste cazuri banii cheltuiți nu se recuperează nici de către întreprinderile producătoare, nici de către unitățile agricole. De la UCMMA Bocșa

.. .._____ ______ _ Uzinareparații din Cluj, aparținînd S„ și la Fabrica de articole de

calitate necorespunză-ia unele tipuri de uti- provoacă scumpirea

mecanici cu „simț" tehnic, care să depisteze defecțiunile în fază incipientă și să contribuie la înlăturarea lor, la mărirea indicilor funcționali și de siguranță In exploatare.Reunirea eforturilor specialiștilor din domeniul mecanizării, a cercetătorilor, proiec- tanților și tehnologilor se impune și pentru înlăturarea tergiversării în asimilarea unor tipuri de mașini și instalații necesare zootehnie. în nele cazuri tergiversează troducerea în bricație a unor u- tilaje de strictă necesitate. în Programul național de dezvoltare a zootehniei și de sporire a produc- subliniază necesi-

în u- se In- fa-

țiel animaliere se tatea sporirii rapide a producției de granule de lucernă care intră și în componența nutrețurilor combinate. Dar pentru a produce sute de mii sau milioane de tone de granule este nevoie de o rețea de deshidratare și de granulare a furajelor verzi. Astfel de instalații nu reprezintă o noutate, ele fiind cunoscute în unele țări încă de la începutul secolului. După ce prin anii 1964—1965 a intrat în funcțiune instalația de granulare de la Lița, județul Teleorman, la care se obțin produse de calitate excepțională și «re un randament de circa 14 000 tone pe an, s-a de discuții, ani în șir, de instalații care să sau asimilate în țară.umplut un număr apreciabil de pagini, de referate și s-a pierdut un timp prețios, s-a revenit la tipul de instalație de la Lița. Apoi M.I.M.C. a renunțat la asimilarea acestui tip de instalații, urmînd ca acestea să fie produse la o uzină de reparații. Exemplul nu este singular. Dar în acest caz tergiversarea se soldează cu minusuri de sute de mii de tone în balanța furajelor de calitate.Traducerea în viată a indicațiilor privind mecanizarea zootehniei. întocmirea unor programe de perspectivă precise în concordantă cu profilul fiecărei unități, degrevarea uzinelor de „balastul" seriilor mici si de comenzile pripite pot facilita utilizarea mal bună a capacităților de fabricație. Deosebit de importantă este stabilirea unei ordini de prioritate pentru a asigura cele mai necesare elemente de mecanizare. Una din cauzele care în acest an a dus Ia nerealizarea a milioane de tone de furaje Insilozate o constituie lipsa combinelor de siloz de mare capacitate. Deși este evident că producția acestora trebuie să aibă prioritate, pentru anul viitor din 1164 combine de siloz comandate au fost acceptate numai 200 de bucăți. Din acestea, jumătate urmează să fie livrate abia In trimestrul trei. Iar cealaltă jumătate în luna octombrie cînd nu se mai poate însiloza nimic.Intensificarea procesului de concentrare și specializare a zootehniei, construcția noilor complexe de tip industrial pentru creșterea animalelor și păsărilor, necesitatea modernizării a mii de ferme de tip gospodăresc din I.A.S. și cooperativele agricole amplifică solicitările de mașini și utilaje, cu parametri funcționali ridicați. Iată de ce se impune ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii, în strînsă colaborare cu M.I.C.M., să urmărească îndeaproape rezolvarea problemelor privind mecanizarea zootehniei. Înlăturarea defecțiunilor semnalate, realizarea prevederilor înscrise în Programul național de dezvoltare a zootehniei.

trecut la faza asupra tipului fie Importate După ce s-au

C. BORDEIANU

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ 
A LEGUMICULTORILORMarți a luat sfîrșit Consfătuirea pe țară a legumicultorilor. în cele două zile, cit au durat lucrările, partici- panții au dezbătut cele mai importante și actuale probleme ale producției și valorificării legumelor, rezultatele dobîndite în acest an. precum și sarcinile pentru asigurarea în 1971 a unor producții sporite, menite să satisfacă cerințele populației și ale Industriei de conserve. Pe baza experienței dobîndite de unele unități agricole cooperatiste și de stat, a propunerilor făcute în cadrul dezbaterilor, consfătuirea a adoptat un program de îmbunătățire a organizării și valorificării producției de legume. Prin aplicarea acestui program și folosirea eficientă a bazei tehnico- materiale, mult dezvoltate comparativ cu anii precedenți, se scontează obținerea unei producții cu 50 la sută mai mare decît cea realizată în acest an. Se creează, de asemenea, condiții ca legumicultura să aducă venituri mai mari unităților agricole, lucrătorilor din’acest sector de producție a- gricolă.In încheierea lucrărilor, a luat cuvln-

tul tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Participanții au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care îșl exprimă hotărîrea de a munci cu competență și entuziasm pentru sporirea producției legumicole și ridicarea eficienței economice în acest sector. Ne angajăm că nu vom precupeți nici un efort pentru ca în cel mai scurt timp să realizăm producții sporite de legume și în sortimente variate pentru populație, cantități tot mai mari pentru industria alimentară, cît și pentru comerțul exterior.în pragul unui an nou și al unui nou cincinal, vă rugăm să primiți, iubite tovarășe Ceaușescu, expresia întregului nostru atașament față de politica Partidului Comunist Român și a statului nostru, iar dumneavoastră personal vă dorim o viață îndelungată spre binele patriei și al întregului nostru popor. (Agerpre»)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI

Activitate vie, multilaterală
In instituțiile culturale de masă

— Sărbătorirea semicentenarului Partidului Comunist Român este intimpinată cu însuflețire de intregul nostru popor.Pentru a informa pe cititorii noștri asupra manifestărilor ce vor avea loc în sectorul cu cea mai largă cuprindere, cu cea mai profundă audiență al vieții noastre culturale, am solicitat interviul pe care-1 publicăm mal jos.— Pentru a întîmpina a- cest moment cu profunde semnificații, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a adoptat un program complex vizind atît creația o- riginală consacrată evenimentului, cit și o bogată succesiune de activități inițiate în instituțiile culturale de la orașe și sate, activități ce se află in plină desfășurare și care vor culmina, în preajma lunii mai a anului viitor, cu manifestări de amploare.Aș nota printre momentele de cea mai profundă semnificație, înscrise în seria marilor manifestări consacrate sărbătoririi semicentenarului, inaugurarea la București a Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România — edificiu în care își vor afla locul cuvenit documentele ce a- testă existența milenară a poporului nostru pe aceste meleaguri, lupta sa pentru afirmarea României ca stat independent și suveran, tradițiile de luptă ale clasei noastre muncitoare, precum și succesele repurtate în vasta operă de construcție socialistă.în vastul program care a șl început a prinde viață, activitățile cultural-educative și artistice de masă o- cupă un loc important. în cadrul căminelor culturale, al caselor de cultură, universităților populare, bibliotecilor și muzeelor, activitatea cultural-științifică de oglindire a tradițiilor revoluționare ale poporului nostru, de reliefare a rolului conducător al partidului în dezvoltarea contemporane a o amploare în creștere. Manifestările masă organizate cu nuitate de aceste instituții, programele universităților populare acordă spații largi istoriei si dezvoltării politice, economico-sociale și culturale a României socialiste.în cinstea semicentenarului, a fost lansat cel de-al X-lea Concurs artistic republican al formațiilor muzicale și coregrafice de a- matori de la orașe și sate, avînd drept obiectiv îmbogățirea repertoriului, precum șl intensificarea tivității formațiilor artistice de amatori. Un spectacol festiv, cu participarea formațiilor fruntașe pe țară, va avea loc la București în preajma aniversării partidului, încheind festiv importanta competiție artistică populară în care sînt antrenați zeci de mii de artiști amatori.Tot în această perioadă Se desfășoară a Vl-a ediție a Festivalului de teatru de amatori „I.L. Caragiale",

României dobîndit continuă de conți -

ac-

re-precum și întrecerea publicană a brigăzilor artistice de agitație. Festivalul de teatru a antrenat, în etapa de masă deja consumată, circa 4 000 de formații teatrale din cămine culturale, case de cultură, cluburi și case de cultură ale sindicatelor și tineretului. Colectivele teatrale au prezentat și prezintă cu precădere piese din dramaturgia națională contemporană, iar brigăzile artistice de agitație — intrate masiv în com-

sărbători. Ele oferă prilejul antrenării unor forțe cultu- ral-artistice impresionante, stimulării creației cultural- artistice în ce are ea mai valoros.O altă trăsătură distinctă se referă la mai accentuatul lor caracter de masă. De aceea, eforturile noastre organizatorice au vizat o mai largă și mai bună sincronizare a fazelor de masă ale competițiilor artistice de amatori, atit de numeroase după cum am văzut, în plus, fiecare din întrecerile despre care am amintit oferă detalii de organizare semnificative, care i- lustrează importanța evenimentului. Am putea aminti bunăoară că cel de-al X- lea Concurs republican al formațiilor de amatori este

festări specifice pen
tru a intimpina semi
centenarul. V-am ru
ga să citați citeva din 
cele mai notabile ini
țiative.

Interviu cu Ion MORARU 
vicepreședinte ol Comitetului de Stat pentru Cultură 

și Artă

petiție — prin mesajul lor politic, agitatoric, cît și prin structura lor ca gen original de manifestare artistică, își dovedesc încă o dată caracterul stimulator în procesul de producție. în viața colectivităților umane unde sînt prezente.Contribuția specifică a cinematografiei se va materializa prin prezentarea la orașe și sate a unor filme artistice — în cadrul „Zilelor filmului românesc" — sau documentare, inspirate din lupta partidului, a clasei noastre muncitoare, din opera de edificare a societății socialiste. în preajma marelui eveniment se va evidenția, fără îndoială, și creația cineaștilor amatori antrenați în cel de-al doilea festival național al cineclu- burilor.Ajunsă la a Vl-a ediție. Expoziția artiștilor plastici amatori se impune, de asemenea, ca o manifestare tradițională de prestigiu ce întrunește cele mai valoroase talente din rîndul amatorilor, pictori, sculptori sau creatori de artă decorativă. Ea se înscrie în suita manifestărilor artistice închinate marelui eveniment și se va încheia cu vernisajul unei expoziții republicane ce va avea loc la sfîrșitul lunii aprilie 1971, în

intitulat „Omagiu Partidului*  și că pentru prima oară se acordă, în afara distincțiilor obișnuite, marele premiu denumit semnificativ „Omagiu Partidului".
— Cum vor reflec

ta așezămintele 
turale din toată țara 
(de la cel mai 
cămin cultural 
prestigioasele Palate 
ale culturii) sărbăto
rirea semicentenaru
lui partidului ?

cul-

mic 
la

București.
— Multe din mani

festările enumerate 
pînă acum au un ca
racter tradițional. Ce 
semnificație nouă 
îmbracă ele în con
textul sărbătoririi ?— Absolut toate acțiunile enumerate se deosebesc de cele anterioare, în primul rînd prin conținutul lor, fiind nemijlocit legate de e- venimentul pe care îl vom

— Fiecare unitate de cultură de la orașe și sate și-a stabilit din vreme planuri proprii de activitate pentru întîmpinarea evenimentului și trebuie să consemnăm cu satisfacție că ele reflectă strădania acestora de a asigura pentru masele largi de cetățeni, de toate vîrstele, un program cît mai bogat, care oglindește, prin manifestări de masă și spectacole artistice, istoria fierbinte a celor 50 de ani de lupte și realizări. Marea sărbătoare a poporului și partidului nostru va fi în- tîmpinată de instituțiile de cultură, la temperatura înaltă a entuziasmului întregului popor, printr-un effort permanent de a asigura o activitate cultural-artis- tică variată, continuă, care să atragă un public numeros, dornic să se instruiască, dar și să-și valorifice pe deplin potentele creatoare în diverse domenii artistice, cultural-educative. Toate acestea, bineînțeles, printr-o rodnică și eficientă colaborare cu alte instituții și organisme specifice. (— Din cite cunoaș
tem, organele cultu
rale județene și-au 
propus și

— La nivelul organelor culturale județene s-au conturat numeroase inițiative interesante și originale. Spicuim numai citeva asemenea importante acțiuni incluse pe agenda comitetelor județene de cultură și artă, în perioada care urmează. La Galați se va deschide o expoziție de carte și de fotografii privind răspîndirea literaturii marxist-leniniste în România, precum și o expoziție de grafică militantă, in contextul unei sesiuni de comunicări științifice privind lupta comuniștilor din cuprinsul municipiului și județului. Organele culturale de la Botoșani inițiază un concurs „Te iubesc orașul meu, te iubesc comuna mea", precum și o serie de manifestări de amploare dedicate popularizării tradițiilor culturale și științifice ale județului. Un concurs de creație literară „Dialog cu timpul" se anunță la A- rad ; la Dolj, Gorj și Olt — o expoziție de artă plastică cu caracter interjudețean, la nivelul localităților rurale din județul Ialomița se vor întocmi monografii cu caracter istoric și social-cultural, iar la Cluj vor avea loc : „Săptămîna scriitorilor clujeni", o expoziție itinerantă „Lupta comuniștilor reflectată în arta plastică", un concurs „Căminul cultural fruntaș". Din județul Olt ne-a parvenit vestea că o săptămînă cultural-ai ■ tistică este intitulată „Omagiu Partidului". Un ciclu de expuneri „Județul nostru în preajma marii aniversări", o suită de manifestări „Zilele cărții social-politice", sesiunea de comunicări „Din trecutul mișcării muncitorești locale", expoziția „Presa muncitorească revoluționară", o microstagi- une teatrală pentru tineret care va reflecta activitatea revoluționară a partidului au loc în județul Sibiu, iar la Satu-Mare se va desfășura un concurs de creație lirică închinat semicentenarului Partidului Comunist Român.Amplificat la scara întregii țări, acest tablou oferă imaginea amplei activități cu care marele eveniment este întîmpinat, pe tărîm cultural-artistic, în toate județele țării. Pentru ca aceste proiecte să prindă viață în perioada imediat următoare va crește efortul nostru și al instituțiilor culturale centrale pentru a îmbunătăți asistența de specialitate pe care o acordăm organelor locale.
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cinema
• B. D. intră In acțiune : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21.
• Pomul de crăciun t CAPITOL 

8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
Șarada : BUCUREȘTI — 8,30 ; 
; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ;11 , , Al) , J.O,OU , ,

• In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
FAVORIT — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ;
20.30.
• Vagabondul : VICTORIA — 8,45;
12,15 ; 16 ; ---------------------------
12,30 ; 16 ;
12,30 ; 16 ;
12,30 ; 16 ;
12.30 ; 16 ; i»
• Povestirile 
CENTRAL — 
19 ; 21, DOINA 
nuare.
• Z : — FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA —
9.30 ; 12 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15, MO
DERN — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21.
• Omul din Sierra : GRIVIȚA —
9.45 ; 11,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 15,30; 18 ; 20,15 ; FLAMURA — 
9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,30 ; 20,15.
• Călugărița din Monza : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.30 ; 17,45 ; 20, COTROCENI — 
15,30 ; 17,45 ; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 19.
• Sechestru de persoană : DA
CIA — 8,45-20,30 în continuare.
• Răzbunarea Sfîntului : BU-
CEGI — 10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• King Kong evadează : UNIREA
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• 100 de carabine : LIRA — 15,30 ; 
18 ; 20,15, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Tăcerea e de aur : 10 ; 12 ; 14 ; 
16; Retrospectivă și concursul 
filmului documentar românesc — 
18 ; Antologie de filme vechi 
franceze (partea a Il-a) — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Rîdem cu Stan și Bran ; TIM
PURI NOI — 9-19,30 în continu
are.
• Retrospectiva filmului docu
mentar : TIMPURI NOI — 20.
• Adio prieteni : LUMINA — 9 ; 
" ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Străinul : LUMINA — 11.
Splendoare în iarbă : DOINA 
18 ; 20,30.

• Dacii : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• Vînătoarea de vrăjitoare : 
DRUMUL SĂRII — 15,30.
• Femeia să se teamă de băr
bat : DRUMUL SĂRII — 17,45 ;
20.
• De șapte ori șapte : FEREN
TARI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Căpitanul Florian : FLOREAS- 
CA — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLACARA
— 15 30 ; 18 , 20,15.
• Ai grijă de Suzl : VIITORUL
— 20,15.
• Fantasme : VIITORUL

19,30, EXCELSIOR — 9;
19,30, GLORIA — 9 ;

19,30, TOMIS — 9 ;
19,30, MELODIA — 9 ; 
19,45.

piticului Blmbo : 
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;

9-16 în contl-

I
*
*
*
I
I 
I

1
*

Este accesibil și complet
manualul de economie
politică pentru licee?

