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ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STATIn ziua de 24 decembrie 1970 a avut loc, la Palatul Republicii, ,e- dința Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.în afara membrilor Consiliului

de Stat, la ședință au participat tovarășii Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, Teodor Vasillu, ministrul Justiției, șl Augustin A- lexa, procurorul general al Republicii Socialiste România.
Consiliul de Stat a dezbătut șl adoptat decretul privind grațierea unor pedepse.Totodată au fost aprobate unele măsuri privind îmbunătățirea activității de turism în țara noastră.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

IERI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
A FOST INTR-O SERIE 
DE UZINE ALE CAPITALEI

DECRET
privind grațierea unor pedepse

Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu și Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a vizitat cîteva din întreprinderile 
industriale din Capitală.

Scopul vizitei: cunoașterea la fața locului a problemelor activității unităților, stadiul în care se află înde* 
plinirea planului de producție, preocupările de viitor, discuția pe viu cu muncitorii, cu cadrele de conducere și 
adoptarea, pe această bază, a unor măsuri apte să se concretizeze în dezvoltarea întreprinderilor, în perfecțio* 
narea producției și în creșterea eficienței economice. Este ceea ce atît de adînc s-a înrădăcinat ca metodă, 
ca practică de lucru a partidului nostru, a conducerii sale, a secretarului generai, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în mijlocul 
constructorilor 

de pompePrimul obiectiv al vizitei îl constituie Uzina de pompe. Aci se realizează, la ora actuală, peste 600 tipuri de pompe în mai mult de 3 000 de variante, destinate diferitelor ramuri industriale, agriculturii, transporturilor și altor sectoare ale economiei naționale. Pompele purtînd marca acestei uzine bucureștene sînt cunoscute și apreciate, prin calitatea și performanțele lor tehnice, în a- proape 20 de țări ale lumii.Colectivul uzinei se prezintă la acest sfîrșit de an, de cincinal, cu realizări de seamă, realizări care constituie o premisă sigură pentru înfăptuirea sarcinilor mobilizatoare care îi revin în viitorul an. Prevederile planului cincinal au fost realizate încă din luna noiembrie, iar .cele ale planului anual vor fi depășite cu circa 4 000 de pompe. Datorită perfecționării proceselor tehnologice, utilizării mai depline a capacităților de producție, sporirii productivității muncii și realizării unor noi lucrări de investiții în perioada 1965—1970, producția uzinei a crescut de două ori.La sosirea în întreprindere, oaspeții sînt salutați de Ion A- vram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de colectivul de conducere al uzinei, de reprezentanți ai comitetului de partid și ai organizațiilor obștești, sute de muncitori și tehnicieni care, ți- nînd să-1 întîmpine direct și să-1 salute pe conducătorul partidului și statului, au ieșit în salopete de-a dreptul în incinta din fața uzinei, au aclamat furtunos, minute în șir.Vizita începe cu hala noii turnătorii de fontă, construcție modernă, realizată aproape în întregime din metal și sticlă, unde în prezent se fac intense pregătiri în vederea dării ei în exploatare. O caracteristică a acestui obiectiv o constituie concepția modernă a .fluxului tehnologic. Cele trei cup

Salariajii fabricii de articole de sticlărie „București*’întîmpinâ cu căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu

Se viziteazd sectorul de aparate pentru măsură și control ol Uzinei de mecanică finătoare de mare capacitate și productivitate ale turnătoriei vor fi dirijate de la un grup central de automatizare, înzestrat cu echipamente și aparatură executate în țară. Mai mult de 90 la sută din instalațiile și utilajele noii turnătorii sînt de producție românească.In continuare sînt vizitate hala de prelucrări mecanice, standul de 

probă și alte sectoare. Fapt remarcabil : directorul general al uzinei, ing. Dimitrie Grecov, informează pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. despre faptul că produsele întreprinderii, în totalitatea lor, sînt realizate după concepții originale, că întreprinderea nu utilizează nici o licență străină. Sînt înfăți

șate oaspeților preocupările și realizările colectivului de aici în domeniul autoutilării uzinei. Mai mult de 30 la sută din mașinile și utilajele folosite în procesul de fabricație sînt realizate în cadrul întreprinderii înseși. întreprinderea dispune în prezent de un sector de concepție propriu pentru construcția de mașini și utilaje destinate autoutilării.Apreciind realizările șl experiența uzinei în acest domeniu, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă conducerii întreprinderii să valorifice mai bine aceste experiențe tehnice amenajînd o secție în cadrul căreia să fie produse mașini-unelte atît pentru nevoile uzinei cît și pentru dotarea altor unități.Oaspeților le sînt prezentate diferite tipuri de pompe, printre care se remarcă o uriașă inimă de oțel capabilă să ridice într-o oră la înălțimea de 80 metri 7 000 mc de apă. Multe din pompele finite sînt destinate marilor lucrări de hidroameliorații care se efectuează in cadrul Programului național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă. extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului.In viitorul cincinal, producția de pompe va ajunge la circa 90 000, dublul producției actuale, o creș- .ere importantă înregistrîndu-se la pompele pentru nevoile agriculturiiIn timpul vizitei, tovarășul Vicolae Ceaușescu s-a întreținut cu muncitorii, interesîndu-se de rezultatele muncii lor, de cîștigu- ,-ile realizate, de preocupările lor. Constructorii de pompe au expri-
(Continuare în pag. a Ill-a)

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. — Se grațiază în întregime :
a) pedepsele privative de libertate pînă la 1 an inclusiv, precum și amenzile ;b) pedepsele privative de libertate pînă la 3 ani inclusiv, aplicate celor care au împlinit vîrsta de 60 de ani, femeilor gravide sau cu copii pînă la 5 ani și minorilor.
Art. 2. — Sancțiunea închisorii contravenționale pentru contravenții săvîrșite pînă la data adoptării prezentului decret nu se mai aplică, iar în cazul în care a fost aplicată, nu se mai execută.
Art 3. — In cauzele privind infracțiunile aflate în curs de urmărire penală sau de judecată, procesul penal va continua, iar după pronunțarea pedepsei se va face aplicarea dispozițiilor privind grațierea, ținîndu-se seama de excep

HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri și a Consiliului Uniunii 

Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție 
cu privire la asigurarea unui venit minim lunar garantat membrilor 
cooperatori pentru munca depusă, acordarea de indemnizații de stat 
cadrelor de conducere din cooperativele agricole de producție, 

precum și asigurarea plății integrale a pensiilor majorate 
membrilor cooperatori

Art. 1. — Cu începere de la 1 ianuarie 1971 se introduce venitul lunar minim garantat de 300 lei pentru fiecare membru cooperator care efectuează permanent: bărbații — 20 de zile muncă lunar în cooperativă, iar femeile — 15 zile și realizează în perioada respectivă sarcinile de producție în conformitate cu normele de lucru stabilite.In anul 1971, în unele cooperative în care, cu toate măsurile luate, nu se pot asigura membrilor cooperatori condițiile să lucreze lunar 20 zile — bărbații și 15 zile — femeile, numărul zilelor de lucru pentru încasarea venitului minim garantat se va putea reduce, în mod excepțional, cu aprobarea Băncii Agricole, la 15 și respectiv 10 zile, cu condiția participării la executarea tuturor lucrărilor necesare în cooperativă.Cooperatorilor care lucrează în tot cursul anului și cărora nu li se pot, în mod obiectiv, asigura iarna condiții de lucru pentru întrunirea numărului de zile necesare obținerii venitului minim garantat, li se va putea acorda acest minim timp de 2 luni în timpul iernii, cu condiția ca și în această perioadă să participe la lucru, atunci cînd și acolo unde cooperativa are nevoie de aceștia.Membrilor cooperatori care efectuează în perioadele de vîrf numărul de zile de lucru de care este nevoie pentru executarea în bune condiții a întregului volum- de lucrări necesar, li se va asigura un venit minim garantat de 20 lei pe zi de lucru efectuată.Membrilor cooperatori care înlocuiesc temporar pe acei cooperatori care lucrează în diferite sectoare cu activitate permanentă și care din cauză de boală, sau din alte motive întemeiate, lipsesc de la lucru li se vor asigura, de asemenea, un venit minim garantat de 20 lei pe zi de lucru efectuată.
Art. 2. — Președinților, șefilor de fermă și de brigadă, cu excepția inginerilor salarizați de stat, li se va asigura de către cooperative un venit minim lunar de :— 600 lei pentru președinți;— 450 lei pentru șefii de fermă și de brigadă.
Art. 3. — Cu începere de la 1 ianuarie 1971, președinților, șefilor de fermă și de brigadă din cooperativele agricole de producție, cu excepția inginerilor salarizați de stat, pentru răspunderea pe care o au în ce privește organizarea în bune condiții a muncii, executarea la nivel corespunzător a lucrărilor, îndeplinirea normativelor și indicațiilor organelor agricole, aplicarea măsurilor agrozootehnice în vederea creșterii producției vegetale și animale, cît și în realiza