In pregătirea pentru muncă șl viață a tineretului școlar însușirea temeinică a unor cunoștințe de științe sociale ocupă un loc important. în anii de liceu studierea noțiunilor fundamentale de economie politică, filozofie și socialism științific concură deopotrivă la formarea unei concepții marxist-leniniste despre natură și societate, la dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului. Desigur, fiecare din disciplinele amintite are specificul ei de predare. în oele ce urmează ne vom opri doar asupra unor considerații privind transmiterea cunoștințelor de economie politică.Nu este un secret faptul că, In predarea economiei politice, noi, profesorii, întâmpinăm unele dificultăți ; dacă la alte discipline elevul s-a o- bișnuit succesiv în decurs de mai mulți ani cu obiectul, metoda și terminologia specifică, el ia cunoștință pentru prima oară în anul III de liceu cu noțiunile, categoriile și legile de mare abstractizare și generalizare, cu fenomenele deosebit de complexe și terminologia cu care o- perează și la care se referă economia politică. Aceste dificultăți pot fi învinse numai în măsura în care prezentăm aceste noțiuni într-o formă cit mai accesibilă, cît mai concretă. Reușita lecției de economie politică, buna receptare a acestei științe de către tineretul școlar depind, evident, de profesor, de informarea, competența și măestria sa pedagogică. Depind însă, în egală măsură, de nivelul științific și de conținutul programei și manualului după care se desfășoară pregătirea tinerilor.Este adevărat, de-a lungul anilor, de cînd s-a introdus eoonomia politică în programul de studiu liceal, programele și manualele au suferit reale și binevenite îmbunătățiri. De unde la început, ele erau într-o măsură mult prea mare orientate după programele și manualele utilizate în în- vățămîntul superior, în ultimii ani aceste instrumente de lucru au dobîndit un profil și un conținut mai apropiat de cerințele studiului liceal, de particularitățile de vîrstă ale elevilor noștri. Axat, în bună măsură, pe problemele construcției eocialis-

mului în țara noastră, manualul reușește să prezinte noțiunile în mod științific, cu eforturi vădite de accesibilitate. Lucrînd direct cu elevii am sesizat însă mari inegalități din acest punct de vedere ; anumite noțiuni și capitole sînt înțelese mai repede și se însușesc mai ușor, în comparație cu altele, unii elevi — mai ales cu o gîndire logică mai dezvoltată — se descurcă mai ușor în mecanismul complex al legilor economice, alții mai greu șl ca urmare, 11 se dezvoltă, vrînd nevrînd, tendința de a învăța mecanic, pe de rost, definiții și teze. Dacă însă tragem linie și facem to-
puncte de vedere

talul, putem spune cu toată convingerea că — la nivel liceal — manualul nu reușește pe deplin să ofere o înțelegere clară asupra legilor economice care acționează în societate, în general, și în societatea noastră socialistă în special. De ce ?în primul rînd, pentru că în paginile cărții domină definițiile, iar autorii n-au acordat suficientă atenție explicitării noțiunilor și principiilor enunțate prin concretizări și exemplificări din viață, din procesul de producție. Nu este deloc greu să ilustrăm această afirmație, deoarece multe capitole și lecții sînt deficitare din aoest punct de vedere. Să ne o- prim, de pildă, la lecția despre prețul de cost, o noțiune prin excelență concretă, despre care elevii aud vorbin- du-se frecvent la radio, citesc în presă. Programa se ocupă de : „prețul de cost și valoarea", „structura prețului de cost", „căile principale de reduoere a prețului de oost" și alte asemenea chestiuni, manualul analizează amănunțit aceste probleme, in- dicînd nu mai puțin de 7 elemente primare în structura prețului de oost. Tezele rămîn enunțate însă numai teoretic, nici un exemplu practic, concret, din economia țării noastre

ele mani-
Interviu consemnat de
Radu CONSTANTINESCU

manifestăriîn cadrul manifestărilor consacrate aniversării semicentenarului partidului, Cabinetul Comitetului municipal de partid București, în colaborare cu Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, a organizat marți un simpozion pe tema „Crearea P.C.R. — moment istoric necesar în procesul dezvoltării mișcării muncitorești și democratice din România". Au vorbit conf. univ. Constantin Mocanu și dr. Nicolae Copoiu.

literară, în-

★SATU-MARE (corespondentul „Scln- teii", Octav Grumeza). — Redacția revistei de cultură „Igaz sz6“ din Tg. Mureș, în colaborare cu Uniunea scriitorilor din Republica Socialistă România, a organizat la

Satu-Mare o șezătoare .... ...chinată apropiatei sărbătoriri a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român. Cu acest prilej, după un cuvînt introductiv rostit de Hajdu Gyozo, redactor-șef al revistei „Igaz szo“, au citit din creațiile lor artistice : Iănoshăzi Gyorgy, Nicolae Pre- lipceanu, Emil Bunea, Teohar Miha- daș, Gabriel Georgescu, Szilăgyi Do- mokos, Kocsis Istvân, Eleto Iozsef, Guzs Imre, Fenyi Istvăn, Geftrt Săndor. Actori ai secțiilor române și maghiare' de la Teatrul de Nord din Satu-Mare au citit în cadrul aceleiași șezători versuri închinate partidului și patriei socialiste. Prestigioasa manifestare culturală s-a bucurat de o caldă primire din partea publicului sătmărean.
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Comitetul de conducere al Uniunii Compozitorilor a decernat următoarele premii pentru lucrări muzicale și de muzicologie pe anul 1969 :Lucrări simfonice mari : Mihail Andricu — Simfonia a X-a.Lucrări simfonice de proporții mai mici : Corneliu Dan Georgescu — „Alb-negru“.Lucrări vocal-simfonice : Sigismund Toduță — oratoriul „Miorița" (pe versuri populare).Lucrări de operă și balet : Gheor- ghe Dumitrescu — Opera „Decebal" (libret propriu) șl Liviu Glodeanu — opera radiofonică „Zamolxe" (libret după Lucian Blaga).Lucrări simfonice-camerale : Theodor Grigoriu — „Elegia pontica" (pe versuri de Ovidiu).Muzică de cameră : Nicolae Co- man — 6 lieduri (pe versuri de Sap- ho, Michelangelo. Sandburg și Mariana Dumitrescu).Lucrări corale : Anton Zeman — Suită pentru cor mixt (pe versuri populare).Cintece pentru copil : Doru Po- povici — „Țara" (pe versuri de Maria Banuș).

Cintece de masă : Doru Popovici „României" Eminescu).Operetă — Comedie muzicală : Radu Șerban — „Cafeaua cu lapte de adio" (textul de Aurel Storin).Muzică ușoară — melodii de dans: George Grigoriu — „Neuitate" (pe versuri de Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu).Muzică ușoară — piese de estradă : Laurențiu Profeta — „Cintece țigănești" (pe versuri Paraschivescu).Muzică ușoară — sile Veselovschi — rești" (pe versuri lian).Muzică de fanfară : Dumitru Ere- mia — „Evocare", poem vocal-simfo- nic (textul de Valeriu Cîmpeanu).Lucrări didactice, de folclor și critică muzicală : Gheorghe Ciobanu — „Lăutarii din Clejani" și Alfred Hoffman — Volum de critici muzicale.Lucrări de estetică și de popularizare : Dumitru Bughici — „Forme muzicale" și George Sbârcea — „Mihail Jora".

(pe versuri de Mihai

de Miron Raducîntece lirice : Va- „Copiii din Bucu- de Puiu Maximi-

(Agerpres)
t V

21,55
22,10
22,50 
23,00

19,30
20,00 „Zăpezile 

Premieră 
„Confesiu- 

de Ernest Hemingway 
în viziunea cinematografică 
a regizorului Henry King. 
Poșta TV de Ion Bucheru 
Cadran internațional. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

— 10,30 Noi forme de organi
zare și retribuire a muncii în 
cooperativele agricole de pro
ducție. Consultație pentru lu
crătorii din agricultură.
Deschiderea emisiunii. Uni
versal șotron. Enciclopedie 
pentru copii.
Cabinet economic TV. Modi-

1001 de seri. Emisiune pentru 
cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Tele-cinemateca. 
din Kilimanjaro", 
pe țară. Nuvela 
nea’

flcărl structurale economic* 
în viitorul plan cincinal. 

19,10 Tragerea Pronoexpres. 
19,20'*“ ' ■ .. ..............................

Premiera filmului românesc „B. D. intră în acțiune" aduce — în peisajul producției noastre cinematografice — un gen de multă vreme absent în pofida deosebitei sale popularități: comedia. Autorii (regia Mircea Drăgan, care semnează și scenariul în colaborare cu Nicolae Țic) și-au propus să realizeze o comedie de situații (și de moravuri) cu o desfășurare de factură polițistă, un film de actualitate distractiv și educativ totodată, destinat celor mai largi categorii de spectatori. „B. D.“ — inițialele din titlul filmului — înseamnă „Brigada Diverse", o formațiune de miliție în a cărei competență intră anchetarea unor cazuri de interes aparent mai mărunt. Pe firul unor astfel de anchete filmul pătrunde în medii mai puțin prezentate pe ecran, ale căror năravuri și moravuri — supuse unui continuu proces de asanare — tinde să le amendeze folosind mijloace diferite, de la parodie pînă la comicul grotesc; dincolo de caracterul amuzant al unor situații sau de implicațiile neașteptate ale cazurilor banale cercetate de membrii acestei brigăzi, filmul are meritul de a sugera ceva din dăruirea și din tensiunea luptei lucrătorilor de miliție împotriva infractorilor de drept comun, a luptei pentru apărarea bunurilor și a liniștei cetățenilor. O face fără ostentație, degajat, a- creditînd tipuri care polarizează simpatia publicului — de pildă, versatul căpitan Panait.Filmul este alcătuit din două episoade de sine stătătoare („Hoțul de cîini" și „Profesorul de mimică"), ambele aducind în prim plan echipa condusă de căpitanul Panait (în rolurile respective apar actorii Toma Caragiu, Sebastian Papaiani. Dumitru Furdui), ale cărei investigații duc, de fiecare dată, spre com- ponenții unei „pitorești" trinități de infractori (in- terp-etați de Jean Constantin, Dem. Rădulescu și Puiu Călinescu), pentru a ajunge. in cele din urmă, la descoperirea și elucidarea unor cazuri mult mai grave decit s-ar fi putut bănui la începutul anchetei. Două

episoade independente, deci, care vor fi continuate ide altele concepute în același mod, cu aceiași eroi Fiind vorba, așadar, despre un „serial", ni se pare util să discutăm despre filmul de față în perspectiva realizării următoarelor episoade, cu atît mai mult cu cît în primele două povestiri cinematografice — prezentate acum pe ecrane — — premisele de gen și intențiile autorilor sînt puse în valoare inegal.Am consemnat, mai înainte, personajul Panait ca o reușită a acestui film. E meritul scenariului, al regiei și îndeosebi al acto-

(în „Hoțul de cîmi") un savuros tip de borfaș cabotin și guraliv, Puiu Călinescu este folosit (în „Profesorul de mimică") monocord, în „scene-scheci", în timp ce Dem. Rădulescu își împrumută personalitatea unui ins veros, care aleargă, se agită, dar nu izbutește să-și găsească un loc al său în intriga celor două episoade (însăși alcătuirea acestui trio apare, pe ecran, neconvingător motivată).Neajunsurile provin aici încă din scenariu, care ră- mîne dator și sub raportul construcției, ca și al finalizării unor promițătoare idei de comedie — cu deosebire

înseamnă a uitaD. intră în acțiune" este, totuși, un film de divertisment, care se cere discutat în limitele genului — fără concesii în raport cu exigențele comediei, dar și fără „intransigențe" exagerate. Și, evident, fără u- nilateralitatea și vehemența uneori jignitoare proprii cîtorva cronici consacrate acestui film, apărute recent. Pledoaria pentru comedia cinematografică de actualitate nu poate justifica negativismul, ignorarea oricăror calități, reale, ale filmului in cauză. După cîteva filme cu totul diferite ca factură și ca pretenție, re-

fi fi INTRÂ IN ACȚIUNE"

cronica filmului

rului Toma Caragiu, care creează nuanțat, cu remarcabilă autenticitate, tipul acestui căpitan de miliție puțin mucalit și care „le știe pe toate" ; regia și interpretul au intuit tonalitatea necesară pentru ca, in notele unei comedii, să îmbine hazul eroului și autoritatea pe care rolul le presupune în egală măsură. Căpitanul Panait are — se poate spune — datele unui simpatic și convingător e- rou de serial cinematografic. Filmul este însă mai puțin generos cu ceilalți membri ai „Brigăzii Diverse". Sebastian Papaiani (foarte bun, dar în limitele unui rol mai mult de „coloratură" — milițianul care are în grijă un năstrușnic cîine polițist), și mai ales Dumitru Furdui (un personaj care trece a- proape neobservat) nu-și pot demonstra concludent — în acțiune — cunoscutele lor disponibilități. Aceeași observație o impun și personajele aflate de cealaltă parte a baricadei. Dacă Jean Constantin conturează

in episodul secund, „Profesorul de mimică", unde o intreagă acțiune paralelă (istoria traficantului de bijuterii) este introdusă artificial, unde momentele comice și cele „polițiste" nu se prea leagă între ele și unde filmul capătă, adeseori, o nedorită notă de improvizație. O analiză mai amănunțită ar putea prilejui și alte observații de aceeași natură (privind logica subiectelor, valoarea umorului sau folosirea bogatei distribuții), după cum ar putea releva și o serie de momente de efect, detalii (de text și de imagine) amuzante, care slujesc individualizării personajelor, definirii mediului, a atmosferei acestui film. Ponderea acestor aspecte contradictorii îndreptățește părerea că autorii au fost preocupați de conturarea unor tipuri, de imaginarea unor amănunte caracterizante, și mai puțin de desfășurarea si de relieful cinematografic al narațiunii in ansamblul ei.Formulînd astfel opinii

gizorul Mircea Drăgan a- bordează comedia vizind un obiectiv mai important ca substanță decît în alte încercări de gen ale studiourilor noastre și pe care își propune să-l atingă în succesiunea episoadelor acestui „serial". Filmul are însușiri de spectacol tonic, distractiv, ceea ce nu e de neglijat chiar dacă — mai ales date fiind „miza" lui inițială și prestigiul autorilor săi — așteptam mai mult și sin- tem îndreptățiți să așteptăm mai mult de la episoadele care vor urma. Carențele primelor două povestiri se pot explica în bună măsură prin faptul că — întotdeauna preocupat de audiența, de ecoul filmelor sale — regizorul s-a retras de astă dată prea mult în spatele interpreților săi. Realizarea unei comedii implică prezența marcată a „mîi- nii" regizorului, o atitudine selectivă menită să sprijine afirmarea — prin mijloace de gen adecvate — a sensurilor, a ideii urmărite, prevenind apariția nesemnificativului, transformarea

spontaneității în facilitate. Or, atent la atmosfera filmului, la sugerarea actualității cotidiene sau la punctarea anumitor momente care plac, regizorul a făcut, credem, în insuficientă măsură uz de experiența sa cinematografică pentru a învinge dificultățile armonizării intrigii polițiste cu partitura comică ; pentru a evita — în planul „acțiunii", ca și al jocului actoricesc sonanțele, oscilațiile „serios" și parodie, umorul rezervat, de și hazul de extracție tabilă care (ca în secvența finală, ori in secvența unde „logodnica" arestatului îi aduce acestuia, la miliție, o... oală cu sarmale) nu servește intențiile acestei realizări.în general, filmul mizează pe atractivitatea genului și pe popularitatea interpreți- lor principali, iar succesul de public, aplauzele „la scenă deschisă" demonstrează receptivitatea spectatorilor. (Menționăm, pe lîngă remarcabilul potențial actoricesc al acestui film, debutul promițător al operatorului N. Mărgineanu, ca și contribuția de calitate adusă de autorul decorurilor, arh. Constantin Simionescu, aportul lor la autenticitatea ambianței). Cu atît mai mult s-ar cere, de aceea, ca în viitoarele episoade, autorii — păstrînd ceea ce este reușit ca atmosferă și tipologie în filmul la care ne referim — să fie mai riguroși și mai inventivi în compunerea și în articularea povestirii pro- priu-zise, în echilibrarea partiturilor actoricești, în dorința lor de a se menține consecvent în zonele unui umor de situație — și de replică — mai consistent și mai ambițios din punct de vedere al calității. De aceasta depinde, de altfel, decisiv, valorificarea mai deplină, în viitoarele episoade, a premize- lor existente în filmul „B. D. intră în acțiune" — comedie care se dorește a fi mai mult decît doar un divertisment „agreabil" și a cărei anunțată continuare este așteptată de spectatori.