țiile prevăzute de articolele 4, 8 și 6 din prezentul decret.Art. 4. — Nu beneficiază de grațiere cei care au săvîrșit una sau mai multe infracțiuni intenționate, prin care s-a produs avutului obștesc o pagubă mai mare de 2 000 lei, sau infracțiuni neintenționate, prin care s-au produs avutului obștesc pagube mai mari de 10 000 lei.Nu beneficiază de grațiere cei care au săvîrșit infracțiuni prevăzute de Codul penal în articolele . 155—173 ; 174—176 ; 178 alin. 3—5 ; 197 ; 200 ; 201 ; 203 ; 211 ; 223 ; 239 ; 245 ; 254 ; 255 ; 269 ; 282—285 ; 321 ; 329 ; 356—361, precum și infracțiunile corespunzătoare din Codul penal anterior.
Art. 5. — Recidiviștii și cei care nu au început executarea pedepsei, deoarece s-au sustras de la aceasta, fiind dați în urmărire generală, nu beneficiază de grațiere.Contravenienții care nu au început executarea pedepsei închi

rea obligațiilor la fondul central, li se acordă o indemnizație lunară din partea statului de :— 400—500 lei pentru președinți ;— 200—250 lei pentru șefii de fermă și de brigadă.Indemnizațiile se suportă de stat, tar sumele necesare se vor prevedea anual în bugetele consiliilor populare județene.
Art. 4. — Pentru folosirea rațională a forței de muncă și pentru a se asigura de lucru permanent u- nui număr cît mai mare de cooperatori, cooperativele agricole, cu sprijinul consiliilor intercoopera- tiste, vor lua măsuri de organizare și dezvoltare a fermelor zootehnice, legumicole și pomicole, a brigăzilor și echipelor specializate.Se vor organiza brigăzi sau e- chipe pentru executarea lucrărilor de irigații, îndiguiri și desecări, combaterea eroziunii solului și îmbunătățirea pajiștilor naturale, precum și pentru executarea construcțiilor proprii.De asemenea, se vor organiza și extinde activitățile anexe pentru prelucrarea și semiindustrializarea produselor agricole, producerea materialelor de construcții, valorifi

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare PoloneVARȘOVIACu ocazia alegerii Dumneavoastră în înalta funcție 'de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, felicitări cordiale și urări de succes în activitatea Dumneavoastră consacrată prosperității și fericirii poporului polonez.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că prietenia frățească și colaborarea româno-polonă se vor dezvolta și în viitor, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare PoloneVARȘOVIA în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii Dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone și urări de succes în îndeplinirea misiunii de răspundere ce v-a fost încredințată.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și polonez, al cauzei socialismului și păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

sorii contravenționale, deoarece s-au sustras de la aceasta, fiind dați în urmărire generală, nu beneficiază de dispozițiile art. 2 din prezentul decret
Art. 6. — Dispozițiile privind grațierea nu se aplică celor care au beneficiat, după data de 1 ianuarie 1967. de grațierea totală sau parțială.Art. 7. — Cei care, în curs de 3 ani de la data aplicării dispozițiilor art. 1, vor săvîrși o infracțiune intenționată vor executa, pe lingă pedeapsa ce se va stabili pentru acea infracțiune, și pedeapsa rămasă neexecutată ca urmare a a- plicării dispozițiilor de grațiere din prezentul decret.

Președintele 
Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCUBucurești, 24 decembrie 1970 nr. 543.

carea unor resurse locale de produse și materii prime.In unitățile în care rămîne forță de muncă disponibilă după aplicarea măsurilor de mai sus, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, cu sprijinul consiliilor populare comunale, vor organiza brigăzi și echipe care vor fi folosite pe șantiere, la exploatări forestiere și în alte activități.Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și comitetele executive ale consiliilor populare județene vor sprijini consiliile intercooperatiste și cooperativele agricole de producție în dezvoltarea tuturor acestor activități.
Art. 5. — Venitul minim garantat prevăzut la art. 1 și 2 se asigură de cooperativele agricole din fonduri proprii.Cooperativele agricole care realizează producții și venituri mari pot acorda membrilor cooperatori venituri lunare mai mari, corespunzător posibilităților pe care le au.In cazurile cînd cooperativele agricole duc lipsă de forță de muncă pentru anumite operațiuni

(Continuare în pag. a IH-a)
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DIVERS
Comuna
octoge
narilor

Aproape 40 de locuitori ai co
munei Topalu, din județul Con
stanța, sînt octogenari și peste 
20 — nonagenari. Trei femei — 
Elena Moscu, Maria Taras și 
Rada Stănescu — au împlinit, nu 
demult, respectabila vîrstă de... 
105 ani. O statistică sumară a- 
rată că ele au laolaltă peste 80 
de fii, nepoți și strănepoți. 
Acum, în prag de an nou, ce-am 
putea să le urăm tuturor decît... 
„La mulți ani !“.

Curiozitate 
mortală

In timp ce efectua lucrări de 
arătură pe o tarla, Bela Sfeher, 
mecanic la ' Întreprinderea de 
mecanizare a agriculturii din co
muna Măgherani (Mureș), a gă
sit un proiectil de tun neexplo
dat. In loc să anunțe imediat or
ganele de resort despre aceasta, 
s-a grăbit să ia proiectilul fi să-l 
ducă în întreprindere. Aici, 
curios să vadă ce se află în el, 
a pus in funcțiune aparatul de 
sudură și a 
Explozia nu 
necugetat.

încercat să-l taie ! 
i-a iertat acest act

Apel la... 
Telefoane
In cartierul Progresul, 

șeaua Giurgiului, există un 
ciu poștal înzestrat cu trei pos
turi telefonice la care apelează 
mii de cetățeni. Desigur, trei te
lefoane sînt cu totul insuficiente 
pentru a face față solicitărilor. 
Nu este greu de înțeles ce se 
întîmplă (și se întîmplă destul 
de des) atunci cînd și aceste te
lefoane sînt... defecte. Dacă ar fi 
un caz izolat, mai treacă-mear- 
gă. Dar situația este valabilă și 
în Rahova, și în cartierul Mili
tari, și-n multe alte zone ale 
Capitalei. Dacă mai adăugăm că, 
de cîteva zile, multe telefoane 
din Drumul Taberei sau Titan au 
rămas mute ori fac apel... aiu
rea, avem o imagine sugestivă 
a unor „deranjamente" care se 
întind mereu pe cit mai multe 
fire. Drept pentru care sesizăm 
organele de resort, în sneranța 
că vor da „tonul" măsurilor co
respunzătoare.

șo- 
ofi-

Giganții 
de la Roșia |

în cursul diverselor lucrări de 
extracție a minereului, minerii 
de Ia Roșia (Bihor), găseau, nu 
o dată, în adîncurile pămîntului 
urmele unor viețuitoare pierdute 
în negura mileniilor. Faptul a 
atras atenția paleontologilor. So
siți la fața locului, ei n-au avut 
ce regreta. Printre fosilele des
coperite aici se găseau unele 
deosebit de rare, nu atit ca spe
cii, cît prin mărimea lor puțin 
obișnuită. Este vorba de cochilii 
de Blradiolites ingens și hipuriți 
care, prin dimensiuni, se situează 
printre cele mai mari exem
plare descoperite pînă acum în 
lume. O veritabilă colonie de 
fosile gigantice. Faptul stîrnește 
un deosebit interes în rîndul pa
leontologilor, care încearcă acum 
să afle cauzele ce au determinat 
aceste creșteri neobișnuite.
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A doua
vocație

Conducătorul auto Vasile Lach- 
ner lucrează de fase ani la 
serviciul de salvare din Șimleul 
Silvaniei. In acest timp, vrind- 
nevrind, el a învățat și a doua 
meserie. Chemat de multe ori in 
cazuri extrem de grave, nu o 
dată a trebuit să acorde pacien- 
ților și primul ajutor medical. 
Uneori in cazuri destul de difi
cile. Pină acum, de exemplu, a 
acordat asistență, ca un verita
bil mamoș, unui număr de 40 de 
femei gravide care au născut in 
drum spre maternitate. Și de 
fiecare dată ajutorul său s-a 
dovedit mai mult decît bine ve
nit. în toate cazurile, atit noii 
născuți, cit și mamele lor i-au 
acordat un autentic certificat 
pentru cea de-a doua vocație 
a sa.

Muzeul
celor 17

Deși numai șaptesprezece la 
număr, elevii școlii generale de 
patru ani din satul Galeș (Si
biu), sub îndrumarea învățătoa
rei Maria Costăchescu, au ho- 
tărît să creeze un muzeu etno
grafic al școlii. O dată hotărîrea 
luată, micii școlari (nu trebuie 
uitat că ei sînt elevi din cla
sele I—IV) au pornit la drum. 
Iscodind prin cuferele și maga
ziile de acasă sau de pe la cu
noștințe, ei au reușit, în scurt 
timp, să adune cîteva sute de 
piese etnografice de o deosebită 
valoare, pe care le-au grupat 
pe teme : Îndeletniciri, port 
popular, ceramică, obiecte de 
artă și altele. Expuse în cadrul 
școlii, ele formează unul dintre 
cele mai atrăgătoare și originale 
muzee etnografice.

Rubricd redactata de :
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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ÎNCHEIND cu succes planul

PE ACEST AN, NE ANGAJĂM
LA NOI ÎNFĂPTUIRI

Telegrame adresate

C. C. al P. C. R., tovarășului

Nicolae Ceaușescu
MUNCITORI1, INGINERII, 

TEHNICIENII, TOTI SALA- 
RIAȚII DIN INDUSTRIA CA
PITALEI — se spune în tele
grama adresată de Comitetul 
municipal București al P.C.R. 
— raportează Comitetului Cen
tral al partidului, dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea, la 24 
decembrie, 
ducției 
1970. 
brie 
3 390 
tone 
trice 
16 832 kW, 17 404 kWh 
latoare, mijloace de 
zare in valoare de 51 milioane 
lei. 620 semănători pentru trac
toare, 14 453 mc prefabricate din 
beton armat. 201 tone articole 
sanitare. 30 milioane lei confec
ții. 162 000 perechi încălțăminte 
ș.a. întreprinderile bucurește- 
ne au asimilat peste preve
derile planului, 650 produse noi, 
au scurtat termenele planificate 
de asimilare la alte 60 de 
duse, au obtinut

a planului 
industriale pe 

Pînă la 20 <
s-au realizat suplimentar 
tone laminate finite, 7 324 

țevi din oțel, motoare elec- 
însumînd o putere de 

acumu- 
automatl-

I pro- 
i . anul 
decem-

însemnate
pro- 
eco-

nomii prin reducerea consumuri
lor specifice normate de metal, 
combustibil, energie electrică, 
material lemnos, bumbac, ș.a.

Potrivit calculelor prelimi
nare, în cele șase zile care au 
mai rămas pînă la sfirșitul a- 
nului, industria Capitalei va 
realiza o producție suplimen
tară in valoare de peste 900 mi
lioane lei.

Conștienți de însemnătatea 
deosebită a indicațiilor pe care 
ni le-ați dat, in aceste zile, cu 
prilejul vizitelor dumneavoas
tră în mai multe întreprinderi 
din Capitală, vă asigurăm, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți comuniștii, oamenii mun
cii din București vor munci cu 
sporite eforturi, întîmpinînd glo
riosul jubileu semicentenar al 
Partidului Comunist Român cu 
noi succese in dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a mu
nicipiului nostru, aducîndu-șl 
astfel contribuția Ia Înfăptuirea 
politicii interne și externe a1 
partidului și statului nostru, la 
îmbogățirea patrimoniului reali
zărilor României socialiste.

* ★

MI- 
CON- 

IN- 
inde-

valoare de 36 mi-

aceste 
conducerea

activității 
special

UNITĂȚILE 
NISTERULUI 
STRUCTIILOR 
DUSTRIALE au 
plinit planul valoric de
construcții-montaj pe 
anul 1970 în ziua de 
24 decembrie. iar 
planul la producția 
industrială — globală 
și marfă — la 21 de
cembrie. Sînt create 
condiții ca, pînă la 
sfirșitul anului, să se 
realizeze, suplimentar, 
un volum de construc
ții-montaj în valoare 
de peste 120 milioane 
lei și o producție 
— globală și marfă —

în 
lioane lei.

Anunțînd 
succese,
ministerului subliniază 
în telegramă că da
torită măsurilor lua
te, s-a asigurat in
trarea in funcțiune, 
pină In prezent, a 
peste 400 obiective și 
capacități de produc
ție, dintre care 18 îna
inte de 
niflcat.

Vă 
tovarășe

termenul pla-

asigurăm, 
Nicolae 

Ceaușescu, că 
urmări creșterea

vom 
efi-

cienței 
prii. în 
reducerea duratelor de 
execuție a investițiilor 
și punerea in funcți
une a obiectivelor e- 
conomice, contribuind 
astfel, in cinstea săr
bătoririi a 50 de ani 
de la înființarea Parti
dului Comunist Ro
mân, la realizarea, 
alături de toți oame
nii muncii din Repu
blica Socialistă Româ
nia, a mărețului pro
gram de dezvoltare a 
economiei naționale 
trasat de Congresul al 
X-lea.

pro
priu

* *
COLECTIVELE DE 

MUNCA ALE ÎNTRE
PRINDERILOR IN
DUSTRIALE DIN JU
DEȚUL COVASNA au 
realizat 
stat pe 
depășit 
le luate in între
cerea socialistă. la 
24 decembrie a. c., la 
producția industrială, 
asigurînd, pînă la fi
nele anului, o produc
ție suplimentară de 30 
milioane lei. Ele au 
răspuns, în acest fel. 
chemării conducerii de 
partid și de stat de a 
da produse suplimen
tare necesare econo
miei naționale, In ve
derea diminuării efec
telor calamităților na
turale din primăvara 
acestui an.

Astfel, textiliștii 
la Combinatul

planul de 
1970 și au 

angajamente- 
i in 

socialistă,

de 
textil 

„Sfîntu Gheorghe" vor 
realiza suplimentar 210 
mii mp țesături ; mi
nerii de la întreprin
derea minieră Căpeni 
vor da peste prevede
rile planului 40 mii 
tone lignit ; muncitorii 
industriei 
mărfuri 
tare în 
4 800 mii 
restierii 
un volum de produse 
peste plan de 1,1 mili
oane lei.

în telegrama adre
sată de Comitetul 
dețean de partid 
vasna se spune :

La 
două 
găm 
bite

alimentare, 
agroalimen- 

valoare de 
lei, iar to- 

Combina tulul

confluența 
cincinale, vă 
să * primiți, 

tovarășe Nicolae

a 
ru- 
lu-

Ceaușescu, asigurarea 
că și în viitor oamenii 
muncii 
nostru, 
ghiari, 
muncă 
un fierbinte patriotism, 
însuflețiți de prețioa
sele indicații expuse 
de dumneavoastră Ia 
ședința Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al 
P.C.R. șt a guvernului 
din 25 noiembrie 1970, 
vor face totul ca mă
rețele și complexele 
sarcini ale cincinalului 
următor să fie fn în
tregime realizate și 
depășite, convinși fiind 
că prin aceasta contri
buie la prosperitatea 
și înflorirea continuă 
a scumpei noastre 
patrii — Republica 
Socialistă România.

din județul 
români și ma- 

înfrățiți in 
și animați de

★ *
INTREPRINDERILE 

INDUSTRIALE . ALE 
JUDEȚULUI IALOMI
ȚA au îndeplinit pla
nul de stat pe anul 
1970 cu 10 zile înainte 
de termen la produc
ția globală, la produc
ția marfă vîndută și 
încasată și la produc
tivitatea muncii — se 
spune in telegrama 
trimisă de Comitetul 
județean de partid.