— di- între între ținută, discu-

D. COSTIN

sau a altor țări, nici o referire la lucruri cunoscute elevilor din viața de toate zilele. Și cît de edificatoare pentru ei ar fi fost, bunăoară, un grafic care să indice structura prețului de cost pe industria noastră republicană, ori într-o anumită ramură, cîteva date comparative menite să demonstreze cum s-a realizat reducerea prețului de cost într-o anumită întreprindere, ce urmări economice a avut. Asemănător este realizată și lecția „Fondurile întreprinderii socialiste".Desigur, a găsi mijlocul optim de predare a economiei politice in liceu nu este o sarcină ușoară. Dar. in nici un caz, nu putem merge numai pe linia de a adăuga permanent, de la o ediție la alta a manualului, noi cunoștințe, noi lecții. Aceasta duce la supraîncărcare, la o șl mai accentuată îngreunate a studiului. După părerea noastră, se impune o foarte bine chibzuită și o matură selectare a principiilor și noțiunilor pe care le propunem spre studiere, incluzînd în programă și în manual cu predilecție pe cele care concură la cunoașterea esenței economiei politice marxist- leniniste, a legilor obiective care acționează în societatea socialistă. Și apoi, să nu ne temem să renunțăm cu hotărîre la unele abstracțiuni și generalități — care și așa rămîn în afara înțelegerii și însușirii multor elevi — în favoarea exemplificărilor și concretizărilor alese din realitățile țării noastre. Introducerea în manual a unor scheme și grafice (așa cum exista în precedentul manual și inexplicabil omise din actuala ediție), a unor date comparative, a unor texte de lectură care să ilustreze prin exemple concrete tezele enunțate ar fi de mane folos pentru elevi. Pînă la elaborarea unui nou manual, mai ar decvat scopului instructiv-educativ pe care-1 urmărim, ar fi bine venite o serie de lucrări ajutătoare (de tipul crestomațiilor) în care, fără nici un fel de teoretizare, să se prezinte cazuri și exemple edificatoare pentru fiecare din capitolele și lecțiile incluse în programă, antologii de texte economice, din literatura românească și universală. într-o viitoare ediție ar trebui suplinite, credem, și omisiunile privind explicarea unor noțiuni, poate, prin introducerea unui dicționar care să definească succint termeni cum ar fi : balanță comercială externă, comerț invizibil, marketing, curs de revenire, sau noțiuni despre serviciile care ocupă un loc atît de important In viața contemporană — relații valutare și credit internațional, balanță de plăți, cambie, bancnotă, C.E.C. în această ordine de idei, am socoti salutară șl elaborarea unui dicționar sau a unul „mic dicționar economic" după modelul acelui „Mic dicționar filozofic" atît de util profesorilor șl frecvent consultat de elevi.Opiniile de față nu și-au propus, desigur, să epuizeze modalitățile de perfecționare a manualului de economie politică. Preocupările pentru elaborarea unui manual cu adevărat corespunzător cerințelor studiului liceal se cer complinite cu strădania cadrelor didactice de a facilita înțelegerea profundă a lecțiilor, de a dezvolta interesul elevilor pentru studiul acestei științe. Pentru că nu numai în manual, ci și în stilul de lucru al profesorilor, în modalitățile didactice utilizate trebuie să intervină schimbări calitative semnificative. Ne gîndim, bunăoară, la realizarea unei legături mai strinse a predării economiei politice cu studiul altor discipline din liceu, cu activitatea teh- nico-practică a elevilor, cu acțiunile obștești și patriotice. Să folosim mai intens cercurile de economie politică — existente în diferite școli — să inițiem simpozioane, întâlniri, expuneri, cu care prilej economiști cu înaltă calificare să dea răspuns la întrebări formulate în prealabil de elevi, să le relateze aspecte din activitatea economică practică. Cu alte cuvinte, să realizăm un dialog cît mai activ și eficient între profesor și elevi. Un asemenea stil de lucru va contribui la înțelegerea mai temeinică a problemelor economice, a politicii partidului nostru de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate.
Prof. Luiza RAICAN 
directoare adjunctâ 
la liceul „N. Bâlcescu'
Prof. Norbert GOLDHAMER 
de la Liceul nr. 39
din București
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• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert extraordinar cu prilejul 
bicentenarului nașterii lui Bee
thoven. Integrala sonatelor pen
tru plan și vioară, (al treilea 
concert) — 20.
• Opera Română : Tosca — 19,30 ; 
(la Sala Palatului) : Traviata
— 11 : Lacul lebedelor — 17.
• Teatrul de Operetă : Voevodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragi
ale" (Comedia) ; Coana Chirița
— 20; (Studio) : Cui 1-e frică de 
Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire
— 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatru de Comedie : Alcor și 
Mona — 20.
• Teatrul Mic : Primarul lunii și 
iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 20.
• Teatrul Gluleștl : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
cl. Victoriei) : O poveste cu cîn- 
tec— 10 ; (sala din str. Academi
ei) : Căluțul cocoșat: — 10 ; 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase - (sala Savoy) : La grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
• Circul ,,Globus" : Spectacolul 
pentru copii și elevi — 10 ; 19,30.
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OMUL FATA IN FAȚA CU EL ÎNSUȘI
„Subsemnatul, Nicolae Pîrvulescu, în vîrstă de 34 de ani, de meserie lăcătuș, acum tehnician la Uzina de piese auto din Sibiu, necăsătorit (...și acum ar trebui să urmeze adresa ; dar semnatarul n-o pune pentru că... — n.n.), vă relatez în cele ce urmează cum am ajuns ca astăzi să nu am unde locui și să bat pe la ușile altora, rugîndu-i să mă găzduiască". Așa începe o scrisoare adresată redacției noastre.Acum, la sfirșitul anchetei pe care am întreprins-o, mărturisim că încercăm, poate înaintea altor sentimente firești, un puternic sentiment de jenă. înainte de indignare, chiar. Sîntem jenați constatînd cum, tre- cînd peste propria lor conștiință, peste îndatoririle de serviciu, peste elementare îndatoriri omenești, cîți- va lucrători ai unor foruri din municipiul Sibiu au comis o serie de acte ilegale pecetluind, cu autoritatea pe care le-o conferă încredințată de societate, nedreptate.Dar să povestim faptele. Rădăcinile întâmplării au răsărit în urmă cu aproape cinci ani. La 18 ianuarie 1966, lui Nicolae Pîrvulescu îi sînt repartizate, cu titlu legal, o cameră, o cămară și acces la una din dependințe, în Rusei orului 22.Omul a acolo trei ani și jumătate, pînă cînd, într-o bună zi a anului trecut... Să-i dăm însă cuvîntul : ......pînă în ziua de 10 iulie 1969 cînd, venind de la serviciu, mi-am găsit lucrurile scoase din cameră de către proprietarul imobilului, Ion Moldovan (pensionar) și Maria Moldovan, soția lui. Motivul invocat de ei : „că fac unele reparații la casă, urmînd ca în citeva zile să reintru în spațiu". A trecut însă mai bine de o lună și am constatat cu surprindere că in locul meu — după unele modificări făcute în această parte a clădirii — s-a mutat ginerele proprietarului, Aurel Cotu".Simplu, clar și categoric : neținînd seama de faptul că există un titlu legal asupra spațiului, că nimeni nu l-a anulat, că legile nu dau nici cea mai mică posibilitate de echivoc în această privință, proprietarul și ginerele său, mină în mină, uzînd de tertipul cu reparațiile, își îngăduie — în fapt — să dea un om afară din spațiul legal atribuit lui, după bunul lor plac.„Abia aici începe calvarul pentru mine" — ne scrie mai departe Nicolae Pîrvulescu. „Aurel Cotu, ginerele proprietarului, mi-a spus clar : «să nu mai dai pe aici că nu mai ai nici un drept la locuință !» Cum să nu mai fi avut nici un drept, din moment ce aveam în buzunar o repartizare ?“ — se întreabă, cu legitimitate, cel lăsat pe drumuri. „Legea e lege, dreptul meu e dreptul meu și nimeni nu mi-1 poate lua fără încuviințarea legii" — își va fi spus el. Ca urmare, la 27 august 1969, îl acționează în judecată pe proprietarul abuziv. Dar... miracol ! Pierde procesul. Cică... ar fl părăsit singur locuința și, vezi dumneata, și-a pierdut drepturile. Recursul, pe care îl judecă Tribunalul județean Sibiu, îi dă însă cîștig de cauză. Iată ce se tință : „Verificând se constată a fi nelegală. Instanța de fond n-a ținut seama că recurentul posedă repartizarea nr. 80/1966 asupra camerei, deci era posesorul unui titlu legal, șl interpretînd greșit probele, a tras concluzia greșită că reclamantul recurent a părăsit spațiul de bunăvoie: dovada (că nu e așa este faptul) că și azi lucrurile acestuia sînt în curtea inti- maților. Nu sînt probe la dosar că recurentul a denunțat contractul de închiriere (...) (dimpotrivă) pîrîții l-au scos afară pe recurent fără motiv, in timpul cînd acesta era la serviciu".(Trebuie să spunem aici că în cele cinci luni care trecuseră de la evacuarea abuzivă, Moldovan și Cotu dărîmaseră un zid interior ; practic, camera lui Pîrvulescu nu mai exista, sau, dacă vreți, se mărise apreciabil. Tribunalul caracterizează, pe bună dreptate, modificările ca fiind făcute „prin abuz").Tribunalul județean Sibiu, „pentru

aceste motive ÎN NUMELE LEGII DECIDE" : „...obligă pe pîrîți să restabilească situația anterioară cu privire la camera asupra căreia reclamantul are titlul legal, în sensul de a evacua lucrurile din încăpere, a reface zidul demolat, a zugrăvi și a reintroduce lucrurile reclamantului în această cameră". Hotărîre definitivă, pronunțată la 29 ianuarie 1970.Astăzi, după aproape un an, s-a mutat oare la loc Nicolae Pîrvulescu? Scrisoarea lui, din care am citat pînă acum, este datată 21 noiembrie 1970. Deci, nu ! De ce ? Aici apare acel șir de eludări ale legii pe care le-am pomenit la început. Am spus-o de nenumărate ori și o vom repeta ori de cîte ori va fi nevoie : LEGEA ESTE LEGE ȘI NIMENI NU O POATE ÎNCĂLCA FĂRĂ SĂ FIE TRAS LA RĂSPUNDERE ! Sînt legile noastre, ale statului socialist, și respectarea lor, respectarea Ordinii

— Nu s-a știut acest lucru.— Dar înainte de a i se da hîrtia, era o obligație elementară ca S.G.L.- ul să verifice situația. De altfel, cînd tov. Buzdughină (prim-vicepreședlnte al consiliului popular municipal), la solicitarea noastră, a cerut dosarul imobilului respectiv, s-a văzut clar că în fișe figurează numele lui Pîrvulescu.— Tovarășul Cotu a făcut, după toate regulile, o cerere la S.G.L. pentru eliberarea unei repartizări (deși în cazul de față, casa fiind proprietate personală, nu avea nevoie de repartizare) ; apoi, inspectorul nostru s-a deplasat pe teren. Negăsind pe nimeni acasă în ziua aceea, n-a făcut decît să se uite pe geam ; văzînd că sînt camerele pentru care tov. Cotu solicita repartizare, a făcut un referat pozitiv. Apoi, Biroul permanent al consiliului a analizat și decis să-i dea tov. Cotu ceea ce a 
afuncția lor 

o

strada nr.locuit

Nimănui nu-i este îngăduit
să sfideze autoritatea
hotărîrii judecătorești

scrie în sentința netemeinicăsen-(...) și

de drept este o îndatorire fundamentală a fiecărui cetățean ; cu atit mai mult a cetățeanului care, prin înseși îndatoririle sale de serviciu, este chemat să vegheze la respectarea, intr-un sector sau altul, a legalității.Ce s-a mai întîmplat după 29 ianuarie ? Moldovan și Cotu refuză să execute decizia. Pur și simplu. Și nu se găsește nimeni să-i constrîngă să respecte hotărîrea instanței. Pentru că nici legile, nici hotărîrile judecătorești • nu sînt concepte platonice ; ele există pentru a fi traduse în viață. Activitatea legiuitorului și a instanței nu are finalitatea hîrtiei ; ea este, în concepția noastră, într-o strînsă, inexorabilă conexiune cu practica, cu viața.La 8 aprilie 1970, judecătoria Sibiu — de ce a fost nevoie din nou de o judecată, nu știm 1 — „întrucît pîrîții refuză nejustificat a-și onora obligațiile cuprinse in ciziei, a executa pozitivul deciziei" deam că un atare sește — n.n.) „autoriză pe reclamant să efectueze el lucrările". Recursul soților Moldovan a fost respins ca nefondat de către Tribunalul județean.Odiseea continuă. La 14 octombrie, executorul judecătoresc constată : „Se prezintă Moldovan Maria, cu somația din 1 octombrie 1970, și ne declară că nu au executat zidul conform hotărîrilor judecătorești și nici nu-1 execută". Ce simplu : tribunalul este, în concepția lor, un fel de bal cu intrare benevolă : dacă vrei te duci, dacă nu vrei, nu... Și sentințele sint ca poveștile bunicii : dacă vrea le spune nepoților, dacă nu vrea, nu ; ei dacă vor le cred, dacă nu, nu...O mentalitate în care soții Moldovan și soții Cotu sînt încurajați ; și nu de oricine, ci de către autorități. Pentru că avem în față un alt proces- verbal al aceluiași executor, loan Bo- borodea, întocmit după 15 zile. Ce a- flăm din noul capitol al romanului „Evacuarea abuzivă a lui N. P.“ ? Fără să se fi anulat repartiția lui N. Pîrvulescu, sfidînd două hotărîri definitive ale Tribunalului județean, Consiliul popular al municipiului Sibiu a emis, la 21 octombrie 1970, pe spațiul lui N. Pîrvulescu, ordin de repartiție 1I-am pus cîteva întrebări tovarășului Constantin Hociotă, secretar al consiliului popular municipal- Discuția pare o addenda la „Alice în țara minunilor" :— De ce i s-a dat repartizare tovarășului Cotu, cînd se știa că există două hotărîri judecătorești definitive în defavoarea sa (respectiv a socrilor) ?

dispozitivul de- întrutotul dis- (dar noi cre- rel’uz se pedep-

cerut : repartizare pentru cele trei camere pe care le ocupă în prezent.în discuția cu tov. Constantin Buzdughină am auzit următoarele cuvinte foarte frumoase :— Am propus biroului permanent al consiliului popular anularea repartizării date tov. Cotu ca fiind un act ilegal. Ea a fost anulată la 12 noiembrie. ' .mi-ați relatat faptele — credeam că e de domeniul fanteziei, s-a dovedit pînă la urmă o amară realitate : ilegalități comise de serviciile de sistematizare și de gospodărie locativă, inducere în eroare din partea proprietarului (de fapt, din partea tov. Cotu, care a acționat direct în această chestiune)...„O amară realitate" — care continuă. Nici astăzi Nicolae nu s-a mutat în spațiul Trebuie să-1 corectăm pe tov. Buzdughină. Repartiția lui Aurel Cotu

Ceea ce la început — cînd

Pîrvulescu său legal.

fost anulată „ca fiind un act ilegal" — ne-a spus dînsul. Ei bine, S.G.L. e de părere că ea a fost anulată „pentru faptul că pentru casele particulare nu se eliberează ordine de repartiție". Ceea ce e cu totul altceva...Chiar așa, cu hîrtia de mai sus tn mînă, cu două sentințe definitive, N. Pîrvulescu merge la judecătorie (a- ceeași judecătorie care, în prima fază, dăduse o hotărîre netemeinică și nelegală, desființată de Tribunal) și cere să se execute deciziile. S-au executat, ziceți. Ei bine, nu ! La 19 noiembrie, tovarășului N. Pîrvulescu i se comunică, sub semnăturile Gh. Borza, președinte, și loan Boborodea, executor judecătoresc, că „în apartamentul tn care urmează a fi rezidit zidul respectiv locuiește legal (formidabil ; nici judecătoria nu știe de cele două sentințe ! — n n.) familia Cotu Aurel, față de care nu avem hotărîre judecătorească de obligare a lor să tolereze refacerea zidului și în consecință nu se poate executa hotărîrea". Cum să mai respecte legea și hotărîrea judecății familiile Moldovan și Cotu dacă însuși președintele judecătoriei n-o face ?După complet (deoarece seră că zidul poate fi refăcut) cer . în continuare, pentru... refacerea lui... un plan de modificare, autorizat Serviciul de hitectură și tematizare.Astăzi, situația este așa cum a- pare ea în prima fază a prezentului articol. Ca încheiere, dar nu înainte de a apela la forurile in drept să ia măsurile cuvenite și să aplice sancțiunile de rigoare, o convorbire cu ginerele în cauză, Aurel Cotu, vicepreședinte al Comitetului județean de cultură și artă Sibiu :— Cum de v-a venit ideea de a-1 scoate în stradă pe Nicolae Pîrvulescu ?Tovarășul vicepreședinte ne răspunde senin :— Aveam nevoie de un spațiu mai mare ; cred că funcția pe care o am îmi dă dreptul la acest lucru...Eroare, gravă eroare, cetățene Cotu ! Funcția vă conferă un singur drept : acela de a respecta legile statului nostru socialist. Cum de n-ați știut ?
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circulație", 
scump ca 

Pe urmă, 
de valor i-

Ani de zile, nenumărați 
oameni au trecut pe lin
gă grămezile acelea de 
praf de zinc, Praful — 
ridicat in răstimpuri pen
tru ca din nou să se a- 
dune — nu spunea nimă
nui nimic. Era un mate
rial „scos din 
deșeu. Cindva, 
ochii din cap. 
după folosință,
zat : un material care în
curca drumul.

Inginerul Leon Stăcescu, 
de la Uzina metalurgică 
din lași, a fost primul 
care s-a oprit asupra a- 
cestor rămășițe de zinc și 
s-a întrebat : „Să nu mai 
fie oare bun de nimic ?“ 
întrebarea a purtat-o apoi 
cu el zile și săptămîni in 
Șir.

Nu ajunge să ai bune 
intenții ca să faci o des
coperire. Și nu ajunge nu
mai să-ți pui întrebarea. 
Trebuie să te zbați, să 
cauți soluțiile posibile, să 
le confrunți cu practica. 
Numai după ce ideea re
zistă confruntării cu viața, 
poți spune că ai reușit. 
Inginerul Stăcescu s-a lan
sat in nenumărate probe 
de laborator. în sfirșit, in 
grămada de pulbere des
coperă unele calități. Ex
periențe, îndoieli, muncă, 
nădejdi. în răstimpuri, se 
abate prin hală și ia eșan
tioane.

Spre 
găsește 
șite cu 
nașe. Se înțelege, 
pline cu 
meticulos sortat. Merge cu 
ele la Ministerul Indus-

toamnă, vacanța il 
cu valizele burdu- 
borcane și borcă- 

toate
praf de zinc —

triei Chimice și le 
duiește pe biroul 
specialiști. De aici, 
Combinatul chimic de 
Valea Călugărească,
sfirșit, zilele de concediu 
nu s-au scurs fără rost : 
se obține nu numai o re
cunoaștere a utilității 
prafului de zinc, ci și o 
primă comandă.

Am văzut la fața locului 
procedeul extrem de sim
plu prin care Stăcescu a 
izbutit valorificarea tone
lor de deșeu. Ciștigul ce 
se va obține anual din 
folosirea integrală ? A- 
proximativ 5 milioane lei.

Așadar, cinci milioane 
lei pe care o minte isco
ditoare — capabilă să „ra
diografieze" grămada ste
rilă — le-a readus în cir
cuitul de întrebuințare. 
Praful de zinc cu care toți 
se obișnuiseră a dovedit, 
o dată in plus, că ceea ce 
este nimic pentru unii, 
înseamnă pentru alții — 
și in realitate — foarte 
mult ; în fața minții iscoditoare, pasionate, viața prafului de zinc este prelungită. Faptul de mai sus 
nu are în el nimic senza
țional. Reprezintă doar 
un episod cotidian din 
viața unei uzine. Prin sim
plitatea lui, el se inte
grează unei adevărate fa
milii de fapte 
care se petrec 
colectivitate.

...La o altă 
„Someșul" din
ceau pină nu de mult, in- 
tr-o magazie, 
ne multicolore 
șeuri vîndute

modeste 
in fiecare

fabrică, la 
Cluj, să

mormă
ite de- 
la kilo-

Vreți să micșorați
numărul

întrebărilor
la care

n-ați aflat încă
răspuns?

CITIȚI
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gram. Parcă așteptau o- 
mul care să le descopere 
virtuți productive deose
bite. Omul acela s-a do
vedit a fi Ortansa Posea, 
ingineră intr-una din di
recțiile generale ale Mi
nisterului Industriei U- 
șoare. Trimisă la Cluj cu 
treburi de serviciu vede 
grămezile de deșeuri „și 
imaginea aceasta, pur și 
simplu, mă durea".

în servieta cu acte, in
ginera Posea va începe să 
poarte de-a lungul depla
sărilor ei petice de dife
rite culori, deșeuri din 
magazia fabricii clujene. 
Unii chiar au luat-o peste 
picior pentru această „pa
siune a nimicurilor". Le 
va răspunde mai tirziu 
intr-un chip original, ofe- 
rindu-le conduri — e 
drept, nu de aur — ci de ... 
casă, făcuți din ceea ce 
era socotit pînă atunci 
„nimic". în căutările sale, 
inginera se va bucura de 
sprijinul unor oameni 
moși : Elvira Moise, 
cotoare la „Someșul", fan lob, marochiner 
Cluj, și Ștefan Grecu,
mar din Suceava. Oameni 
asemănători cu inginera 
Posea în ce privește capacitatea de a ochi proaspeți din jur, de a ceva nou acolonu puteau observa nimic. 
începutul îl reprezintă 
cîteva zeci de perechi de 
încălțăminte de casă, la 
care se adaugă și o serie 
de articole de marochină- 
rie — toate realizate din

ini- tri- Ște-
din 
cis-

vedea cu lucrurile descoperi unde alții

deșeuri. E numai începu
tul. Sînt comandate 1000 
de perechi din acest sor
timent de încălțări, apoi 
2 000, iar pînă la sfirșitul 
anului 60 000 !