Pînă la sfirșitul a- 
nului în unitățile in
dustriale din județ se

va realiza o producție 
globală suplimentară 
în valoare de 76 mili
oane lei și 64 milioane 
lei la producția marfă 
vîndută 
realizindu-se 
angajamentul 
care va fi concretizat 
în 1 700 
1 000 mii 
mizi, 130 
mestibil 
soarelui 
tone 
mii lei confecții

și Încasată, 
astfel 

anual,

tone hîrtle, 
bucăți cără- 

tone ulei co
de floarea- 

și soia, 340
brinzeturl, 3,4

tile și 25 000 tone nu
trețuri combinate pes
te plan.

Vă asigurăm, Iubite 
tovarășe Ceaușescu, se 
spune in încheierea 
telegramei, că ne vom 
mobiliza cu întreaga 
noastră energie și ca
pacitate pentru tradu
cerea in viață a pro
gramului trasat de 
Congresul al X-lea al 
partidului, de dezvol
tare multilaterală a 
scumpei noastre patrii.

* *
COLECTIVELE DE 

MUNCA DIN INDUS
TRIA JUDEȚULUI 
CLUJ au îndeplinit, 
în ziua de 24 
cembrie, planul 
ducției globale pe 
în curs. Producția 
lizată în 1970- este cu 
80 la sută mai mare 
față de 1965, creștere 
ce reprezintă un 
mediu anual 
sută.

Subliniind 
succese, în 
trimisă de 
tul județean 
P.C.R. se arată că ele 
dovedesc consecvența, 
hotărîrea cu care oa-

de- 
pro- 
anul 
rea-

ritm 
de 12,7 la

aceste 
telegrama 

Comite- 
Cluj al

în ziua de 24 de
cembrie, ÎNTREPRIN
DERILE DIN MUNI
CIPIUL BACĂU au 
îndeplinit planul la 
principalii indicatori 
pe anul 1970.

In telegrama adre
sată, cu acest prilej. 
Comitetul municipal 
Bacău al P.C.R. subli
niază că industria mu
nicipiului va da peste 
plan, pînă la sfirșitul

menii muncii din 
'dustria județului — 
mâni, maghiari și 
alte naționalități — au 
muncit pentru a da pu
tere de fapt împlinit 
sarcinii trasate de 
partid, de sporire con
tinuă a ritmului de 
creștere economică, de 
ridicare a nivelului ca
litativ al întregii ac
tivități.

Colectivele de mun
că din unitățile indus
triale ale județului — 
se spune în telegramă 
— vor realiza, pînă la 
finele anului, peste 
prevederile planului o 
producție globală su-

in- 
ro- 
de

plimentară de circa — 
200 000 000 lei.

Stăpiniți de 
te sentimente, 
nînd prin realizările a- 
nului pe care II înche
iem un fundament te
meinic activității vii
toare, asigurăm Comi
tetul Central al P.C.R., 
pe dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că 
și In viitorul plan cin
cinal vom desfășura o 
activitate și mai boga
tă in realizări, îndepli
nind în mod exemplar 
sarcinile trasate de 
partid.

tnal- 
pu-

★ im

anului, o producție 
globală de circa 60 mi
lioane lei și o produc- 
ție-marfă de peste 80 
milioane lei. De ase
menea sînt create toa
te condițiile ca și pla
nul anual de investiții 
să fie îndeplinit.

Muncind cu pasiune 
și răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
încredințate, se spune 
în telegramă, Comite-

tul municipal Bacău 
al P.C.R. asigură con
ducerea partidului, pe 
dumneavoastră perso
nal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că 
și în anul viitor co
muniștii, toți oamenii 
muncii din municipiu 
nu vor precupeți nici 
un efort pentru înde
plinirea și depășirea 
planului primului an 
din noul cincinal.
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Bătălie pentru 
cîteva zecimi
de procent

Intrată in al optulea an 
. tență, ca furnizoare a unei 

lete de sortimente din polimeri, Uzi
na de prelucrare a maselor plastice 
din Iași și-a dobîndit un binemeritat 
prestigiu în țară și peste hotare. A- 
cum, cînd mai sînt puține zile pînă la 
Încheierea ultimului an al cincinalu
lui, uzina cunoaște o maximă con
centrare de 
bticație se 
gia pentru 
dament cît 
lor utilaje 
dotate, în așa fel ca bilanțul econo
mic al acestui an să fie pozitiv și să 
se asigure o pregătire corespunză
toare producției din 1971.

Poate că activitatea productivă a 
colectivului uzinei n-ar fi cunoscut 
in aceste zile, in această lună, ca și 
în lunile din urmă, o intensitate atit 
de mare dacă principalii ei furnizori 
de materii prime 
putem să nu ci
tăm Combinatul 
petrochimic din 
Pitești, Combina
tul’ chimic din 
Rm. Vîlcea și 
Grupul industrial 
de 
din 
și-ar fi respectat 
întocmai obliga
țiile contractuale. 
Aprovizionarea cu 
mari întîrzieri, tn 
cantități insuficiente, cu polietilenă, 
granule de polistiren și alte 
mase plastice, la care se adaugă 
o serie de deficiențe ce țin de con
ducerea și organizarea internă a pro
ducției — depășirea consumurilor 
normate de materii prime, rebutul 
ridicat, utilizarea uneori incompletă 
a timpului de lucru și a forței de 
muncă — a determinat nerealizarea 
planului pe unsprezece luni la plăci 
extrase și alte produse din polistiren 
cu 9 milioane lei, iar la saci, pungi și 
folii din polietilenă cu 10 milioane 
lei.

— Dat fiind însă că Ia producția de 
sortimente prelucrate din policlorură 
de vinii a existat materia primă — 
ne-a spus ing. Aurel Racu, directo
rul uzinei — am căutat să recuperăm 
pe această cale din nerealizările Ia 
celelalte produse. Așa a fost posibil 
ca, In unsprezece luni, producția glo
bală să marcheze pe ansamblul uzi
nei o rămînere în urmă de numai 
cîteva zecimi de procent, reprezen- 
tînd valoric 1,98 milioane lei.

— Veți reuși să lichidați șl aceste 
restanțe pînă la sfirșitul anului ?

— Estimările făcute zilele 
arată că sînt 
plini integral 
bală pe acest 
timente vor 
restanțele —

de exis- 
largi pa-

eforturi, in secțiile de fa- 
lucrează cu toată ener- 

folosirea cu un ran- 
mai mare a moderne- 

și instalații cu care sint

Intre care nu

LA UZINA DE PRELUCRARE
petrochimie 

Borzești — A MASELOR PLASTICE-IAȘI

trecute 
perspective de a Inde- 
planulla producția glo- 
an. La principalele sor
ti diminuate întrucîtva 

Și 
sînt concentrate 
lectivului.

In susținerea 
s-a prezentat un amplu plan de mă
suri, tn mare parte tradus tn fapt.

In această direcție 
azi toate forțele co

acestor afirmații ni

Interesantă ni s-a părut acțiunea ini
țiată pentru reorganizarea secțiilor 
de fabricație, concentrindu-se fie
care sortiment principal numai în 
cite o secție, pentru a putea fi mai 
bine urmărit programul de fabrica
ție. In urma acestei reorganizări, in
stalațiile care prelucrează plăci ex
trase au fost completate cu cadre 
spre a se lucra în continuu, in trei 
schimburi, asigurîndu-se și o supra
veghere mai atentă a procesului teh
nologic de către un șef de instalație 
pe fiecare schimb. Astfel, la această 
instalație-cheie in recuperarea res
tanțelor se lucrează zilnic la încăr
cătura maximă de 6 tone. Simultan, 
comitetul de direcție a trimis la Bor
zești un delegat permanent, care ur
mărește livrarea ritmică a granulelor 
de polistiren. Aceleași măsuri sînt 
luate și la instalațiile de prelucrare 
a polietilenei. Dar directorul uzinei 
este supărat pentru că livrările de 

polietilenă se fac 
tot cu țîrîita. Din 
această cauză nu 
se înregistrează 
zilnic sporul scon
tat. „Noroc că, cu 
vreo zece zile în 
urmă, ne-a sosit 
un vagon cu 16 
tone de granule 
de polietilenă — a 
arătat directorul 
— altfel apăreau 
din nou intreru- 

de producție la foliiperl in procesul 
și saci".