Nu este vorba insă, in 
aceste rinduri, de niște 
valori — e drept, nici ele 
de neglijat — materiale. 
Cititorul, pe baza propriei 
experiențe, le poate înlo
cui cu altele ce i s-au re
levat sau i se vor releva 
in împrejurări similare. 
Este vorba de un alt fel 
de valori — puse in miș
care de oamenii cu ini
țiativă, de oamenii care 
năzuiesc să spargă crus
ta obișnuinței. Această 
capacitate — ingenuă, am 
numi-o noi — de a-ți 
pune întrebări este o cheie a tinereții intelectuale și a creativității pentru o- 
mul posedat de această 
calitate, iar pentru socie
tate se vădește un accele
rator al progresului.

O calitate care nu aș
teaptă, pentru a se mani
festa, instrucțiuni speciale 
sau sarcini de serviciul 
Nici nu cere termene de 
„gestație" sau rectmoaș-l 
teri spectaculoase. Pur și 
simplu ea înflorește în conștiința celor care, exi- genți față de ei înșiși, își cultivă permanent starea de nemulțumire creatoare, aspirația spre perfecționare — chiar în forme dintre cele mai obișnuite — sub semnul generos al utilității sociale.Ilia TANĂSACHE

POȘTA PAGINII
DE CE NU II SE PUNE ÎNTREBAREA

în ancheta socială „Alo, primiți o înscriere pe lista de audiențe" ?, publicată în nr. 8 573 al ziarului nostru, era criticată, printre altele, o absență de la orele consacrate legal audiențelor a tov. ing. Andrei Popa, directorul Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a Consiliului popular al municipiului București. In urma apariției, în vederea răspunsului la critica făcută, respectivul articol a fost trimis forului tutelar — Consiliul popular al Capitalei.După un timp, împotriva tuturor reglementărilor și uzanțelor, am primit la redacție un răspuns — sub formă de „referat" — semnat de... adjunctul celui criticat, tov. Victor Uto, director adjunct al D.P.M.O.S. Nu intrăm aici în conținutul acestui răspuns (am făcut-o în nota „Primiți o nouă înscriere ?“ din pagina „Omul..." din 9 decembrie a.c.), răspuns care respingea fără argumente, într-un stil observațiile fost insă singura surpriză... După circa două săptămîni, primim la redacție un nou răspuns la aceeași anchetă, de astădată, cum era și firesc, din partea Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București. Dar spre surprinderea noastră, acest răspuns — semnat de tov. Vasile Drăgoiescu, secretar — era ad-literam același text, textul referatului tov. Uto !Exprimîndu-ne dul fată de un mod a onora critice, Încheiam

amintită cu Întrebarea : să ne mai înscriem o dată pe lista de audiențe ?Zilele acestea am primit următoarele rinduri din partea tov. Victor Uto :
„La cîteva zile după pu

blicarea in ziarul „Scinteia" 
a articolului „Alo, primiți o 
înscriere pe lista de au

fost văzut de tov. Andrei Popa, că este refăcut și că reprezintă ultima formă — (s.n.). Eu nu am vrut să 
semnez. Atunci mi s-a 
spus că referatul merge 
la comitetul executiv, tlr- 
mind ca acesta să trimită 
răspunsul.

' Și după această explicație

trimis de direcția noastră 
și, întrucît tov. Andrei Popa nu poate semna fiind cel criticat, trebuie să iscălesc eu materialul (s.n.). Am 

' răspuns că nu semnez. To
varășa a insistat, a spus că 
s-a intîrziat cu răspunsul. 
Pînă la urmă, fiind ocupat 
cu conducerea ședinței și

tov. Sirbu de la biroul de 
reclamații și sesizări al co
mitetului executiv. Scopul 
chemării : să refac referatul ca și cum ar fi întocmit de comitetul semnătură mele tov.Drăgoiescu 
conformat.

executiv, iar la să figureze nu- secretar Vasile (s.n.). M-am 
La fostul referat

„diplomatic", critice. N-a

dezacor- asemenea semnalele nota sus-

Semnalul critic măcinat
la moara răspunsurilor formale

diențe ?“ am avut o discu
ție cu tov. director Andrei 
Popa, cu privire la organul 
competent să analizeze cele 
sesizate in articol și să răs
pundă ziarului.

Eu am susținut că această 
obligație revine Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular al municipiului 
București, organ tutelar al 
direcției noastre. Tov. An
drei Popa mi-a replicat 
spunind că noi avem aceas
tă obligație întrucît comite
tul executiv a trimis la 
D.P.M.O.S. (Direcția pentru 
probleme de muncă și ocro
tiri sociale) adresa ziarului 
„Scinteia".

La cîteva zile după dis
cuția amintită s-a prezen
tat la mine unul dintre sa- 
lariații care a lucrat la 
răspunsul către ziar spu- 
nindu-mi că materialul a

am ezitat să semnez refe
ratul, mai ales că, citind ci- 
teva rinduri, nu mi-a plă
cut conținutul răspunsului. 
Mărturisesc că nici nu am 
citit tot referatul. Pină la 
urmă m-am lăsat înduple
cat și l-am semnat, convins fiind că comitetul executiv va interveni activ și-și va întocmi propriul răspuns (s.n.). Și astfel, 
referatul semnat de mine a 
luat drumul spre comitetul 
executiv.

Sîmbătă dimineața, 
timp ce mă aflam 
ședință, a venit la 
tov. Elena Pătrașcu, 
biroului personal 
D.P.M.O.S., și mi-a spus că 
biroul de reclamații și sesi
zări al comitetului executiv 
nu a primit referatul pe 
motiv că răspunsul trebuie

în 
intr-o 
mine 

Șefa 
al

dind dovadă de ușurință, 
am semnat referatul.

Imediat după ședință 
m-am intilnit cu tov. An- 
dreescu, funcționar la biroul 
de reclamații și sesizări al 
comitetului executiv, căruia 
i-am adus la cunoștință cele 
petrecute cu „răspunsul" 
trimis ziarului „Scinteia", 
manifestindu-mi nemulțu
mirea față de soluția dată 
de serviciul din care face 
parte — de a semna eu ma
terialul. La argumentele 
aduse de mine că nu s-a 
procedat bine, tov. Andre- 
escu mi-a răspuns că este 
de acord și că va lua mă
suri pentru retragerea
feratului de la redacția zia
rului „Scinteia".

La începutul săptămînii 
următoare primesc un tele
fon, mi se spune că la ca
pătul celălalt al firului est»

re-

prea multe modificări nu 
am făcut (fapt semnalat și 
de dv.) pentru principalul 
motiv că răspunsul nu mi-a 
plăcut din capul locului. 
Pentru refacerea completă 
nu aveam timp, răspunsul 
trebuia să-l „confecționez" 
foarte urgent. Și, in defini
tiv, nu era obligația mea...

Și așa s-a confecționat 
„al doilea" răspuns. Scriind 
aceste rinduri nu urmăresc 
să mă disculp, ci am vrut 
să relatez drumul parcurs 
de referatul iscălit de mine 
și trimis ziarului „Scinteia".

Fără îndoială că princi
pala vină pentru faptul că 
referatul a ajuns la dv. îmi 
aparține. Lipsa de consec
vență, de atitudine, ezită
rile de care am dat dovadă 
au dus la situația criticată 
in nota publicată la „Poșta 
paginii". De aceea, sînt în-

tru totul de acord cu conținutul acestei note (s.n.), afirm, nu formal, atitudinea 
caracterizind-o ca fiind lip
sită de principialitate".După cum se desprinde din rindurile de mai sus — apreciabile pentru sinceritatea lor și pentru poziția lucidă, critică (și, în primul rînd, autocritică) a semnatarului față de cele petrecute — ne aflăm în fața unei încălcări flagrante a reglementărilor privind răspunderea față de semnalele critice apărute în presă. In loc ca faptele să fie cercetate de forul în drept — în speță Comitetul executiv al Consiliului popular al Capitalei — ele au ajuns „pe mina" celor direct vizați de critică, a căror singură preocupare a fost de a găsi o „semnătură". Aceiași formalism și in alcătuirea celui de-al doilea răspuns — „ca și cum ar fi întocmit de comitetul executiv". Depășind chestiunea propriu- zisă a răspunsului la ancheta citată, de care ne menită să Comitetului Consiliului pitalei unor asemenea practici — nu ne indoim izolate — în activitatea de mare răspundere a cercetării atente a semnalelor critice.Nu este în intenția noastră de a generaliza, nici de a exagera dimensiunile cazului ca atare, dar „radiografia" acestei întim- plări ne oferă cheia înțelegerii unor răspunsuri formale, birocratice, pe care, citeodată, le primim pe marginea articolelor critice.

Un cititor din Suceava, Petru D. Mihalache, contabil, domiciliat in str. Republicii nr. 11, ne trimite un judicios articol despre valorile etice ale muncii în societatea noastră. Aruncîndu-și privirile asupra peisajului social din orașul său, semnatarul extrage nenumărate exemple de dăruire și activitate devotată, conștiincioasă, inclusiv din partea unor oameni ajunși la vîrsta unei binemeritate odihne și care, totuși, nu-și precupețesc nici timpul, nici energiile pentru a contribui la efortul general. Din păcate, „unii pătează peisajul frumos al muncii", nu se încadrează în muncă, nu acceptă disciplina ei și trăiesc cu nerușinare de pe urma trudei semenilor lor.Dar să-i dăm cuvîntul :„Bunăoară, tînărul U. C. Este sănătos tun. voinic, destul de simpatic, are nevastă și trei copii. Nu muncește însă nicăieri de multă vreme. E priceput și spornic la treabă, dar... nu vrea I Nevastă-sa vinde ziare la un chioșc, iar bănuții ce-i cîș- tigă se duc pe chefurile soțului. U. C. ocupă un frumos apartament în cartierul Mihai Viteazu, cu încălzire, cu baie, cu toate înlesnirile civilizației. Dar nu plătește nicinere, nici chiria, acest spațiu primind salariate sau eleve pe care le stoarce de bani. Venit din alt apartament pe care-1 deterio-
taxele de întreți- ci speculează in gazdă

rase, e acum în căutarea unui „fraier" care să-i plătească datoriile și o mică filodormă de... 5 000 lei. Un altul, L. V., absolvind institutul de corecție, a intrat la lucru dar nu i-a „plăcut". Drept care s-a însurat și a „rezolvat" problema existenței, pe care i-o asigură nevasta, salariată la o „Alimentara". Și oftează acest tînăr și se jelește că lumea-i... rea ! ! Acești trîn- tori abuzează de bunăvoința și slăbiciunea celor ce muncesc și-i tolerează. Pare însă de-a dreptul curios cum pot să-și facă de cap sub ochii autorităților ; mai mult, unora li se mai atribuie și apartamente pe care apoi Ie speculează 1 Iar după ce deteriorează aceste spații locative, făcute din efortul celor ce muncesc, sînt evacuați pentru neplată... în alte asemenea a- partamente, pentru a relua procedeul de la capăt !Aș propune, în spiritul legilor societății noastre, să li se pună mai răspicat, odată ce solicită a- numite drepturi, următoarea în- trebare-cheie : „Unde și ce lucrați dv. 1" De telul și de calitatea răspunsului să se țină apoi seama la rezolvarea cererii petiționarului. în felul acesta s-ar spulbera nepăsarea trîntorului și n-ar mai beneficia de avantaje nemeritate Indivizi care trăiesc din venituri ilicite. A călăuzi pe acești oameni pe calea muncii cinstite este o datorie nu numai a autorităților, ci și a fiecărui cetățean".
PLEDOARIE PENTRU >9 BRĂȚARA DE AUR"

împrejurarea ocupăm este atragă atenția executiv al popular al Ca- asupra apariției

Am pornit la Reșița cu emoție, n-o văzusem niciodată. Se discuta cu interes despre cîteva „cercuri tehnice aplicative în incinta uzinei" cu școlari de la cla- . sele V—X, a căror activitate se cerea adîncită, extinsă, șită tuturor dascălilor trele muncitorești.Sfera preocupărilor a coborit de la catedră ta uzinei. Educatorii au hotărit să orienteze elevii din acest oraș cu o veche tradiție metalurgică tocmai spre meseria tradițională moștenită în familie, ca neprețuită „brățară de aur“... Așa au ajuns elevii să-și apropie, încă din anul școlar trecut, meserii deprinse în incinta uzinei ca : modelatori .turnători, lăcătuși, electricieni și conducători de e- lectrocare. Prima șarjă, s-o numim psihopedagogică, în afara celor obișnuite ale școlilor profesionale, a inițiat-o Casa pionierilor din Reșița.Tn fața frontului unit de modelatori — maiștri și pedagogi — „turnarea în miez" a avut loc fără greș. Din cele cîteva zeci de mii de profesii existente în lume, copiii Reșiței le cunosc pe

împărtă- din cen -didactice in incin-

cele mai grele și asta nu e puțin 1 M-a impresionat nu numai activitatea acestor cercuri, ci și nobila strădanie a dascălilor.Ei se sprijină in orientarea profesională pe convingerea că vocația, exemplul pe viu, înce- pînd cu familia, mediul, specificul, tradiția unei meserii bicentenare își vor spune cuvîntul. Vorbesc despre instructorii pe care i-am cunoscut, meseriași iscusiți cum sînt maiștrii Constantin Barbu, Adalbert Arvay, Francisc Fazekaș, Ernest Veith, inginerul Iancu Schweinert, tehnicianul Doru Bozu și inepuizabilul artizan Gheorghe Curescu. Am văzut arsenalul iscusinței lor tehnico-aplicative.Cînd am părăsit Reșița i-am lăsat pregătind a doua șarjă ; totodată am reținut preocuparea de a se generaliza în toate școlile din Reșița activitatea cercurilor tehnice aplicative uzinale. „Brățara de aur" e pe mîini bune...
Petre JUCU
profesor metodist — 
„Cosa pionierilor" Urziceni
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ANCHETA ȘTIINȚIFICĂ A „SCÎNTEII"

Cercetarea științifica

UN PILON

AL DEZVOLTĂRII

ENERGETICII ROMĂNEȘTI

structoare de mașini a asimilat producerea de echipamente energetice de mare capacitate, ce vor sta la baza investițiilor viitoare, iar industria materialelor de construcții a lărgit mult gama sortimentelor produse. Tipizarea in construcțiile termoenergetice poate deci să capete o pondere sporită, depășind situația anului 1970, cînd numai 16—17 la sută din valoarea lor s-a executat pe bază de proiecte tip și refolosibile. tn acest scop, serviciul tehnic al institutului trebuie să preia, in adevăratul înțeles al cuvintului. coordonarea activității și să fundamenteze, pe bază de studii, direcțiile de tipizare. Pe de altă parte, în cadrul sectoarelor proiectante trebuie create colective capabile, orientate pe problemele tipizării. Altfel, sub avalanșa sarcinilor curente, neputindu-se face timp pentru tipizare, pierdem mult cu proiectele unicat, iar indicii economici și de calitate suferit.Succese a obținut I.S.P.E. proiectarea construcții hiperbolic, centralelor centrale cu grupuri foarte mare putere centrale nucleare tăți mari de apă de răcire (pînă la 50 000 de metri cubi anual, pe fiecare grup). La termocentrala Rovi- nari, amplasată în centrul bazinului carbonifer. încep lucrările la 4 turnuri înalte de 115 rn și avînd diametrul la bază de 100 m.— Unitatea noastră — ne spune ing. Petre Medeșan, șeful colectivului hidrotehnic — s-a specializat în proiectarea turnurilor de răcire atît pentru centrale termoelectrice, cit și pentru diferite industrii (fabrici de zahăr, combinate chimice

au de
șl In răcire, profilturnurilor de grandioase cu ce dau o notă distinctă termoelectrice. Noile unitare de și viitoarelenecesită canti-

etc). Soluțiile aplicate sînt la nivelul tehnicii de virf pe plan mondial. Actualmente, proiectăm turnuri de foarte mare capacitate executate în cofraje pășitoare, cu instalațiile interioare din plăci de azbociment susținute pe structuri prefabricate din beton armat, re- ducînd aproape în întregime consumul de material lemnos. împreună cu ICENERG și alte institute de specialitate soluționăm în prezent problemele de detaliu, începînd eu cercetarea materialelor, a schimbului de căldură, a dispozitivelor de aduețiune și împrăștiere a apei etc și lucrăm la programarea pe macini electronice a calculelor hidro- dinamice și de dimensionare statică și dinamică.Aportul creator al colectivului I.S.P.E. nu se rezumă la domeniile prezentate pînă acum. Specialitățile cele mai diferite își aduc contribuția la promovarea cuceririlor teh- nico-științlfice în proiectarea noilor obiective termoenergetice.— Succese importante s-au obținut In Introducerea automatizării — ne spune ing. Eugen Neniță, șeful sectorului electric șl automatizări. S-a pus la punct echiparea grupurilor cu instalații de reglare automată, de semnalizare și comandă la distanță, de protecție și blocare. La centralele proiectate și realizate în ultimii ani s-a introdus televiziunea Industrială pentru controlul arderii, iar la termocentralele mai importante, cum sînt cele de la Luduș și Craiova, vor fi folosite calculatoare electronice pentru prelucrarea informațiilor asupra funcționării principalelor agregate și pentru luarea deciziei optime în comanda întregii centrale.
Eforturi convergente

pentru formarea cadrelor

Cu 20 de ani în urmă era aprobat, de către plenara 
C.C. al partidului, primul plan decenal de electrificare a 
țării. Ideea dezvoltării prioritare a energeticii, parte in
tegrantă a programului de industrializare socialistă, u 
lost și este aplicată în spirit dialectic la condițiile con
crete ale țării noastre, vădind capacitatea partidului de 
orientare creatoare și elaborare a unor soluții științiiice 
originale.

Activitatea desfășurată timp de două decenii în dome
niul energeticii se oglindește astăzi în marile termo și 
hidrocentrale, ce totalizează o putere instalată de circa 
7 500 MW, în existența unei rețele de peste 10 000 km 
linii de 110, 220 și 900 kV și în alte realizări de anver
gură — stații electrice, rețele de termoficare etc. Consu
mul de energie electrică a crescut de la 129,5 kWh pe 
locuitor în 1950, la 1 600 kWh în 1970, într-un ritm me
diu anual de circa 13,5 la sută. Cît despre perspective, 
este suficient să arătăm că puterea instalată a centrale
lor electrice care vor intra în iuncțiune în viitorul cin
cinal va totaliza circa 6 000 MW, echivalînd cu aproape 
întreaga putere instalată existentă în țara noastră Ia 
siîrșitul anului 1969.

Printre unitățile științifice care au contribuit substan
țial la aceste realizări șl vor țuca un rol important în pe
rioada următoare se numără și INSTITUTUL DE STUDII 
ȘI PROIECTĂRI ENERGETICE (I.S.P.E.) - unitate a Minis
terului Energiei Electrice.

Aici s-au conturat primele
„cetăți ale luminii..."

de specialiști

„îmi aduc aminte de zilele anului 1949, cind a luat ființă I.S.P.E. — ne spune acad. Martin Bercovici, primul director al institutului. Primele noastre sarcini au fost legate de stringerea materialului documentar necesar întocmirii planului de electrificare 1951—1960, lucrare pentru care I.S.P.E. a fost distins cu Premiul de Stat. Institutul a proiectat, apoi, centralele Moroeni >și Sadu. hidrocentrala de la Bicaz, termocentralele Doicești, Paroșeni. Fîntînele, Ovidiu II —mîndria anilor noștri de început. Eram, pe a- tunci. 150 de oameni...Avînd astăzi aproape 2 000 de sa- lariați, institutul s-a perfecționat continuu, atît structural, cît și funcțional. în peste două decenii de activitate, colectivul său a devenit matur, stăpînind temeinic tehnica proiectării și manifestîndu-se ca un organism complex, capabil să rezolve problemele dificile cu care este confruntat zilnic".De fapt, despre activitatea institutului vorbesc cel mai elocvent termocentralele răspîndite într-o largă eflorescentă pe harta țării și miile de kilometri ai liniilor electrice aeriene de 110, 220 și 400 kV, adevărate artere ale sistemului e- nergetic național. Iar despre evoluția lui, o simplă comparație : dacă Doiceștii avea 6 grupuri cu un total de 120 MW putere instalată', astăzi în I.S.P.E. se proiectează centrale în care un singur grup are 
o putere de trei ori mai mare. De altfel, la Luduș. Craiova și Deva s-au construit, sau sînt în curs de
Introducerea calculatoarelor

in lumea electricitățiiîndeplinirea sarcinilor prioritare de mare anvergură trasate I.S.P.E. obligă la o cunoaștere operativă și aprofundată a noutăților tehnico- științifice, pe plan intern și internațional. Pe de altă parte, numărul și diversitatea specialiștilor care contribuie la elaborarea proiectelor impun colaborarea ca formă principală de activitate, făcînd totodată să se nască necesitatea unor sinteze de inter și metaștiințe. Prospectologia. modelarea matematică. știința conducerii întreprinderilor își găsesc aici teren aplicativ și uneori chiar germeni teoretici.„La temelia succeselor obținute în modernizarea metodelor de cercetare și proiectare — ne spune 

construcție, centrale de aproape 1 000 MW.— I.S.P.E. — ne spune prof. dr. ing. Vasile Nitu, directorul institutului — este conceput ca o unitate mixtă, in care studiile prospective, de planificare și funcționare a sistemului energetic se îmbină cu activitatea de proiectare a obiectivelor energeticii : stații electrice, linii electrice de transport, centrale termoelectrice. Studiile pe care le elaborăm servesc la fundamentarea propunerilor Ministerului Energiei Electrice privind dezvoltarea energetică a țării. Proiectele rezolvă integral problemele de concepție pentru obiectivele care intră în profilul nostru. în prezent, institutul dispune de capacitatea tehnico- științifică necesară proiectării cu forțe proprii a centralelor clasice, indiferent de capacitatea lor și' se pregătește intens pentru elaborarea studiilor și proiectelor pentru obiectivele ce rezultă din Programul nuclear național.Biografia I.S.P.E. s-a scris o dată cu cea a energeticii românești. Totalitatea obiectivelor create pe baza proiectelor institutului nostru și ale Institutului de 6tudii și proiectări hidrotehnice (I.S.P.H.), constituie astăzi un ansamblu unitar. sistemul energetic național. în planificarea dezvoltării lui, ne revin cu precădere problemele instalării unor grupuri generatoare de putere unitară mare (200. 300 și 600 MW) și ale dezvoltării unei rețele puternice de transport (de 220 și 400 kV).

conf. univ. dr. ing. Cornel Burdu- cea, directorul tehnic al institutului — a stat larga utilizare a calculatoarelor electronice, care a început din 1959. De atunci și pînă acum am făcut apel la aproape toate marile calculatoare existente în țară. Noi înșine am fost dotați în acest sens, urmînd ca în trimestrul I 1971 să primim și un alt calculator, de mare capacitate. Evoluția rapidă a utilizării calculatoarelor a dus la ridicarea calității proiectelor și la o economie de circa 12 la sută din activitatea de proiectare. Astfel, pentru primele 8 luni ale acestui an. la un plan de circa 4 milioane de ore, această economie însumează circa 500 000 de ore.

Centrala termoelectrică de la Ișalnifa — Craiova

Ne preocupă, în mod deosebit, îmbunătățirea funcționalității structurii organizatorice existente. Mă refer, în primul rind. la creșterea eficientei activității șefilor de proiect complex și la o mai bună conlucrare a rețelelor organizatorice din cadrul institutului, domenii în care se cere o intervenție mai ho- tărită și mai operativă a conducerii institutului. Va trebui, de asemenea, să folosim și în mai mare măsură posibilitățile pe care le o- feră mașinile electronice pentru organizarea sistemului informațional și decizional propriu".Date interesante despre folosirea metodelor matematice de prognoză și proiectare am aflat de la ing. George Manolescu, șeful sectorului sisteme și calculatoare :— Studiile noastre, privind aspecte complexe ale sistemului energetic național, necesită utilizarea largă a calculatoarelor, atît la stabilirea prognozei de consum (prin analize statistico-probabilistice), cît și în examinarea regimurilor de funcționare a sistemului în ansamblul său, în vederea stabilirii celor mai eficiente măsuri pentru mărirea siguranței în funcționare și realizarea unor regimuri optime din punct de vedere economic.Pentru a studia dezvoltarea con
Soluții tehnice la nivel 

mondial— Care este ponderea studiilor in cadrul activității institutului ? — îl întrebăm pe prof. dr. ing. Vasile Nitu.— Preocuparea noastră pentru studii și pentru efectuarea unei activități proprii de cercetare. în vederea perfecționării metodelor și soluțiilor de proiectare, reprezintă un important factor dinamizator. De altfel, cele mai multe dintre studii sint, de fapt, cercetări aplicative, unele de certă valoare științifică.— Ne puteți da un exemplu 7— La proiectarea centralelor termoelectrice, am urmărit aplicarea in condițiile țării noastre a unor criterii generale de progres tehnic, verificate pe plan mondial : mărirea puterii unitare a agregatelor, concentrarea puterii in centrale termoelectrice mari, creșterea parametrilor aburului viu, dezvoltarea centralelor de termoficare etc. Realizarea acestor obiective ne cere nu numai aplicarea experienței căpătate și generalizarea concluziilor ei pozitive, ci și un aport permanent de creație propriu-zisă Concepția noastră de bază — pro

sumului de energie electrică în perspectivă, s-au folosit, cu foarte bune rezultate, metode statistice de corelație, apreciate favorabil, metode întemeiate pe programarea liniară și dinamică, unele fiind roadele unor studii proprii.Sectorul nostru trebuie să pună la îndemîna altpr sectoare programe de calcul pentru o serie de probleme tehnice și economice. în a- cest scop, s-au format colective alcătuite din ingineri tehnologi, ingineri analiști (care știu să traducă în limbaj matematic necesitățile tehnice) și matematicieni (care elaborează programul propriu-zis.) în decursul a peste 10 ani de experiență au fost elaborate și perfecționate aproape 100 de programe, cu care se lucrează în mod curent și care se referă la rezolvarea diverselor probleme de electroenerge- tică. termoenergetică. construcții, organizare de șantier etc.Se poate trage concluzia că. prin specificul său. energetica pune în fața specialiștilor probleme care, spre a fi rezolvate satisfăcător, impun cu tot mai multă stăruință folosirea mașinilor electronice de calcul. Tocmai de aceea, la noi și în alte țări, energeticienii au fost printre primii organizatori ai metodelor de calcul moderne" 

ducerea combinată a energiei electrice și a căldurii — a fost materializată prin dezvoltarea numeroaselor centrale și rețele de termoficare, care alimentează industrii, orașe și, în ultimul timp, importante concentrări de sere agricole.— Credeți că se poate trage o concluzie cu caracter mai general ?— După părerea mea. institutele care au sarcina de a proiecta o- biectivele industriale specifice unei anumite ramuri nu pot să nu desfășoare șl o activitate de cercetare, care să le permită evitarea rezolvărilor de rutină, îmbunătățirea continuă a indicatorilor economici și de calitate a proiectelor, organizarea noilor unități proiectate etc. în acest scop, potențialul lor teh- nico-științific trebuie valorificat printr-o lărgire a profilului, prin- tr-o adaptare mai elastică la necesitățile obiective ale economiei naționale. Mă gîndesc la crearea, In aceste unități — care cunosc cel mai bine problemele ramurii respective — a unui cadru organizat pentru problemele de informatică, la lărgirea gamei de responsabili

tăți în realizarea investițiilor etc. Am. de asemenea, în vedere eliminarea unor reglementări rigide care stînjenesc activitatea de concepție, ca de pildă fixarea numărului mediu de proiectanți pe secții și ateliere, ducînd la supraîncărcarea unor funcții tehnico-ad- ministrative sau volumul exagerat de forme birocratice. Efectele lor negative se fac deja simțite și frî- nează munca creatoare din institute.Popasul următor l-am făcut la sectorul Construcții, unde au fost obținute realizări deosebite. Aici s-a proiectat un număr considerabil de construcții de toate tipurile, de la cele mai elementare, pînă la unicate pe plan mondial. Un grad mare de dificultate l-au prezentat fundațiile de mașini, coșurile de fum, construcțiile spațiale de mare anvergură, care au solicitat efectuarea unor cercetări aplicative proprii.— Concepția noastră în proiectarea construcțiilor — ne spune șeful sectorului, ing. Alexandru Hristo- forov — este subordonată unor o- biective generale ca industrializarea lucrărilor, reducerea costului, a consumului de materiale deficitare, mărirea vitezei de execuție, uniformizarea soluțiilor etc. Totuși, diversitatea mare a utilajelor energetice de care este strîns legată partea de construcție a creat dificultăți mari în fixarea unei linii consecvente de tipizare și în abordarea unei soluții de industrializare maximă.— Există, deci, o problemă specifică a tipizării în acest domeniu ?— Da, fără îndoială. Alcătuirea tehnologică, dispoziția instalațiilor și echipamentelor termoenergetice sînt puternic îngemănate cu construcția. De pildă, ansamblul tur- bină-generator, care produce energia electrică, este puternic influențat în funcționare de modul de alcătuire a fundației ; avem de-a face, de fapt, cu un ansamblu ma- șină-fundație. în aceste condiții, date fiind diversitatea instalațiilor și modul specific de lucru, tipizarea in construcțiile termoenergetice trebuie privită deosebit de cea a halelor sau altor tipuri de construcții industriale.— Apare cumva un „conflict" între cerințele și posibilitățile de tipizare ?— Am ținut doar să menționez o dificultate specifică cu care trebuie să luptăm. Condițiile au devenit insă mai prielnice : industria con-

activitatea unui insti- să-i simți cu adevărat asistînd la discutarea la predarea unui pro-

institut, ca unitate la celulele lui vii, la specialiști".I.S.P.E. este cadre pentru

Analizînd tut nu poți pulsul decît unor soluții, iect, la o controversă tehnică — deci cunoscîndu-i pe cei care muncesc fără preget în fata planșetei.„Am colaborat de aproape cuI.S.P.E. la înălțarea a două obiective energetice. în primul și în al doilea decenal : Doiceștii, prima mare termocentrală pe cărbune, și Ludușul, cea mai mare termocentrală pe gaze — ne-a spus ing. Mișu Kraft, director general al întreprinderii Electrocentrale Mureș. Apreciez capacitatea institutului de cuprindere și rezolvare a problemelor, înalta competență științifică și tehnică. Spunînd acestea mă refer evident, nu numai la globală, ci și colectivele deîntr-adevăr, pepinieră de tare și exploatare. Aici au mulți specialiști de prestigiu energeticii românești.„Se poate vorbi despre o preocupare permanentă pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor, ne spune conf. univ. dr. ing. Cornel Bur- ducea. Formarea unor colective specializate și închegarea lor în unități complexe de profil au permis asimilarea în scurt timp a u- nor domenii de înaltă tehnicitate și obținerea unui randament sporit în munca de proiectare. Facultățile ne-au trimis absolvenți buni, care au devenit buni proiectanți de termocentrale. Această calificare au dobîndit-o prin schimbul de experiență ce are loc in procesul proiectării, prin cursuri interne specializare, informări tehnice riodice, dezbateri colective pe mai actuale teme etc.întîmpinăm insă greutăți în gurarea necesarului de cadre nice medii. Deși am calificat institut o serie de absolvenți liceu cu practică îndelungată proiectare, raportul ingineri-tehni- cieni este deficitar, cifrîndu-se în prezent la 0,87 și avînd încă tendință de scădere. Sperăm că noile măsuri luate de conducerea de

o mare prolec- crescut ai

de pe- celeasl- teh- !n de în

în perspectiva noului
cincinalCa urmare a Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R., energetica românească va face in cincinalul 1971—1975 un mare salt înainte. Astfel, față de 1970, pentru care preliminariile la energia electrică prevedeau 35 000 MWh și la căldura prin termoficare peste 40 milioane Gcal, în anul 1975 se va ajunge la o producție electrică de circa 59 000 MWh și la peste 55 milioane Gcal. în acest scop, vor fi instalate centrale electrice tota- lizînd circa 6 000 MW, din care circa 4 800 MW în centrale termoelectrice. Corespunzător se vor dezvolta rețelele de înaltă, medie și joasă tensiune, realizîndu-se circa 2700 km. linii de 220 și 400 kV.în acest context, I.S.P.E. îl revine sarcina de a efectua studiile generale de dezvoltare in ansamblu a sistemului energetic și de a elabora proiectele pentru centralele termoelectrice și nuclearoelectrice. precum și pentru rețelele de 220—400 kV.„Va trebui să facem eforturi deosebite pe linia creșterii productivității și calității muncii — ne-a declarat ing. Hie lordache, șeful atelierului de tehnologic nucleară, secretarul comitetului de partid. Chiar de pe acum va trebui să luăm măsuri tehnico-organizatorice privind mărirea gradului de refo- losire și tipizări, asigurarea stabilității planului de proiectare, documentarea operativă — domenii în care nu ne situăm încă la nivelul cerințelor. Vom avea nevoie în continuare de sprijinul forurilor de îndrumare și coordonare a activității de studii și proiectare, la nivel central. Mă refer la analizarea și rezolvarea observațiilor și propunerilor ce pleacă din institut cu privire la noile reglementări ale activității de investiții și proiectare și la sistemul experimental de salarizare. Aceasta ne va ajuta să creăm condițiile organizatorice și psiho-sociale necesare unor realizări de anvergura celor pe care sîntem chemați să le înfăptuim".Despre sarcinile de viitor ale institutului ne-a vorbit, în încheierea anchetei noastre, și prof. dr. ing. 

partid în vederea lărgirii rețelei școlilor tehnice își vor dovedi cit mai curînd eficiența.Referindu-se la aceeași lipsă de cadre medii, ing. Romeo Zbarcea, specialist la sectorul studii, sinteză și planuri coordonatoare, a menționat că personalul de conducere (șefi de ateliere, șefi de sectoare etc.) și de coordonare (șefi de proiect complex) este încă serios afectat de multitudinea sarcinilor administrative. Soluția : dispeceri posedînd cunoștințe economice, care să poată fi utilizați pentru activitățile administrative mai complexe (fișe de pontaj zilnic, calculul acordului, legături cu exteriorul în probleme de avize etc.).O mare atenție se acordă înI.S.P.E. pregătirii cadrelor pentru u- tilizarea calculatoarelor și proiectarea centralelor nucleare, prin cursuri organizate în cadrul Institutului sau la diferite centre din țară (CEPECA, IFA etc.) și prin specializări peste hotare. în prezent se fac pregătiri, la nivelul întregului minister, pentru începerea unor' cursuri speciale privind diferitele aplicații ale cercetării operaționale. De asemenea, în vederea dotării cu un nou calculator au început încă din acest an cursuri de informatică generală, de limbaj FORTRAN și COBOL.Am discutat problema pregătirii cadrelor și cu dr. ing. Camil Wle- zek. șeful sectorului centrale nu- clearo-electrice, de curînd înființat, care ne-a declarat :— Institutul trebuie să rezolve acum probleme deosebite de pregătire și organizare a cadrului de proiectare pentru centralele nu- clearo-electrice. Dispunem de cadre cu o pregătire complexă și de experiența tehnică generală, acumulată prin proiectarea centralelor clasice. întîmpinăm însă greutăți in procurarea informațiilor și materialului documentar, fără care nu putem desfășura o activitate într-adevăr eficientă. în acest sens, ar trebui îmbunătățită colaborarea cu I.O.T. și I.F.A. Totodată, ' de noile sarcini ale institutului, necesară completarea fondului cumentar propriu. față este do-

Vasile Nitu, referindu-se mal ales la exigența sporită necesară pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin directivele de partid și de stat : reducerea costului investiției, reducerea volumului de construcții și a consumurilor specifice, in special la materialele deficitare. reducerea importurilor etc. „în proiectarea sistemului și a obiectivelor energetice — ne-a spus directorul institutului — va trebui să utilizăm cele mai eficiente metode și soluții, care să asigure noilor obiective performanțe tehnice și economice superioare. Călăuza noastră permanentă vor fi cuvintele tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, adresate proiectan- ților : „Să introducem cu hotărlre tot ce este mai bun pe plan mondial... în acest fel vom grăbi ridicarea României Ia nivelul țărilor avansate".De-a lungul anchetei pe care am întreprins-o ne-am putut convinge că acest angajament se întemeiază pe o realitate incontestabilă. A- proape că n-a fost interlocutor care să nu ne vorbească despre modelarea matematică, mașini electronice de calcul, prospectivă... Prezenta noului se face simțită laI.S.P.E. in preocupările salariaților, în discuțiile tehnice. în studiile și proiectele predate. Pretutindeni se muncește și se învață — și credem că este necesar un ajutor mai susținut din partea Ministerului în- vățămîntului și a Institutului de documentare tehnică, pentru a sprijini acest proces de perfecționare.Problemelor dificile cărora trebuie să le dea răspuns zi de zi, institutul le va face față prin continua adaptare la exigențele revoluției tehnico-științifice contemporane. prin fructificarea tuturor resurselor de care dispune. Succesele remarcabile obținute pînă acum stau chezășie că I.S.P.E. va trece cu cinste si acest examen al capacității sale de efort creator.
Anchetă realizată de : 
ing. Vasile MUSTAȚA 
și ing. Traian SAVĂ
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