După cum ni s-a spus, la li
nia de prelucrări din PVC există 
suficiente materii prime pentru a în- 
căroa la maxim capacitatea instala
țiilor. Dar pentru că nu sînt comenzi 
suficiente, comitetul de direcție al 
uzinei, consiliul de administrație al 
Centralei industriale de anvelope și 
mase plastice din Capitală, de care 
aparține întreprinderea ieșeană, desfă
șoară o amplă activitate de ofertare. 
Această activitate se cere insă con
tinuată, sprijinită mai mult de foru
rile de resort din Ministerul Indus
triei Chimice, ea fiind de maximă în
semnătate atit pentru încheierea cu 
succes a planului pe acest ultim an 
al cincinalului, cît și pentru pregăti
rea corespunzătoare a producției din 
1971. .

La Uzina de prelucrare a maselor 
plastice din Iași lucrează un colectiv 
entuziast, fiecare muncitor, tehnician 
și inginer este hotărit de a spori 
necontenit randamentul muncii, de a 
pune în valoare toate rezervele pro
ducției. Eforturilor lor trebuie să 11 se 
alăture sprijinul mai susținut al or
ganelor de resort din centrala in
dustrială, al furnizorilor de materii 
prime, al organelor locale de partid 
pentru Înlăturarea tuturor greutăților 
și deficiențelor, tn așa fel ca în anul 
care vine producția să se desfășoare 
ritmic, iar planul să fie realizat la 
toate sortimentele prevăzute.

Manole CORCAC1 
corespondentul „Scînteii*

în primele luni ale acestui an, în
treprinderea de materiale de con
strucții din Baia Mare pășise „cu 
stîngul" la înfăptuirea sarcinilor de 
plan. In multe sectoare — la Fabrica 
de cărămizi și cahle de teracotă, ca
rierele de piatră de la Seini, Cavnic 
șl altele — se acumulaseră deficiențe, 
tratate cu multă îngăduință de fosta 
conducere a unității, care s-a ocupat 
extrem de puțin de perfecționarea 
organizării producției și a muncii, de 
creșterea eficienței activității econo
mice. Urmarea ?

— De-a lungul anului s-a acumulat 
o importantă restanță față de plan 
la producția de cărămizi, care n-a pu
tut fi recuperată pînă 
nil noiembrie — ne-a 
Cojocaru, inginer șef 
derii. Simultan, prețul 
depășit cu 1,3 milioane

— Cum au evoluat între timp lu
crurile, mai concret vorbind, care 
sint azi perspectivele realizării sar
cinilor de plan pe acest an ?

— Estiihările actuale arată că pla
nul producției globale pe 1970 va fl 
realizat integral. In cel de-al doilea 
semestru al anului și, mai cu seamă, 
in ultimele luni s-au întreprins mă
suri pentru sporirea producției la sor
timentele Ia care dispunem de posi
bilități și aveam cereri din partea 
beneficiarilor. In paralel s-au făcut 
numeroase pregătiri pentru îndepli
nirea exemplară, ritmică, a sarcinilor 
de plan din noul an. avînd in vedere 
că acestea cresc cu peste 11 la sută

Despre ce anume este vorba am 
constatat in sectoarele de producție 
ale întreprinderii. In primul rînd, 
s-a pus un accent deosebit pe folo
sirea mai bună a capacităților de pro
ducție existente, a utilajelor și insta
lațiilor, pe întărirea disciplinei și or
dinii în muncă, pe ridicarea califi
cării cadrelor. Pentru a suplini lipsa 
cărămizilor și a satisface cerințele 
beneficiarilor, s-a amenajat, închis și 
încălzit unul din șoproane, avlnd o

la sfirșitul lu- 
spus Grigore 
al întreprin
de cost a fost 
lei.

PLOI EȘTI (corespondentul 
„Scînteii', Constantin Căpraru).
— Alături de numeroși oameni 
ai muncii venifi la odihnă, la 
Sinaia și Bușteni, mii de elevi 
din toată țara își petrec vacan
ța de iarnă la munte. Gazdele
— întreprinderea stațiunilor 
balneoclimaterice, consiliul 
popular orășenesc — le-au a-

sigurat oaspeților condiții ex
celente de cazare și masă, pu- 
nîndu-le la dispoziție 40 de 
vile dintre cele mai conforta
bile. Sînt asigurate condiții 
pentru vizitarea împrejurimilor, 
a crestelor Bucegilor cu tele
fericul, să se întreacă în con
cursuri de săniuțe, de schi, de 
patinaj.

Se naște un oraș
pe Lotru

Elicopterul zboară peste păduri, 
peste Citețul care aleargă. In sens 
invers, prin despicătura de piatră ce 
șt-a croit-o de-a lungul mileniilor. 
Cu ani in urmă, legănați în fringhii, 
minerii au construit aici o șosea. Dar 
o călătorie pe această prispă de pia
tră, tăiată cu dinamită în stîncă, 
deasupra apelor, înseamnă încă o cu
tezanță. Locul, sălbatic, dominat de 
peretele de granit, înfricoșează. Și 
totuși...

Și totuși, tntr-un punct, acolo unde 
valea se adîncește, Irumpe în fața 
ochilor un colț de oraș. Un oraș pa
rașutat parcă din cer, pe care hăr
țile incă nu-1 consemnează, un oraș 
care n-are, pină la ora de față, nici 
măcar nume. Priveliștea Iui — cu co
șul fumegind al centralei termice, cu 
siluetele noilor blocuri, ale comple
xului comercial, ale clubului, ale can
tinei, ale școlii — va purta, desi
gur, cîndva, și un nume. Deocamda
tă, locuitorii acestei microlocalități o 
numesc „Captări 
I.C.H. Lotru".'

Marele șantier al 
la Lotru e undeva 
de kilometri de aici, dincolo de cul
mile munților. Lacul de acumulare 
de la Vidra e și mai departe. Dar 
cei ce locuiesc și vor locui în orășel 
au misiunea de a perfora acești 
munți, fierăstruind galeriile prin care

secundare Sud.

Hidrocentralei de 
departe, la zeci

ZILE, ALE PRIMEI LUNI 
ACEIAȘI RITM

suprafață de 2 000 mp pentru pro
ducția de înlocuitori de cărămidă. Se 
fabrică lunar 35 000—40 000 bucăți de 
asemenea înlocuitori. Ca urmare a 
acestor măsuri, sarcina anuală de 
plan va fi depășită la acest sortiment 
cu peste 800 000 bucăți blocuri cera
mice in echivalent de cărămizi.

In contextul acelorași măsuri se 
înscrie și asigurarea stocului tampon 
de argilă (circa 30 000 mc) — pentru 
macerat — necesară Începerii din

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII 
DIN BAIA MARE

vreme a noului sezon de fabricare a 
cărămizilor. Actualmente, echipe spe
ciale lucrează la efectuarea reviziei 
generale a liniilor tehnologice de la 
fabrica de cărămizi. Pentru utiliza
rea mai bună a capacităților de ar
dere, cu concursul unor specialiști, 
s-a pus la punct tehnologia de fabri
cație a varului brut, folosind ca ma
terie primă calcarul de la Bucium. 
In acest mod se va putea realiza in 
primul trimestru din noul an o pro
ducție suplimentară 
lion lei.