A NOULUI POD ROMÂNESC 
DE PESTE DUNĂRE

PRIMIRE

(Urmare din pag. I) 

Cronica zilei

încheierea Concursului național 
de creație de muzică ușoară românească

lație, are o lățime de 13,80 metri și este asfaltată, ca și trotuarele pentru pietoni, de pe ambele laturi ale podului.Noul pod rutier are cinci deschideri (trei de cîte 160 metri și două de cîte 120 metri), iar viaductele au deschideri de pînă la 50 metri. Ele dau posibilitatea desfășurării în bune condiții a navigației tuturor tipurilor de nave fluviale ?i totodată scurgerii sloiurilor de gheață în timpul iernii.Dacă s-ar fi lucrat cu oțel obișnuit, ar fi fost nevoie de o cantitate aproape dublă (circa 9 000 tone) față de circa 5 400 tone cît s-a consumat din noul tip de oțel de înaltă rezistență. In același timp, s-a înlocuit tradiționala nituite cu sudura specială a ansamblelor și sub- ansamblelor metalice, care s-a e- xecutat pe o lungime de peste 200 000 metri. La executarea acestei deosebit de importante lucrări speciale au fost antrenați sudori de înaltă calificare de la uzinele „23 August" și „Grivița roșie" din București, „Progresul" din Brăila, șantierele navale din Galați și altele.Proiectanțil și constructorii marelui pod transdanubian au avut de rezolvat în premieră și alte probleme tehnice, printre care găsirea celei mai bune soluții de fundare (pile fundate pe coloane de beton cu diametre de 2—3 metri, bătute la o adîncime de pînă la 47 metri sub albia fluviului), realizarea de grinzi uriașe de beton armat în greutate de 150 tone, asamblarea la sol a tablierului metalic, transportarea, lansarea la apă și ridicarea la cota finală a tronsoanelor metalice în greutate de pînă la 600 tone fiecare.Probele de rezistență, făcute timp de mai multe zile la sfîrșitul lunii noiembrie 1970, au atestat calitatea remarcabilă a acestei im

superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ziariști. Erau de față șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați militari și membri ai corpului diplomatic.Asistența a vizionat filme documentare cuprinzînd momente din lupta poporului sud-vietnamez pentru eliberare și independență națională.
★Marți a plecat spre India Ioana Boga, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, pentru a participa la cel de-al Vll-lea Congres al Federației Naționale a Femeilor Indiene, care va avea loc la Salem, între 27 și 30 decembrie 1970.
★Ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, Hans Voss, a oferit marți un cocteil cu prilejul plecării definitive din țara noastră a atașatului militar aero și naval, lo- cotenent-colonel Boris Behring. Au participat general-colonel Marin Ni- colescu, adjunct al ministrului forțelor armate, generali și ofițeri superiori din forțele armate, funcționari superiori din M.A.E. Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați lă București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★Marți a avut loc in Capitală Plenara Consiliului Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi.Președintele Consiliului A.G.V.P.S., Tiță Florea, a prezentat darea de seamă care analizează activitatea desfășurată de asociație in anul 1970 și a anunțat principalele măsuri ce urmează a fi luate tn anul 1971 pentru dezvoltarea vînătorii și a pescuitului sportiv. (Agcrpres)

III — cîntecelor „Iertarea" de Florin Bogardo, pe versuri de Ioana Diaco- nescu, „Ca intr-o poveste" de Te- mistocle Popa, pe versuri de Mircea Block, „Evrika" de Gelu Solomones- cu, pe versuri de Fred Firea. Mențiuni au fost acordate cîntecelor : „De dragul dragostei" de Florentin Delmar, pe versuri de Aurel Felea, „Vorbe, vorbe, vorbe* * de Camelia Dăscălescu, pe versuri de Flavia Bu- ref, „Lasă-mă să cred" de Aurel Gi- roveanu, pe versuri de Fred Firea, „Dorul, pasăre măiastră" de Mișu Iancu, pe versuri de Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu, „Știu tot" de Laurențiu Profeta, pe versuri de Mihai Dumbravă.

...Moment solemn. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să taie tradiționala panglică inaugurală. Toți cel prezenți aplaudă cu însuflețire, în vreme ce navele aflate pe fluviu salută prin vuietul sirenelor.Se parcurge pe jos jumătatea podului din partea malului dobrogean. Sub tălpi se simte o construcție solidă, puternică.Proiectul podului, dat astăzi circulației, a fost realizat de Institutul de proiectări al Ministerului Transporturilor. In timpul execuției lucrării, la perfecționarea unor soluții și-au adus aportul oameni de știință de la Institutul de fizică atomică, Institutul de cercetări metalurgice, Institutul de cercetări al Ministerului Construcțiilor de Mașini, Institutul de cercetări al Ministerului Transporturilor, filiala din Timișoara a Academiei și de la alte instituții științifice. La realizarea acestei monumentale construcții, care a ridicat nenumărate probleme de natură tehnică, au colaborat mai multe fabrici și uzine din țară. Printre acestea se numără Uzina din Bocșa, care a utilizat la construcția tablierului metalic al podului. oțel de înaltă rezistență și suduri speciale după o tehnologie proprie, elaborată de ingineri și tehnicieni din uzină, împreună cu specialiști de la Institutul de cercetări metalurgice, de la Academie și Instituitul politehnic din Timișoara. Oțelul a fost turnat la Reșița și laminat la Galați.Podul are o lungime totală de 1456 metri, traversînd albia fluviului pe o distanță de aproape 750 metri, cu două viaducte de cîte 350 metri pe fiecare din cele două maluri. Partea carosabilă, marcată cu patru benzi de circu

Ministrul comerțului exterior. Cornel Burtică, s-a înapoiat marți seara din R. D. Germană, unde a semnat Acordul comercial pe termen lung, 1971—1975, precum șl Protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul 1971 între România și R.D. Germană.La sosirea pe aeroportul Otopeni erau prezenți membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior, ambasadorul Hans Voss, șl membri ai ambasadei R. D. Germane la București.
★Marți 22 decembrie a.c., ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe Ibra Kabo, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Niger în Republica Socialistă România.
★Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, ambasadorul acestei țări la București, Nguyen Duc Van, a organizat marți seara la Clubul corpului diplomatic o gală de filme.Au participat general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forțelor Armate, Mihal Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Tudor Ionescu, președintele Comitetului Național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, Mihnea Gheorghiu, prim- vicepreședinte al I.R.R.C.S., Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, generali și ofițeri

In studioul de concerte al Radio- televiziunii a avut loc, marți seara, un concert care a marcat încheierea ediției din acest an a Concursului național de creație de muzică ușoară românească. Organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă șl Uniunea Compozitorilor, această manifestare a constituit un prilej de confruntare a creației compozitorilor și autorilor de texte cu publicul larg, de stimulare a căutărilor artistice în acest domeniu. Din cele 60 de lucrări prezentate la concurs, juriul, prezidat de compozitorul Pascal Bentoiu, a selectat 13 cîntece.înainte de concert, Nicolae Căll- noiu, directorul Direcției muzicii din C.S.C.A., a făcut cunoscute numele laureaților actualei ediții. S-a acordat : Premiul I — cîntecului „Această taină să rămînă între noi" de Radu Șerban, pe versuri de Constantin Cîrjan ; premiul II — cîntecelor „A doua tinerețe" de George Grigoriu, pe versurile Iul Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu, „Ieri" de Sergiu Malagamba, pe versuri de Aurel Sto- rln, „Merit eu 7" șl „Mamă dă-mi un sfat" de Vasile Veselovschi, pe versuri de Mihai Maximilian ; premiul

Totodată, s-a anunțat că Premiul discului de muzică ușoară românească pe anul 1969 a fost acordat de C.S.C.A. soliștilor Anda Călugăreanu și Dan Spătaru.A urmat concertul în al cărui program au figurat lucrările laureate, interpretate în primă audiție de soliști cunoscuți, care au fost acompa- niați de orchestra Radioteleviziiunii, dirijată de artistul emerit Sile Dinicu.(Agerpres) 

portante realizări a științei și tehnicii românești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, împreună cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat din județele Constanța și Ialomița, cu ingineri și specialiști care au condus și coordonat lucrările pe marele șantier al podului, urcă pe puntea motonavei „Muntenia".De la prora vasului, podul se oferă privirii în întreaga-i desfășurare, ca un imens arc boltit deasupra fluviului. La bordul motonavei, între secretarul general al partidului și specialiști are loc un schimb de opinii privind mai ampla folosire a Dunării ca mijloc de comunicație în transportul mărfurilor și călătorilor. Este relevată necesitatea extinderii și modernizării unor porturi dunărene, cum sînt Giurgiu, Călărași, Oltenița, paralel cu amplasarea în zonele aferente a unor întreprinderi industriale a căror aprovizionare cu materii prime ar fi facilitată în mod deosebit de transportul, lesnicios și ieftin, pe apă.Prezența la festivitatea inaugurală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, întîlnirea cu cei ce au înălțat grandioasa construcție, intrată la sfîrșit de perioadă cincinală în patrimoniul de valori al patriei socialiste, precum și cu specialiști și cu cadre din activul de partid și de stat din județele Ialomița și Constanța a constituit un nou prilej de discuții privind valorificarea superioară a bazinului românesc al Dunării, în perspectiva marilor sarcini ce ne stau în față pentru a face să propă- șească tot mai mult România socialistă.
Ion MARGINEANU
Nicolae POPESCU-BOGDANEȘTI

★După Inaugurare, noul pod a fost deschis circulației rutiere.
lubileul Trustului

Construcții Montaje MiniereTrustul Construcții Montaje Miniere a împlinit 20 de ani de activitate. Cu acest prilej a avut loc o adunare festivă la care au fost evocate realizările obținute în cele două decei.ii.într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul acestui jubileu, se spune printre altele : Animați de istoricele hotărîri ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, exprimîndu-ne și pe această cale profundul atașament față de politica partidului, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni ai Trustului nostru, sub conducerea organizației de partid, asigurăm conducerea de partid, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune și in continuare toate eforturile pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin, iar In cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român vom realiza toate lucrările planificate cu 15—30 zile înainte de termen, contribuind astfel la traducerea în fapte a politicii partidului nostru, garanție sigură a mersului pe drumul ascendent al bunăstării poporului.
Tn Editura Politica 

a apărut 
CALENDARUL DE PERETE 

pe 1971
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A 40-a ediție 
a Raliului Monte Carlo 
Ion Ț ir iac (împreună cu Florin 

Haină Roșie) 
printre concurent!Celebra competiție automobilistică „Raliul Monte Carlo" se află la cea de-a 40-a ediție, al cărui start se va da la 22 ianuarie 1971 din 10 puncte ale Europei. întrecerea va reuni citeva sute de concurenți, specialiști ai acestui gen de curse. S-a propus ca unul din cele 10 trasee să pornească din București, astfel că după mulți ani Capitala țării noastre s-ar putea să găzduiască din nou pe participanții acestei importante competiții sportive. La „Raliul Monte Carlo" va lua parte și un echipaj românesc format din campionul nostru de viteză pe anul 1969, încercatul automobilist Florin Haină Roșie, a- vîndu-1 ca echipier pe jucătorul de tenis Ion Țiriac. Automobiliștii români vor concura pe o mașină Alfa Romeo GTV, care le-a fost pusă la dispoziție de cunoscuta firmă italiană, în palmaresul Raliului Monte Carlo figurează și automobiliștii români Petre Cristea și I. Zamfirescu, învingători în 1936.

LA CONSILIULVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, a primit, marți la amiază, delegația Uniunii Centrale a Cooperativelor din R.P. Bulgaria, condusă de Stoian Siulemezov, președintele Uniunii, care, la invitația Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, face o vizită în țara noastră.
Vizita in țara noastră a delegației 

de activiști ai P. C. din CubaTovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a primit ieri delegația de activiști ai P.C. din Cuba, formată din tovarășii Antonio Argamasilla Puga și Alberto Rodriguez Sanchez, membri ai Comitetului provincial de partid Havana, care, la Invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în schimb de experiență în țara noastră.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o' atmosferă cordială, tovărășească, a participat ambasadorul Republicii Cuba la București, Jesus Barreiro.
★In timpul vizitei în țara noastră, oaspeții cubanezi au fost primiți la C.C. al P.C.R. de către tovarășii V. Vlad, șef de secție, și C. Mîndrea-

Plecarea A. S. prințul Shahpoor Mahmood 
Reza PahlaviAlteța Sa prințul Shahpoor Mahmood Reza Pahlavi, fratele Șahin- șahului Iranului, care a făcut o vizită în țara noastră, Ia invitația ministrului industriei miniere și geologiei, a părăsit marți dimineața Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

Constituirea Comisiei 
de cercetare științifică 

din invățămîntul superior
In prezența tovarășului Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, marți a avut loc ședința de constituire a Comisiei de cercetare științifică din invățămîntul superior.Comisia — din care fac parte academicieni, rectori, profesori univer sitari — a analizat activitatea de cercetare desfășurată în ultimii 4 ani proiectul programului de cercetare pe perioada 1971—1980, precum și unele măsuri de îmbunătățire a eficienței muncii științifice.Cu acest prilej, președintele Comisiei de cercetare științifică, ministrul Mircea Malița, a subliniat ponderea invățămîntului superior românesc în ansamblul cercetării științifice din

Lucrările simpozionului pe tema:

Combaterea poluării atmosfereiSub egida Academiei Republicii Socialiste România, marți s-au desfășurat la București lucrările Simpozionului pe tema : Combaterea poluării atmosferei.La manifestare au participat Miron Nicolescu, președintele Academiei, Oliviu Rusu, vicepreședinte al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, prof. univ. Radu Voinea, secretar general al Academiei, alți oameni de știință, cadre didactice din invățămîntul superior, specialiști din unitățile industriale.în cadrul dezbaterilor au fost abordate aspecte de ordin general ale poluării și combaterii ei. Au fost, de a- semenea, prezentate lucrări de cercetare in acest domeniu.Referindu-se la lucrările Simpozionului, prof. univ. Constantin Aramă, membru corespondent al Academiei, a arătat într-o convorbire cu redactorul Agenției române de presă „A- gerpres" — Constantin Pavel, că ele au prilejuit un larg schimb de infor

în cîteva rînduriCAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE LA WIMBLEDON vor fi dotate în anul 1971 cu premii în valoare de 50 000 de lire sterline, dar organizatorii „AU- England Club" nu au luat nici o hotărire cu privire la acordarea de „garanții financiare" (prime de participare) jucătorilor profesioniști. Pe de altă parte se anunță că la Wimbledon se vor construi două tribune (cu intrare gratuită) în jurul terenurilor 10 și 12, ceea ce va face ca numărul total al locurilor să fie de 18 500, dintre care 11 000 numai la terenul central.LA BUDAPESTA, tN SEMIFINALELE „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" la tenis de masă (feminin), echipa maghiară „Statistika" a învins cu 5—2 formația Aussenhandel (R. D. Germană). Din echipa gazdelor s-a remarcat Kishazi, care a cîștigat cu 2—0' la Hovestadt și cu același scor la May.AMINAT DIN CAUZA CEȚEI, MECIUL DIN CAMPIONATUL ITALIAN DE FOTBAL DINTRE ECHIPELE IN-

DE MINIȘTRILa întrevedere, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă tovărășească, a luat parte Dumitru Bejan, președintele CENTROCOOP.A fost prezent Spas Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.(Agerpres)

nu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., au avut discuții la Comitetul municipal București al P.C.R., la Consiliul popular al Capitalei, au vizitat unități industriale și agricole, instituții de învăță- mînt, știință, cultură și artă din București, din județele Ilfov, Brașov și Argeș.în seara aceleiași zile, delegația de activiști ai P.C. din Cuba a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții cubanezi au fost salutați de tovarășii C. Mîndreanu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și M. Rădoi, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.A fost prezent Jesus Barreiro, ambasadorul Republicii Cuba la București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Bujor Almășan, ministrul industriei miniere și geologiei, precum și de însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iranului la București, Cyrus Zoka.(Agerpres)

țara noastră, precum și vocația sa de slujire nemijlocită a dezvoltării economice și industriale. Vorbitorul a arătat că invățămîntul superior dispune astăzi de o largă rețea de cercetare : 17 institute și 37 unități subordonate, pe lingă cele aproape 1 000 catedre care dețin planuri de cercetare. El s-a referit apoi pe larg la temele concrete de cercetare înscrise în planul pe 1971, precum și în programele naționale de perspectivă.în încheiere, ministrul Mircea Malița a relevat că cercetările întreprinse de cadrele didactice continuă tradiția școlii științifice din țara noastră, abordînd cu competență subiecte din domeniile cele mai moderne ale științei. (Agerpres)

mații asupra cercetărilor întreprinse in acest domeniu și au relevat preocuparea oamenilor de știință români pentru cunoașterea proceselor care duc la vicierea aerului. Subliniind că și în țara noastră problema combaterii poluării capătă o importanță sporită, omul de știință a precizat că statul nostru alocă importante fonduri pentru elaborarea și aplicarea unor metode tehnice, eficiente, care să permită eliminarea surselor poluante, tn preocupările multor ministere sînt incluse studii privind modificarea u- nor procese tehnologice in vederea diminuării gradului de poluare, valorificarea gazelor reziduale, îmbunătățirea calității combustibililor etc. România, a subliniat domnia sa, participă activ In cadrul unor organisme internaționale la promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii in vasta acțiune de combatere și prevenire a poluării.

TERNAZIONALE ȘI VARESE, s-a jucat luni seara și a fost cîștigat de prima formație cu 3—2. Au marcat pentru învingători Boninsegna (2) și Fachetti, iar pentru învinși Carelli (2).CONCURSUL DE COMBINATA NORDICA, disputat la Leningrad, a revenit tînărului schior Nikolai No- govițîn, care a sărit la trambulină 68,5 și 64,5 m, iar in cursa de 15 km a obținut timpul de 53’42”. Pe locul doi s-a clasat Iuri Jilțov.
★în concursul de patinaj vitezâ de la Alma Ata, Aleksandr Kercenko a înregistrat pe distanța de 3 000 m, timpul de 4’38”8/10 și a realizat la multiatlon 181,882 puncte.PROBA DE SLALOM URIAȘ (FEMEI) din cadrul concursului internațional de schi disputat în stațiunea Les Contamines (Savoia), a fost ciștigată de Michele Jacot (Franța) cu timpul de l’27”75/100. Pe locurile următoare s-au clasat americancele Barbara Cochran și Sandra Poulsen.

Semnarea protocolului privind schimbul
de bunuri de larg consum

intre Ministerul Comerțului Interior al României 
și Ministerul Comerțului al U.R.S.S.Marți seara a avut loc la București semnarea protocolului privind schimbul de bunuri de larg consum intre Ministerul Comerțului Interior al ‘ Republicii Socialiste România și Ministerul Comerțului al U.R.S.S. pe anul 1971. Din partea română documentul a fost semnat de Mau- riciu Novac, adjunct al ministrului

Semnarea planului de colaborare culturală 
și științifică intre Republica Socialistă

România și Republica Democrată GermanăLa 22 decembrie a avut loc, la Ministerul Afacerilor Externe, solemnitatea semnării Planului de colaborare culturală și științifică intre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, pe anii 1971—1972.Planul cuprinde schimburi de delegații în domeniul științei și învăță- mîntului, artei și culturii, presei, ra- dioteleviziunii, cinematografiei, sportului și alte domenii. Sînt prevăzute, de asemenea, participări ale cadrelor didactice și studenților la cursurile de vară de limbă și literatură română, respectiv de limbă și literatură germană, care au loc în fiecare an în cele două țări, precum și schimburi intre instituțiile de Invățămînt superior din Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană. Documentul mai consemnează turnee ale unor formații artistice și colective teatrale, organizarea de expoziții și diverse alte manifestări culturale.

viața internațională
CUBA

ÎNCHEIEREA CONSFĂTUIRII NAȚIONALE A MUNCITORILOR 
DIN INDUSTRIILE MINIERĂ SI SIDERURGICĂHAVANA 22 (Agerpres). — La Havana au luat sfîrșit lucrurile Consfătuirii naționale a muncitorilor din industriile minieră și siderurgică. La consfătuire au luat parte Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al guvernului Revoluționar al Republicii Cuba. Osvaldo Dorticos Torrado, președintele Cubei, membri ai C.C. al P.C. din Cuba, miniștri, reprezentanți al muncitorilor șl conducerii diferitelor întreprinderi. In cursul lucrărilor au fost examinate situația in domeniul

R. S. F. IUGOSLAVIA

In legătură cu examinarea in Skupștină 
a rezoluției privind politica economicăBELGRAD 22 (Agerpres). — După cum relatează agenția TANIUG, premierul iugoslav, Mitia Ribicici, l-a informat marți pe președintele parlamentului că guvernul său nu poate pune la dispoziția deputaților proiectul de rezoluție cu privire la politica economică pe anul 1971, în termenul necesar adoptării lui încă în acest an. Expunînd motivele acestei ami- nări, Mitia Ribicici a arătat că Vecea Executivă Federală nu a dorit să prezinte Skupștinei o rezoluție care ar fi rezolvat doar unele probleme cu

BRAZILIA:

In jurul eliberării deținuților 
politici in schimbul 

ambasadorului elvețian răpitRIO DE JANEIRO 22 (Agerpres). — Guvernul brazilian a anunțat că refuză să elibereze 19 din deținuții politici ale căror nume figurează pe lista de 70 deținuți întocmită de răpitorii ambasadorului elvețian Giovanni Enrico Bucher. Guvernul a respins cererea de publicare a unui manifest al organizației care a pus la cale răpirea diplomatului elvețian. Comunicatul menționează, totodată, că autoritățile au încheiat pregătirile pentru ca 51 dintre deținuții politici a căror eliberare este solicitată să părăsească țara.Agențiile de presă informează1, de asemenea, că poliția a arestat pe șeful biroului agenției France Presse de la Rio de Janeiro, Franțois Pelou, a- cuzindu-1 de „colaborare cu răpitorii" lui Bucher. După cum transmite a- genția U.P.I., Pelou s-ar fi întîlnit cu aceștia și ar fi primit duminică o listă cu numele deținuților a căror eliberare este solicitată, fără să o prezinte autorităților braziliene. Potrivit afirmațiilor unei oficialități, ziaristul francez va fi „judecat în conformitate cu legile braziliene".
★Din Berna se transmite că guvernul elvețian ar fi dat instrucțiuni emisarului său special la Rio de Janeiro, Max Feller, însărcinat să colaboreze cu autoritățile braziliene in rezolvarea favorabilă a cazului Bucher, să-și manifeste îngrijorarea față de respingerea parțială a condițiilor puse de răpitori pentru eliberarea captivului. Un comunicat oficial de la Berna informează că Feller a confirmat existența noilor dificultăți în negocierile dintre guvernul brazilian fi autorii răpirii. 

comerțului interior, iar din partea sovietică de Serghei Mihailovici Se- micev, adjunct al ministrului comerțului. Au fost prezenți Nicolae Boz- dog, ministrul comerțului interior, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.(Agerpres)

Planul de colaborare culturală șl științifică a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialista România, și de dr. Hans Voss, ambasadorul Republicii Democrate Germane In Republica Socialistă România.La semnare au participat Alexe Popescu, adjunct al ministrului ln- vățămîntulul, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Radu Voinea, secretar general al Academiei Republicii Socialiste România, membrii celor două delegații și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Germane.
★După semnare, Vasile Gliga a oferit un dejun, iar dr. Hans Voss un cocteil. (Agerpres)

exploatării minereurilor șl perspectivele creșterii producției de nichel cupru și petrol.O atenție deosebită a fost acordat*  problemelor creșterii productivității muncii și folosirii raționale a timpului de lucru, aprovizionării întreprinderilor cu materii prime, asigurării transporturilor, pregătirii cadrelor calificate.A fost hotărîtă înființarea Sindicatului muncitorilor din industriile minieră și siderurgică, care va cuprinde peste 16 000 membri.

rente ale politicii economice. Situația economiei iugoslave la sfîrșitul anului 1970 este foarte complexă și reclamă eforturi deosebite pentru formularea unui concept mai clar asupra programului de stabilizare, precum și a direcțiilor de bază privind realizarea sa. a subliniat premierul iugoslav.El și-a exprimat convingerea cS proiectul de rezoluție privind politica economică pe anul 1971 va fi adoptat de forul legislativ al țârii în cursul lunii viitoare.
LARGĂ AMNISTIE

în Peru...LIMA 22 (Agerpres). — în Peru a fost decretată o amnistie generală șl completă a tuturor deținuților politici, anunță agenția Prensa Latina. Decretul, care va intra imediat în vigoare, se aplică și în cazurile acelor persoane politice aflate în fața instanțelor, împotriva cărora nu au fost încă pronunțate hotărîri judiciare.Printre deținuții care beneficiază de această amnistie se numără șl persoanele arestate pentru a fi desfășurat activitate de guerilă.
...și în UruguayMONTEVIDEO 22 (Agerpres). — Guvernul Uruguayan a decretat luni o amnistie parțială a deținuților politici, In efortul de a atenua climatul de tensiune politică ce se menține de mai multă vreme în țară, informează agenția Associated Press. Vor fi am- nistiați deținuții politici încarcerați în taberele militare în baza așa-nu- mitelor „măsuri prompte de securitate", adoptate In iunie 1968, care au echivalat cu instituirea stării de urgență. Persoanele arestate după a- doptarea acestor măsuri, în majoritatea lor lideri sindicali, au fost deținute fără o hotărire judecătorească prealabilă.Nu vor beneficia de aplicarea a- cestui decret deținuții politici împotriva cărora s-au pronunțat verdict» de către diversele tribunale. Printre aceștia se află aproximativ 200 de membri al organizației de guerilă urbană „Tupamaros*.
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ANIVERSAREA CREĂRII BELGRAD

pentru ca țara să poată deveni 
stăpină pe resursele sale de bază

• Semnarea proiectului de reformă constituțională care va 
permite naționalizarea cuprului • Semnarea unor decrete 
menite să atragă tineretul $1 țărănimea la înfăptuirea pro

gramului de transformări economico-socialeSANTIAGO DE CHILE 22 (Agerpres). — Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a semnat luni proiectul de reformă constituțională care va permite naționalizarea marilor bogății cuprifere ale țării. Cu același prilej, șeful statului chilian a semnat și decretele privind constituirea „Secretariatului general al tineretului" și a „Consiliului național al muncitorilor rurali".Evenimentul a fost marcat printr-o mare întrunire publică, organizată în Piața Constituției din fața palatului prezidențial „La Moneda", de la balconul căruia președintele s-a adresat participanților la miting.Relevînd importanța cardinală pe care o are pentru Chile naționalizarea cuprului, Allende a chemat Congresul să adopte fără întîrziere proiectul de reformă constituțională „pentru ca țara să poată deveni stă- pînă pe resursele sale de bază", iar „cuprul să fie al chilienilor". Naționalizarea integrală a companiilor cuprifere străine, a subliniat președintele Allende, va aduce poporului chilian independența economică ; actul naționalizării va furniza statului chilian un venit de 70 milioane dolari anual. Nu vom uita, a spus vorbitorul, că, începînd din anul 1930, marile companii exploatatoare ale cuprului nostru au realizat profituri evaluate la 3 700 milioane dolari, respectiv 40 la sută din bogăția totală

a țării. Salvador Allende a precizat, totodată, că „vor fi acordate indemnizații" societăților afectate prin naționalizarea cuprului. „Plata compensațiilor se va face în decurs de 30 de ani, cu o dobîndă anuală de 3 la sută, la plafonul stabilit inițial. Indemnizațiile vor fi, însă, suspendate dacă companiile în cauză se vor opune naționalizării". Președintele a declarat apoi că „Republica Chile este pregătită să semneze contracte de vînzări de cupru cu toate țările din Europa și cu Statele Unite, pe un termen de 15—20 ani".Referindu-se la decretul de constituire a „Secretariatului general al tineretului", vorbitorul a declarat că el urmărește „o sporire a activității politice a tineretului" în vederea a- tragerii acestuia la îndeplinirea marilor sarcini privind aplicarea programului de transformări, preconizat de „Unitatea populară". In ceea ce privește crearea „Consiliului național al muncitorilor rurali", ea izvorăște din necesitatea de a se face auzit „cuvîntul țăranilor la adoptarea deciziilor guvernamentale privind agricultura".Președintele chilian a reafirmat hotărîrea guvernului de a da o ripostă energică acelor elemente legate de interesele latifundiarilor din sudul țării, care folosesc forța pentru a-i alunga pe țărani de pe terenurile expropriate și uneltesc împotriva puterii de stat.

M
Aspect de la întrunirea publicâ la care președintele Republicii Chile a 
anunțat semnarea proiectului de reformă constitutionaid care va permite na

ționalizarea bogățiilor cuprifere

NAȚIONALIZAREA 
BĂNCILOR STRĂINE

In libiaTRIPOLI 22 (Agerpres). — Agenția M.E.N. anunță din Tripoli că marți Consiliul Comandamentului Revoluției din Libia a hotărît naționalizarea băncilor străine care operează pe teritoriul acestei țări. Totodată, autoritățile libiene au decis confiscarea acțiunilor care aparțin persoanelor străine de la cinci bănci. Potrivit unei alte măsuri, prin fuziunea celor cinci bănci, va fi creată o societate anonimă. A fost decretată și interdicția societăților care nu aparțin în întregime cetățenilor libieni de a proceda la operațiuni bancare.

ARMATEI POPULARE VIETNAMEZE 
Șl A ZILEI 

REZISTENTEI NAȚIONALE
CUViNTAREA ROSTITA DE GENERALUL VO NGUYEN GIAPHANOI 22 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc o adunare organizată de Comitetul Central al Frontului Patriei din Vietnam, Ministerul Apărării Naționale al R.D. Vietnam și de Comitetul din Hanoi al Frontului pentru a sărbători cea de-a 26-a a- niversare a creării Armatei Populare Vietnameze și cea de-a 24-a a- niversare a Zilei rezistenței naționale, informează agenția V.N.A.în prezidiul adunării erau prezenți Fam Van Dong. membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, generalul Vo Nguyen Giap, membru al Biroului Politic, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul apărării naționale al R.D. Vietnam, alți conducători de partid și de stat, precum și Nguyen Fu Soai, șeful Reprezentanței speciale a Republicii Vietnamului de Sud în R.D. Vietnam.După cuvîntul de deschidere rostit de premierul Fam Van Dong a luat cuvîntul generalul Vo Nguyen Giap, care, amintind victoriile obținute de armata populară vietnameză în cei 26 de ani de existență, a spus : „Poporul nostru iubește fierbinte pacea. Dorim numai să desăvîrșim independența țării noastre și să asigurăm fericirea poporului nostru, dar imperialismul S.U.A. a săvîrșit o agresiune împotriva țării noastre și poporul nostru s-a ridicat hotărît război de rezistență. Aceasta lea supraviețuirii naționale".Arătînd că S.U.A. au întreprins recent noi acte de război împotriva R.D. Vietnam și lansează repetate amenințări la adresa poporului vietnamez, vorbitorul a spus că aceasta demonstrează eșecul politicii de „vietnamizare" a războiului și înfrîn- gerile suferite în celelalte țări ale Indochinei. în continuare, Vo Nguyen Giap a arătat că guvernul S.U.A. a „fabricat mitul unui acord tacit", arogîndu-și „dreptul" de a ataca R.D. Vietnam sub pretextul doborîrii a- vioanelor de recunoaștere americane și sub diferite alte motivări, ori de cîte ori consideră „necesar". Subliniind că R.D. Vietnam este un stat independent șl suveran. Vo Nguyen Giap a arătat că orice încălcare a spațiului aerian, a apelor sau teritoriului acestei țări va fi pedepsită de forțele armate și poporul R.D. Vietnam. „Avem dreptul să distrugem și sîntem hotărîți să distrugem orice

Inamic care va invada țara noastră", a adăugat el.în cuvîntarea sa, Vo Nguyen Giap a relevat, de asemenea, hotărîrea R.D. Vietnam de a sprijini lupta poporului din Vietnamul de sud, subliniind, totodată, voința compatrioților din sud de a elibera Sudul și de a apăra Nordul, de a nu tolera nici o acțiune împotriva fraților lor din Nord.Referindu-se la lucrările Conferinței de la Paris în problema Vietnamului, Vo Nguyen Giap a spus : „Dacă guvernul american dorește cu adevărat să reglementeze pașnic problema vietnameză, el trebuie să pună capăt tuturor actelor de război împotriva R.D. Vietnam, să pună capăt politicii de „vietnamizare a războiului", să-și retragă total și necondiționat trupele din Vietnamul de sud, lăsînd populația de aici să-și reglementeze singură treburile interne. Rezolvarea justă a problemei vietnameze se află în propunerile in zece și opt puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud".în încheiere, generalul Vo Nguyen Giap a adresat mulțumiri sincere țărilor socialiste, prietenilor din întreaga lume, pentru sprijinul acordat poporului vietnamez în lupta sa dreaptă.
într-un este ca-

tokio : Acord pentru retragerea parțială

a unor efective americane staționate in Japonia
A- Florea Țuiu transmite : Gu- japonez și american au a- un acord formal asupra de- programului de retragere a unor efective americane

MITIA RIBICICI
L-A PRIMIT

PE ION PAȚANBELGRAD 22 (Agerpres). — Președintele Vecei Executive Federale a R. S. F. Iugoslavia, Mitia Ribicici, l-a primit marți pe Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al României, care se află într-o vizită în Iugoslavia. în cadrul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej, s-au evocat colaborarea economică dintre Iugoslavia și România și posibilitățile de diversificare și dezvoltare a legăturilor bilaterale în acest domeniu.
DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI
AI P.C.R. Șl-A ÎNCHEIAT 

VIZITA IN U.R.S.S.MOSCOVA 22. — Corespondentul Agerpres Laurențiu Dută transmite : La 22 decembrie s-a încheiat vizita în U.R.S.S. a delegației de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Constantin Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Delegația a fost primită de K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, a participat, de asemenea, Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică.Delegația a vizitat orașele Moscova, Harkov și Baku, unde a avut întrevederi cu reprezentanți ai organelor locale de partid.
P. C. DIN SPANIA Șl A DOBÎNDIT 

0 MARE AUTORITATE ÎN RINDURILE 
TUTUROR FORJELOR DE OPOZIȚIE 
DECLARAȚIILE TOVARĂȘULUI SANTIAGO CARRILLO

ÎN LEGĂTURA CU PROCESUL DE LA BURGOS

ÎNCHEIEREA SESIUNII COMISIEI 
INTERGUVERNAMENTALE ROMÂNO-SOVIETICE 

DE COIABORARE ECONOMICĂ
MOSCOVA 22. — Corespondentul Agerpres Laurențiu Duță transmite : în zilele de 21 și 22 decembrie 1970, a avut loc la Moscova sesiunea a patra a Comisiei intergu- vernamentale româno-sovietlce de colaborare economică.La sesiune, părțile au analizat modul în care organele competente din cele două țări și grupele mixte de lucru, constituite în cadrul Comisiei interguvernamentale au adus la îndeplinire sarcinile convenite între cele două părți în perioada anterioară. Ele constată cu satisfacție că în activitatea de colaborare și cooperare economică și tehnico-știin- țifică, precum și în schimburile reciproce de mărfuri dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste s-au obținut noi realizări. în vederea dezvoltării în continuare a acestei activități, s-a convenit asupra unor măsuri pentru finalizarea unor noi acțiuni de colaborare și cooperare economică și tehnico-științiflcă de inte

res reciproc. în domeniile industriei construcțiilor de mașini, industriei chimice, industriei petrolului, siderurgiei ș.a.Totodată, s-a analizat stadiul de pregătire a lucrărilor privind dezvoltarea schimburilor comerciale ro- mâno-sovietice pe anul 1971 și pe perioada 1971—1975, stabilindu-se măsuri pentru lărgirea în continuare a livrărilor reciproce de mărfuri dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă.Protocolul încheiat cu acest prilej a fost semnat, din partea română, de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar din partea sovietică de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.La semnare, au participat membrii, consilierii și experții celor două delegații.După semnare, M. A. Leseciko a oferit o recepție.
Semnarea acordului comercial 

pe termen lung 
intre România și R. D. Germană

TOKIO_ 22 —-Corespondentul gerpres vernele juns ia taliilor parțială staționate în Japonia. Acordul a fost confirmat în cadrul celei de-a 12-a sesiuni a Comitetului consultativ ja- pono-american, la care au participat, din partea japoneză, ministrul de externe, Kiichi Aichi, și directorul general al agenției pentru autoapărare. Yasuhiro Nakasone, iar din partea a- mericană — ambasadorul S.U.A. în Japonia, H. Meyer, precum șl oficialități militare.