Pentru noul an 
ale întreprinderii 
construcții din Baia Mare sporesc cu 
mult. Colectivul de aici trebuie să 
realizeze peste 16 milioane cărămizi 
arse, 510 000 cahle de teracotă, 135 000 
tone piatră brută, 50 000 tone de cri
blură, 12 000 tone filer de calcar șl 
alte sortimente — unele din ele so-

de peste un mi-

sarcinile de plan 
de materiale de

licitate la export — producția cunos- 
cind o continuă diversificare. Firesc, 
comitetul de direcție a luat din timp 
măsuri ca toate carierele și balastie
rele să funcționeze normal, să pro
ducă ritmic. Stația de criblură de la 
sectorul Seini a fost modernizată, iar 
cea de la cariera de la Tăul Roșu a 
fost reparată, la cariera „23 August" 
s-a pus în funcțiune o stație nouă de 
conoasare etc.

— Nu se poate spune că măsuri 
tehnico-organizatorice 
de către comitetul de direcție 
arătat inginerul șef. Totuși, 
avem multe de făcut pentru ca lu
crurile să fie puse la punct. Toate 
eforturile conducerii întreprinderii 
sint îndreptate acum spre asigurarea 
materiilor prime și materialelor, spre 
stabilirea și aplicarea măsurilor nece
sare pentru folosirea integrală a 
fondului de timp productiv și a unor 
utilaje, îndeosebi a celor grele — ex
cavatoare, buldozere și concasoare. 
Multă atenție trebuie să acordăm, în 
continuare, calității produselor, fiind
că la cărămizi, spre exemplu, rebu
tul se ridică la circa 10 la sută. în 
acest scop, ne propunem să contro
lăm mai exigent, In toate schimbu
rile, modul tn care se lucrează și să 
întărim răspunderea In muncă a con
trolorilor de calitate.

Indiscutabil, acum In prag de an 
nou, colectivul întreprinderii de ma
teriale de construcții din Baia Mare 
se află Intr-o situație mult îmbună
tățită tn ce privește îndeplinirea 
planului șl pregătirea producției, fată 
de aceeași perioadă a anului trecut. 
Pozitiv este faptul că peste 90 la sută 
din producția pe 1971 este contrac
tată cu beneficiarii. Rămîne în con
tinuare. ca o sarcină de răspundere a 
colectivului, de a menține la un nivel 
ridicat ritmul producției încă din 
prima lună a anului viitor.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii’

nu s-au luat
— a
mai

o parte țlin apele plraielor Oltețu, 
Galbenu, Cerna vor ajunge in mare
le lac de acumulare. Legați cu ma
rele șantier, cu forfota unui trepidant 
univers de muncă și viață, oamenii 
acestui oraș fără nume — una din 
zecile de așezări răsărite pe harta 
țării in zona de gravitație a noilor 
noastre industrii — sint, totuși, așa 
cum sînt toți oamenii Lotrului, niș
te „izolați". Dar — și formula s-a 
născut, de asemenea, tot aici, la Lo
tru — niște izolați care nu se simt 
singuri.

Uimirea In fața priveliștii aparți
ne, deci, numai vizitatorului. Și vi
zitatorul nu se poate opri să nu se 
întrebe, vizitînd, de pildă, blocul cu 
36 de apartamente sau pe cel cu 40 
de garsoniere pentru burlaci, in cara 
funcționează calorifere, băi și tot ceea 
ce Înseamnă confort modern, cum au 
fost aduse aici. întrebare pe care 
și-o pune, deopotrivă, in fața mari
lor silozuri de ciment, a macarale
lor turn, a excavatoarelor aliniate la 
marginea orășelului... Răspunsul e 
simplu. Toate acestea au fost aduse 
— ni se spune — „bucată cu bucată". 
Coborînd in prăpăstii, urcînd culmi
le pieptișe cu ajutorul capestanelor, 
al tractoarelor, și, mai ales, prin is
cusința oamenilor.

Cine sînt acești temerari T
Inginerul Ion Florescu a venit aici 

In iunie 1970. împlinise 27 de ani. Era 
la începutul verii, munții erau plini 
de verdeață, piralele spumegau ar
gintii prin frunzișuri. Trecînd prin 
Cheile Oltețului într-o remorcă — 
remorca unui tractor — și țintnd cu 
nădejde de geamantanul gata să 
zboare la orice hop, tinărul se consi
dera un fel de explorator. Un explo
rator plecat spre o lume necunoscu
tă... Dar ajungind aici, a găsit orașul.

Inginerul e căsătorit. Doina soția 
lui, are 25 de ani. L-a urmat În 
munți pe. șantier. Și se simte bina 
aici.

Vizităm împreună interioarele clă
dirilor, clubul, școala unde vor în
văța copiii constructorilor. La com
plexul comercial se vînd mezeluri, 
bluze de vînt, pește, bocanci, biscuiți, 
conserve, roșii de seară, păsări aduse 
de cooperativa agricolă din Polovragi. 
Mecanicii montatori Gheorghe Toma 
și Dumitru Popescu, Ion1 Ușanu, 
șeful unei brigăzi mixte, au cumpă
rat o ladă cu sticle de bere. Mi sa 
spune că e vorba de o aniversare..

Cunosc un alt Inginer venit In mi
cul orășel. A absolvit Institutul cu 14 
ani in urmă. Se consideră „rodat" 
pe marile șantiere. 11 leagă amintiri 
frumoase de Salina Slănic, unde a în
ceput să practice meseria. Dar e con
vins că de acest șantier, unde a po
posit la începutul toamnei, 11 vor le
ga amintiri și mai frumoase.

Jucăm șah la club. Coboară Insera
rea, unind munții cu cerul. înăuntru 
e zgomot, mișcare, se leagă discu
ții. Un excavatorist e supărat că Încă 
nu s-a dat fn folosință popicăria. 
Gestionarul complexului se laudă că, 
șl tn caz de lnzăpezire, el va avea 
„bere de Craiova". Cineva întreabă 
de unde-și poate procura niște un
dițe.

Mă gîndesc la primăvara ce va 
veni, la învățătorul care ti va strlnge 
pe copii In sălile școlii din inima 
munților, la exploziile ce vor stră
punge și prelungi noi galerii prin 
granit, de la Cheile Oltețului pină la 
lacul de acumulare.

...Scriu aceste rînduri Intr-un oraș 
care nu are deocamdată nici nume. 
Dar tntr-un loc în care — ca pretu
tindeni la noi — numele peisajului 11 
dau munca, creația, efortul construc
tiv.

Lucian ZATTI
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IERI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FOST ÎNTR-0 SERIE
DE UZINE ALE CAPITALEI

HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri 

si a Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole

(Urmare din pag. I)mat mulțumiri pentru grija permanentă ce le-o acordă conducerea partidului, personal secretarul general. tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de creșterea neîntreruptă a
Bijuterii la... Uzina 
de mecanică finăVizita continuă la Uzina de mecanică fină, întreprindere modernă care ilustrează, la rîndul ei, forța In creștere a economiei naționale. Deși înființată cu patru decenii în urmă, ea reprezintă, în fapt, o creație a anilor noștri, un rod al politicii partidului de industrializare socialistă a țării. Uzina a fost reconstruită, redimensionată, mă- rindu-și continuu capacitatea. Ea și-a sporit, din 1965, de 2,5 ori producția, iar beneficiile au crescut de 3,8 ori. Sarcinile pe 1970 — ca și pe întregul cincinal — au fost îndeplinite ritmic. Uzina este considerată astăzi, pe drept cuvînt, o unitate remarcabilă a industriei constructoare de mașini. Colectivul de aici a cucerit treaptă cu treaptă cotele înaltei calificări, re- zolvînd cu succes inedite probleme tehnice în realizarea de unelte pneumatice, aparate de măsurători fine, dispozitive de automatizare.Cu satisfacția acestor realizări, i-au întîmpinat oamenii uzinei pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți conducători de partid și de stat.Directorul întreprinderii, ing. Teodor Gorceag, îi invită pe oaspeți să viziteze cîteva secții mai importante ale unității: sectoarele de scule și dispozitive și, respectiv, de aparate pentru măsură și control, unde se execută o gamă largă de produse care cer o deosebită pricepere și îndeminare. Se lucrează instrumente de măsurat lungimi, cu o precizie de zecimi de miimi de microni, roți dințate cu un diametru de un mm, cuțite pentru strung, freze, matrițe, ștanțe. Pretutindeni pe unde se trece, oaspeților li se face o entuziastă primire. Sub cupola halelor răsună aplauzele și strigătele pline de căldură ale muncitorilor „Ceaușescu, P.C.R.".Conducătorul partidului și statului nostru se interesează de procesul tehnologic, asistă la demonstrații practice, face recomandări privind îmbunătățirea permanentă a calității sortimentelor, pregătirea cu grijă a cadrelor necesare, gospodărirea mai judicioasă a spațiului și a utilajelor existente, ătît în vederea creșterii producției, cit și a amplasării viitoarelor instalații. Se interesează