Potrivit acordului, S.U.A. iși vor reduce, pînă în luna iunie 1971, efectivele staționate în Japonia cu 12 000 de militari în termen și 360 de militari de carieră.- Dacă această retragere va fi înfăptuită, Statele Unite vor avea totuși in Japonia 28 000 de militari.In același timp, s-a anunțat că vor fi retrase avioanele cu reacție „Phantom F-4" de la bazele americane Mi- sawa, situată în nordul arhipelagului, șl Yokota, de lîngă Tokio. Majoritatea avioanelor respective vor fi transferate Insă. În Coreea de sud și in Okinawa.

ROMA 22. — Corespondentul Agerpres Nicolae Puicea transmite : Solicitat să-și expună punctul de vedere asupra situației actuale din Spania, Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, a acordat un interviu ziarului „Unită". Evocînd puternica ciocnire între opoziție și regim în jurul procesului de la Burgos, Santiago Carrillo a declarat : Pentru prima oară s-a manifestat o profundă neconcor- danță în rindurile armatei, ceea ce este de mare importanță dacă se ține seamă că tocmai disciplina acesteia este cea care susține încă astăzi dictatura franchistă. Pentru a dicta o sentință, Franco a avut nevoie de o perioadă care continuă să se prelungească in scopul recuperării controlului asupra aparatului de stat și a- supra forțelor politice care l-au susținut pînă acum.De fapt, demonstrat măcinat de mai precis dominat de altă parte — a demonstrat că opoziția reprezintă deja o forță viguroasă care, potențial, este capabilă să provoace o schimbare politică în Spania.Răspunzînd la o întrebare cu privire la situația opoziției interne antifranchiste, ce forțe o alcătuiesc și ce politică duce Partidul Comunist din Spania, pentru a accelera procesul unitar în sînul acestei opoziții, Santiago Carrillo a declarat : „Opoziția este foarte largă și merge de la grupuri monarhiste, care într-o măsură mai mare sau mai mică îl sprijină pe Juan Carlos, pînă la comuniști, tre- cînd prin diferite curente ale de-

procesul de la Burgos a slăbiciunea neînțelegeri interne și slăbiciunea guvernului „Opus Dei", iar — pe deregimului,

mocrat-creștinilor, forțele catolice progresiste, Partidul socialist, naționaliștii basci, catalani și galitieni. După părerea noastră, în condițiile actuale trebuie făeut ceea ce a fost denumit „Pactul pentru libertate". Acesta nu reprezintă renașterea Frontului popular care, în Spania, a fost cu totul altceva. „Pactul pentru libertate" este o convergență în scopul creării și instalării în Spania a unui guvern provizoriu, capabil să-și asume rolul de comitet electoral pentru o Adunare constituantă, după instaurarea libertăților politice și după decretarea unei amnistii pentru toți deținuții politici, adică să permită diferitelor curente spaniole să se exprime liber și să-și aleagă regimul cel mai corespunzător. în ceea ce privește Catalonia, manifestul de la Monserrat demonstrează că cele mai largi forțe din această regiune sînt astăzi unite în jurul ideii „Pactului pentru libertate". O situație asemănătoare există și în alte provincii. Partidul nostru monstrat că nimeni nu trebuie exclus de la această unitate.Partidul nostru a cucerit o autoritate în rindul tuturor forțelor opoziției antifranchiste atît prin lupta sa, cit și prin politica sa amplă și, în sfîrșit, prin poziția sa de autonomie și independență.
★MADRID 22 (Agerpres). — Luni au fost arestate 24 de persoane în orașul Sevilla sub pretextul că ar face parte dintr-o mișcare ilegală. De asemenea, în localitatea Ferrol del Caudillo (Galicia), poliția franchistă a arestat alte 21 de persoane acuzate că ar fi desfășurat „activități subversive".

BERLIN 22 — Corespondentul Agerpres Ștefan Deju transmite : în urma tratativelor, care au decurs într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă, la 22 decembrie a.c. au fost semnate la Berlin acordul privind schimbul de mărfuri dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană pe perioada 1971—1975 și protocolul comercial dintre cele două țări pe anul 1971.Volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări tn perioada 1971—1975 va crește cu 70 la sută în comparație cu perioada 1966— 1970. Pentru anul 1971, se prevăd livrări reciproce de mărfuri care depășesc cu 13 la sută prevederile protocolului comercial pe anul 1976 în următorii cinci ani, potrivit a- cordului încheiat, România va exporta în R. D. Germană instalații de foraj și alte echipamente petroliere, utilaj energetic, mașini-unelte, buldozere, mijloace de transport auto, vagoane de marfă, rulmenți, produsa electro-tehnice, de mecanică fină.

produse optice, produse ale industriei chimice, produse ale industriei lemnului, fructe și legume proaspete și prelucrate, diverse bunuri de larg consum etc. R. D. Germană va livra mașini-unelte, utilaje de ridicat și transportat, mașini și instalații pentru industriile metalurgică, textilă, alimentară și poligrafică, u- tilaj minier, produse de mecanică fină și optică, vagoane de călători, nave de pescuit și de transportat, armături, rulmenți, produse chimice, îngrășăminte potasice, material fo- tochimic, diverse produse de larg consum etc. Acordul prevede, de a- semenea, schimburi reciproce importante de produse siderurgice. Totodată, el reflectă extinderea acțiunilor de cooperare industrială în domeniul mecanicii fine și opticii, al mașinilor-unelte etc.Documentele au fost semnate de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al României, și Horst Stille, ministrul pentru problemele economice externe al R.D.G.

a de- să fie
mare

„Lunohod-I" 

și-a încheiat 
cea de-a doua zi lunarăMOSCOVA 22 (Agerpres). — Programul de cercetări științifice al celei de-a doua zile lunare a laboratorului mobil sovietic „Lunohod-1“ a luat sfîrșit. Începînd de la 23 decembrie 1970, lunomobilul va staționa pînă la 7 ianuarie 1971, într-un loc ales cu grijă. în timpul ultimei legături prin radio cu centrul terestru pentru legături cosmice la mari distanțe, care a avut loc marți, lunomobilul a fost pregătit pentru cea de-a doua noapte lunară. Aparatul a efectuat o serie de manevre legate de găsirea unul loc cît mai potrivit, după care a transmis pe Pămînt informațiile științifice furnizate de aparatura de la bordul său.

Propuneri pentru 
formarea unui guvern 
de coaliție in PakistanCARACI 22 (Agerpres). — Zulficar Aii Bhutto, lider al Partidului Poporului, cîștigător, conform rezultatelor parțiale, al alegerilor generale din Pakistanul de vest, a lansat un apel la cooperare liderului Ligii Awami.Mujibur Rahman, care beneficiază de cel mai mare număr de voturi în regiunea estică a țării. în acest sens, Bhutto a avansat ideea u- nei coaliții guvernamentale care ar putea cuprinde reprezentanți ai celor două partide și ar soluționa într-o manieră acceptabilă, în interesul ambelor părți, problemele specifice celor două regiuni ale țării.

Senatul american urmează să se pronunțe, zilele acestea, asupra proiectului noii legi a comerțului exterior al S.U.A. — proiect adoptat recent de Camera Reprezentanților. Interesul deosebit pe care îl manifestă cercurile politice și de afaceri din Occident față de acest eveniment are un serios temei. Dacă Senatul va confirma votul din Camera Reprezentanților și dacă președintele nu va recurge la dreptul său de veto, a- plicarea noii legi ar putea declanșa — potrivit ziarului „LE MONDE" — „o reacție asemănătoare cu aceea a unei explozii nucleare, de natură să producă un cataclism in comerțul mondial occidental".Este știut că proiectul „legii Mills" (după numele inițiatorului său : Wilbur Mills, președintele Comisiei financiare a Camerei Reprezentanților) preconizează o suită de măsuri menite să impună serioase limite importurilor S.U.A. de textile, încălțăminte și petrol, precum și de oricare alte produse care ar face concurență mărfurilor similare americane. Totodată, se prevăd anumite înlesniri fiscale în scopul stimulării exporturilor S.U.A. „Altfel spus, scrie «LE FIGARO-, acest proiect de lege cumulează toate măsurile pro- tecționiste imaginabile". Iar, după o- pinia ziarului „LES ECHOS". ..ar trebui să ne reîntoarcem la anul 1930. cînd Statele Unite traversau cea mai puternică criză din istoria economică, pentru a găsi un text la fel de restrictiv".Prin serioasele consecințe pe care le-ar putea avea, întocmai ca faimoasa lege protecționistă „Smoot-Haw- ley", votată cu 40 de ani in urmă, prin barierele comerciale pe care le-ar crea, actualul proiect a ridicat un val de proteste în întreaga lume capitalistă. Uniunea industriilor din comunitatea europeană (U.N.I.C.E.), care grupează toate organizațiile patronale vest-eu- ropene, a publicat o declarație în care își exprimă „grava neliniște" față de proiectul de lege protectionist și califică votul din Camera Reprezentanților drept „o adevărată declarație de război comercial". Reamintind că de pe urma exporturilor și a investițiilor în Europa occidentală (care se ridică în medie la 10 și respectiv 18 miliarde de dolari pe an) Statele Unite „beneficiază din plin", patronatul vest-european atrage a

tenția Washingtonului că, tn caAil blocării accesului pe piața americană, va trece la represalii directe.Pe de altă parte, comisia Pieței comune a constituit un grup special, însărcinat cu urmărirea evoluției tendințelor protecționiste din S.U.A. și cu elaborarea unor contramăsuri capabile să apere interesele comerciale ale „celor șase". Țările membre ale Pieței comune se tem că aplicarea noii legislații americane ar putea da o dublă lovitură comerțului 

REACȚII NEGATIVE
LA PROIECTUL UNEI LEGI

PROTECȚIONISTE DIN S.U.A.»

lor : prin reducerea cu aproape două miliarde de dolari a exporturilor „celor șase" în S.U.A., ca și prin invadarea, prin ricoșeu, a comunității vest-europene de către produsele japoneze care nu-și vor mai găsi de- bușee pe piața Statelor Unite, devenită quasi-inaccesibilă. în a- ceastă situație, relevă „International Herald Tribune", reacțiile de apărare și chiar de contraatac din partea membrilor C.E.E. sînt inevitabile. La sediul Pieței comune de la Bruxelles se vorbește, de altfel, de o serie de măsuri vizînd contingentarea importurilor din S.U.A atît de produse a- gricole (evaluate anul trecut la circa un miliard de dolari), cît și de mărfuri industriale. Se preconizează, de asemenea, o serie de restricții la investițiile de capital american în perimetrul „celor șase".La rîndul său, Washingtonul lansează contraacuzații. Sînt semnifica

tive, în acest sens, recentele declarații ale ambasadorului S.U.A. la Paris, A. Watson, care a criticat politica comercială a Pieței comune, a- rătînd că prin diferite bariere tarifare și netarifare, prin încheierea u- nor acorduri preferențiale, C.E.E. a adus serioase prejudicii exporturilor americanePe de altă parte, în țările vest-eu- ropene apare neconvingător „argumentul" adepților americani al „pro- tecționismului" că prin asemenea mă

suri s-ar stăvili unele fenomene negative din economia S.U.A., între care deficitul balanței de plăți, care subminează stabilitatea dolarului. „Dezechilibrul conturilor externe — scrie „LE NOUVEL OBSERVATEUR" - provine nu din nivelul importurilor, ci in special din sarcinile financiaro cerute de războiul purtat de S.U.A. in Vietnam, din investițiile excesive ale firmelor americane in străinătate și ca urmare a migrării capitalurilor alarmate de slăbirea dolarului".Japonia și Canada au exprimat, de asemenea, vii proteste față de accentuarea tendințelor protecționiste in S.U.A. Cercurile de afaceri și guvernul nipon, relatează ziarul „JAPAN TIMES", sînt profund îngrijorate de gestul Camerei Reprezentanților. A- plicarea „legii Mills" ar amputa a- proape o treime din volumul vînză- rilor de produse textile japoneze pe piața americană. Or, exporturile de 

textile au un rol foarte important în balanța comercială a Japoniei. Dar „conflictul textilelor" nu reprezintă decît unul din elementele contenciosului mult mai larg pe cale de a se ivi între Statele Unite și Japonia. Căci, alte douăzeci de produse nipone sînt vizate în proiectul de lege protecționist.Proiectul „legii Mills" formează o- biectul unor proteste energice nu numai în afara frontierelor S.U.A., ci și în interiorul lor. Un grup de senatori, atît republicam cît și demo- crați, au publicat o declarație în care se pronunță împotriva votului din Camera Reprezentanților. „Convingerea noastră fermă, se spune în declarație, este că legea vizînd contingentarea importurilor va aduce prejudicii grave fermierilor noștri, va accentua șomajul în cele mai importante ramuri industriale și va determina sporirea prețurilor". Proiectul de lege protecționist este criticat, în același timp, și de unii oameni de afaceri americani. Este cunoscută și o- poziția Casei Albe față de proiectul „legii Mills", în forma sa actuală. într-o scrisoare adresată liderului minorității republicane din Senat, Hugh Scott, președintele Nixon apreciază că adoptarea legislației, așa cum se prezintă în momentul de față, ar avea consecințe dăunătoare pentru S.U.A. și ar afecta grav desfășurarea normală a comerțului mondial. Președintele avertizează pe adep- ții protecționismului că va recurge la dreptul său de veto dacă noua lege a comerțului nu va avea „un conținut acceptabil".Puternicele reacții de protest declanșate în întreaga lume capitalistă de acest proiect de lege protecționist relevă, o dată in plus, necesitatea ca toate statele să-și asume obligația de a favoriza dezvoltarea nestingherită a schimburilor economice internaționale, liehidîndu-se orice fel de bariere, restricții și discriminări care impietează asupra comerțului mondial. Promovarea unei colaborări internaționale. bazată pe avantajul reciproc, pe deplina egalitate în drepturi este astăzi o cerință fundamentală care poate facilita tuturor statelor, tuturor popoarelor posibilitatea de a beneficia de avantajele civilizației, contribuind la statornicirea unui climat de înțelegere și pace In lume
Gh. CERCELESCU

agențiile de presă transmit:
In comunicatul cu privire 

la vizita oficială la Praga a 
lui Otto Winzer, se subliniază că între miniștrii de externe ai Cehoslovaciei și R. D. Germane a avut loc un schimb de păreri privind lărgirea relațiilor bilaterale și conlucrarea mai strînsă în problemele securității europene, precum și în legătură cu alte probleme de interes comun. Cei doi miniștri au subliniat necesitatea ca toate statele europene, inclusiv R.F.G., să stabilească cu R.D.G. relații pe bază de egalitate în drepturi, in conformitate cu dreptul internațional, și ca R.F.G. să recunoască nevalabilitatea acordului de la Miinchen din momentul încheierii sale cu toate urmările ce decurg din aceasta.

Kuweitul este hotărît să 
recunoască R. D. Germană. Ministrul afacerilor externe al Kuweitului, Sabah al Ahmed al Sabah, a arătat că țara sa este hotărîtă să recunoască R. D. Germană, stabilind relații diplomatice la nivel consular.

Guvernele Finlandei și 
Republicii Populare Albania au hotărît să ridice misiunile lor diplomatice la rang de ambasadă, s-a anunțat marți, într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe finlandez.

Consiliul de Miniștri al 
Sudanului 8 ««««t legea privind acordul de cooperare economică încheiat între Republica Arabă Unită, Sudan și Libia, a anunțat postul de radio Dmdurman. Acest acord a fost semnat în luna aprilie a acestui an de către miniștrii dc externe ai celor trei țări, în cursul tratativelor desfășurate la Cairo.

Mihail Suslov, raembru aiBiroului Politic al C.C. al P.C.U.S., l-a primit marți pe Tullio Vecchietti, secretar general al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, cu care a discutat probleme ce interesează ambele partide.
Carlos Rafael Rodriguez, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, ministru fără portofoliu al Republicii Cuba, a sosit la Fraga, unde va avea convorbiri cu privire la extinderea cooperării e- conomice și științifice între Cuba și Cehoslovacia în următorii cinci ani. El a fost primit de Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.
Cel dinții trauler românesc 

din seria „Atlantic", pentru pes
cuitul oceanic, a fost lansat la 
apă la șantierele navale Stral
sund din R.D.G. Traulerul „Mu
reș" este primul din cele opt 
nave de pescuit oceanic care se 
construiesc la Stralsund pentru 
tara noastră. El a și plecat in 
prima sa cursă de pescuit.

Ambasadorii Franței, Ma
rii Britanii, U.R.S.S. și S.U.A. 
la Națiunile Unite au avut lunt o nouă Întrevedere tn problema Orientului Apropiat, la care au discutat posibilitățile reluării misiunii reprezentantului special al secretarului general al O.N.U., Gunnar Jarring.

Stangl a fost condamnat 
la închisoare pe viață de către Curtea cu jurați din Dusseldorf. Fost comandant al lagărului de concentrare de la Treblinka, Franz Stangl s-a făcut vinovat de uciderea ■ cel puțin 400 000 de persoane.

0 delegație română con- dusă de Anghel Alexe, președintele Consiliului național pentru educație fizică și sport din Republica Socialistă România a sosit la Alger într-o vizită oficială de patru zile, la invitația ministrului algerian al tineretului și sporturilor, Abdallah Fadei.
Proiectul de lege privind 

ajutorul pentru străinătate a fost aprobat de Senatul S.U.A. intr-o versiune de compromis. în textul proiectului de lege a fost indus un amendament propus de senatorul Albert Gore, care stipulează reducerea cu 1 miliard dolari a sumei de 3,7 miliarde dolari, solicitată inițial de Administrație.
In urma unei remanieri 

guvernamentale în Sudan, Labidine Mohamed a fpst numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. iar Muawa Ibrahim — ministru de stat însărcinat cu afacerile externe și ministru al muncii. Ma- moun Yahia a fost desemnat în funcția de ministru al resurselor animale.
CAIRO 22 (Agerpres). — Pia

nista Victoria Ștefănescu și vio
lonistul Daniel Podlovski au sus
ținut un concert la centrul cul
tural al Muzeului de Artă din 
orașul Alexandria, relatează co
respondentul nostru la Cairo. La 
concert au asistat ministrul cul
turii al R.A.U., Badreddin Abou 
Ghazi, oament de cultură și 
artă. Artiștii români s-au bucu
rat de o deosebită apreciere din 
partea publicului și a presei 
egiptene.

«0 300REDACȚIA 91 ADMINISTRAȚIA I București, Piața „Sctnteil". Tel. 17 W10, 17 «0 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell.