Un colectiv de înaltă 
calificare tehnică„Electroaparataj" este cea de-a treia unitate industrială care a primit vizita conducătorilor de partid și de stat. Această întreprindere și-a adus și își aduce contribuția la opera de electrificare a patriei, la înzestrarea diferitelor ramuri ale e- conomiei naționale cu echipamente și aparataje complexe. Ea realizează mai mult de 500 de sortimente, în 2 000 de variante, pe care le regăsim — folosite — în industriile constructoare de mașini, minieră, energetică, navală, în transporturi și agricultură, în locuințe. întreprinderea, în plină expansiune, și-a sporit, în cei 20 de ani de existență, de 12 ori suprafața construită și de 31 ori producția globală.La porțile uzinei, oaspeții sînt întîmpinați de Grigore Marin, directorul Centralei industriei electrotehnice și automatizări, Panait Drăguș, directorul întreprinderii, de numeroși muncitori.Sînt vizitate, pe rînd, secțiile de prese mecanice, de galvanizare, matrițerie și alte locuri de muncă. Directorul întreprinderii informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat de atenția deosebită ce se acordă ridicării continue a performanțelor tehnice și a nivelului calitativ al echipamentului și aparatajelor, concomitent cu reducerea gabaritului lor. Este remarcabil efortul pe care-1 fac proiectanții, inginerii și tehnicienii, întreg colectivul fabricii în direcția miniaturizării pro

Unde nisipul 
se transformă in sticlăPrin Șoseaua Pantelimon, și în continuare prin comuna Cățelu, descriind un arc de cerc în care este cuprinsă una din cele mai tinere zone industriale bucu- 

nivelului lor de trai, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă. Ei s-au angajat să depună toate eforturile pentru ca primul an al noului cincinal să înceapă bine, pentru ca planul de producție să devină realitate.

îndeaproape de condițiile de lucru și de viață ale muncitorilor. Cei întrebați se declară mulțumiți de cîștigurile realizate, de rezultatele muncii lor, care le oferă, prin gradul înalt de tehnicitate și precizie, satisfacții profesionale și sufletești. Muncitoarele Rodica Ghiță și Aurelia Vasilescu, aducînd în discuție probleme de ordin gospodăresc, au relatat tovarășului Nicolae Ceaușescu că piața este bine aprovizionată și nu au de întîmpinat, ca gospodine, nici un fel de dificultăți.Ultimul popas are loc la laboratorul metrologic. Aici se află organizată o expoziție ce reunește o parte din cele 2 000 de produse ale uzinei. Mari grafice prefigurează dezvoltarea întreprinderii pe mai departe. în următorii cinci ani, uzina va produce de trei ori mai mult decît acum. Trei sferturi din volumul acestei producții îl vor reprezenta sortimentele noi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu își manifestă satisfacția față de performanțele produselor realizate, de finețea și calitatea lor superioară, adevărate bijuterii tehnice și recomandă ca, pe baza experienței acumulate, a îndemînării oamenilor, să se creeze o secție în care să se producă ceasornice. Trecerea la realizarea unui asemenea produs de mare finețe este facilitată la Uzina de mecanică fină de faptul că aici se produc de multă vreme aparate de precizie — miniaturale unele dintre acestea — de faptul că există un utilaj corespunzător și mai presus de toate există muncitori, cadre cu îndemînare în producerea ș'i asamblarea de piese adecvate. Studiind dispunerea în spațiu a halelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că există suficiente posibilități de extindere a acestora, ceea ce va crea spații de lucru suplimentare, cu urmarea firească, creșterea producției de aparate de măsură atît de cerute de economia noastră națională și de piața externă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători își iau rămas bun în aplauzele însuflețite ale muncitorilor. Secretar.il general urează harnicului colectiv noi succese în muncă, sănătate și multă fericire.

duselor, a folosirii materialelor noi mai rezistente, în căutarea soluțiilor constructive cele mai economice. în acest sens, se arată că, in perioada 1965—1970, au fost re- proiectate și modernizate peste 300 produse. Sînt prezentate cîteva dintre ele, precum și mai multe matrițe de înaltă complexitate, concepute și executate de; specialiștii de aici. Apreciind calitatea matrițelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca pe viitor să se dezvolte producția acestora, asigurîn- du-se totodată diversificarea sortimentelor. în același timp, secretarul general al partidului propune ca în vederea sporirii producției destinate exportului să se realizeze o cooperare mai strînsă cu întreprinderi din străinătate.Interesîndu-se de condițiile de muncă și de viață ale muncitorilor și ținînd seama de faptul că aici lucrează, în cea mai mare parte femei și tineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică necesitatea înființării, în cadrul întreprinderii, a unei creșe și a unei cantine.Discuția cu specialiștii și muncitorii uzinei continuă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că întreprinderea dispune de utilaje moderne, de toate mijloacele tehnice, pentru obținerea unor produse de calitate din ce în ce mai bună, similare cu cele fabricate în țări cu o îndelungată tradiție în electrotehnică.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul întreprinderii, dorindu-i noi succese în viață șl în muncă.

reștene, . zona Dudești, coloana de mașini ajunge la Fabrica de articole de sticlărie „București". De aici se văd siluetele importantelor unități ale industriei chimice, ridi-

La „Electroaparataj', Conducătorilor de partid le sînt prezentate unele din noile produsecate aici in. ultimii ani : Uzinele de medicamente, „Policolor", „9 Mai“, „Dudești — I.C.E.C.H.I.M.". încep să prindă contur, în același timp, noi construcții industriale. Această imensă platformă industrială se integrează armonios în peisajul Du- deștiului, vechi cartier al Capitalei, devenit, datorită operei masive de urbanizare întreprinsă aici în anii din urmă, un cartier modern. Privită din exterior, întreprinderea se impune atenției prin volumele ample pe care le desfășoară in spațiu. Te crezi în preajma unei mari uzine metalurgice, nimic nu-ți sugerează faptul că aici, din materii prime, între care în primul rînd se situează nisipurile, se realizează o- biecte din sticlă pentru întrebuințări gospodărești, tehnice, medicale, de laborator.Salariații fabricii, ieșiți în întîm- pinare, îl primesc pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu o adevărată revărsare de aplauze și urale. Este aceeași ambianță fremătătoare, e- moționantă care se regăsește pretutindeni unde conducătorul partidu- 'lui și statului nostru se întîlr.ește cu oamenii muncii, cu cetățenii.în fața unei sugestive machete, avînd ca fundal o vitrină-expo- ziție, ing. Luiza Diaconescu, directoarea întreprinderii, și Ion Bazac, adjunct al ministrului industriei ușoare, oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat unele date explicative asupra fluxului tehnologic al procesului de producție, asupra produselor realizate pînă în prezent și asupra preocupărilor de viitor. Reține atenția faptul că întreprinderea realizează anual nu mai puțin decît 112 000 tone produse de sticlă. Cu cele opt cuptoare ale sale fabrica dublează, ca volum, întreaga producție de sticlărie a țării realizată în 1966. Drumul spre principala hală de producție, hala de prelucrare a materiei prime, conduce de-a lungul unor culcare, care cunosc astăzi, ca și terenul deschis din fața corpului administrativ, o vie animație; muncitorii ies in cor- pore să-i salute din suflet pe secretarul general al partidului și pe ceilalți conducători.Primul punct al Itinerarului în întreprindere îl constituie cuptorul principal, cel mai mare din unitate și din țară, care, singur, produce anual 55 000 tone sticlă, echivalentul producției pe un an a întregului combinat de sticlă, de la Sighișoara. Mergînd pe firul procesului de producție, se urmărește elaborarea pină la produsul finit, sticla-ambalaj, a unei șarje. Se produc sticle de diferite tipuri, flacoane pentru penicilină și strep- tomicină, fiole, vase decorative Nimic, aici, in această întreprindere nu amintește de munca chinuitoare a sticlarilor de altă dată, de țevile lor lungi de suflat, de vetrele dogoritoare pînă la limita epuizării fizice. Totul în fabrica în care ne găsim este mecanizat, automatizat, omul lucrînd mai mult cu ochiul decît cu mîna. Bule de sticlă incandescentă a

leargă pe jgheaburi, își schimbă spectaculos direcția,, lunecă în forme și, strivite de prese puternice, se transformă în vaze de flori, pahare, faruri.Fabrica de sticlărie este o întreprindere de mare capacitate, utilată cu tot ceea ce reprezintă nou și modern în materie de tehnică șl tehnologie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de prețul de cost scăzut al produselor, de importantele beneficii realizate. Rezultatele sînt apreciate de secretarul general al partidului ca bune.Dialogul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cadrele de conducere din cele patru întreprinderi bucureștene, cu muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Fabrica de pompe, de la Electroaparataj, de la Mecanică fină, de la Sticlărie, a relevat preocuparea asiduă a colectivelor de salariați de a încheia cu rezultate cît mai bune anul 1970, acest final de perioadă cincinală, de a porni, în anul ce va 

In vizită la Uzina de pompe

începe curînd, cu pași siguri în înfăptuirea obiectivelor înscrise în cincinalul 1971—1975. A fost un dialog fructuos, dătător de încredere în forțele colectivelor noastre bucureștene, în capacitatea lor de a rezolva probleme tot mai ample, tot mai complexe determinate de etapa superioară din punct de vedere calitativ în care trece economia noastră odată cu noul cincinal. A fost un dialog fructuos cu masele de oameni ai muncii. încheiat pretutindeni cu urarea de noi succese, cu tradiționalul „La mulți ani!“, cu manifestări care exprimă puternic încrederea și dragostea cu care cei ce muncesc înconjoară partidul nostru, urmează politica sa de înflorire continuă și multilaterală a României socialiste, sînt hotărîți să acționeze pentru realizarea obiectivelor de viitor.
Nicolae POPESCU-BOGDÂNESTI 
Nicolae VAMVU
Petru UILÂCAN

(Urmare din pag. I)

de Producție
de strictă specialitate, precum și pentru executarea lucrărilor în perioada de vîrf, ele pot angaja, contra plată, persoane din afara cooperativei, numai dacă membrii cooperatori participă la lucru, dar nu pot acoperi întregul volum de lucrări din perioada respectivă.

Art. 6. — Se autoriză Banca Agricolă ca în măsura în care cooperativele agricole de producție nu dispun de sumele necesare pentru a asigura lunar plata minimului garantat membrilor cooperatori să acorde credite pe termen scurt la nivelul și în condițiile prevăzute la art. 1 și 2.
Art. 7. — Acordarea creditelor pentru plata venitului minim garantat lunar se va face de Banca Agricolă, pe baza documentațiilor prezentate de cooperativele agricole de producție. Răspunderea pentru realitatea numărului deArt. 8. — Cu începere de la 1 ianuarie 1971 intră în vigoare pensiile majorate pentru țăranii cooperatori astfel:
Numărul anilor 
efectiv lucrați 
in cooperativă

Pensia actuală

Pensia majorată

Pensionari 
bărbați 65 — 69 

ani și femei 
60—64 ani

Pensionari 
bărbați peste 

70 ani și femei, 
peste 65 aniFără "Vechime 60 100 1501— 4 ani 70 110 1605— 9 ani 120 150 18010—14 ani 150 180 21015 ani și peste 180 200 250

Pensiile copiilor orfani de ambii părinți se majorează de la 100 la 150 lei lunar. Cuantumul pensiilor de invaliditate se va stabili în raport cu majorarea pensiei de bă- trînețe.Pentru a se asigura ca toți cooperatorii pensionari să încaseze, lună de lună, pensia ce li se cuvine, cooperativelor care din motive obiective nu dispun de fondurile necesare plății contribuției la Casa de pensii, calculată în raport de producția globală realizată, Banca Agricolă le va acorda credite.
Art. 9. — Creditele pe termen scurt ce se acordă cooperativelor agricole pentru plata minimului garantat și contribuției la Casa de pensii sînt scutite de dobîndă.Aceste credite se vor rambursa din veniturile realizate de cooperativele agricole de producție pînă la finele anului. In cazul în care datorită unor calamități naturale sau altor cauze obiective nu se va 

zile lucrate și efectuarea lucrărilor pentru care se solicită credite revine președintelui, inginerului șef și contabilului șef.în cazul cînd organele băncii constată că nu s-au efectuat numărul de zile și volumul de lucrări stabilite, pentru care s-a a- cordat minimul garantat, vor lua măsuri de recuperare a creditelor acordate și vor cere organelor agricole județene sancționarea celor vinovați din conducerea cooperativei, fermelor și brigăzilor.Direcțiile agricole și uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, împreună cu sucursalele Băncii Agricole, vor controla dacă lucrările agricole și de întreținere a animalelor s-au realizat la timp și în bune condiții, iar cînd vor constata abateri de la aplicarea normelor stabilite vor lua măsuri corespunzătoare.

putea face rambursarea creditelor din veniturile realizate în anul în care au fost acordate, modalitatea de recuperare;, a acestor credite acordate cooperativelor se va stabili la sfîrșitul anului, după cunoașterea rezultatelor economico- financiare ale cooperativelor agricole de producție.
Art. 10. — Indemnizațiile de stat prevăzute Ia art. 3 se vor aproba :— de comitetele executive ale consiliilor populare județene, pe baza propunerilor direcțiilor agricole și uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, pentru fiecare președinte de cooperativă agricolă de producție ;— de direcțiile agricole și uniunile județene ale cooperativelor a- gricole de producție, la propunerea consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole, pentru șefii da fermă și de brigadă.Stabilirea indemnizațiilor în cadrul limitelor prevăzute la art. 3 sa va face ținînd seama de mărimea cooperativelor agricole, respectiv a fermelor și brigăzilor, de complexitatea procesului de producție, precum și de pregătirea, vechimea șl aportul în muncă ale președinților, șefilor de fermă și de brigadă.
Art. 11. — Se autoriză Ministerul Finanțelor ca pînă la finele trimestrului 1/1971, pe baza documentațiilor ce vor fi trimise de consiliile populare județene, să facă modificări de alocații în bugetele locale, în funcție de nevoi, în cadrul sumei totale prevăzute.
Art 12. — In cazul cînd cooperativele agricole de producție nu au mijloace bănești suficiente în conturile de disponibilități privind producția și investițiile, plățile se vor efectua de către unitățile Băncii Agricole pe măsura creării disponibilităților, în următoarea ordine :I. plata totală în bani pentru retribuția muncii membrilor cooperatori șl a personalului angajat, inclusiv a plăților asimilate și a contribuției la Casa de pensii, precum și acoperirea cheltuielilor materiale de producție ;II. plata obligațiilor către buget și a lucrărilor executate de întreprinderile de mecanizare a agriculturii ;III. rambursarea creditelor și plata dobînzilor bancare ;IV. prelevări pentru fondul de acumulare;V. alte plăți.
Art. 13. — Pe data de 1 ianuarie 1971 se abrogă art. 14 din H.C.M. nr. 2745/1968 privind acordarea de credite și reglementarea plăților pentru aprovizionarea cu materii prime și materiale în cooperativele agricole de producție, republicată în Buletinul oficial al Republicii Socialiste România partea I, nr. 111 din 11 septembrie 1970.

Secretar.il
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OBIECTIVE ALE CERCETĂRII Manifestări consacrate aniversării 
semicentenarului partidului PRACTICA

ȘTIINȚIFICE COMPLEXE
In hortiviticultură

Măsurile adoptate pe baza recentei expuneri cu privire Ia îmbunătățirea 
organizării, planificării și conducerii agriculturii, prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de Ia C.C. al P.C.R., din 23 noiembrie 
1970, au reliefat și în prezent cu o deosebită claritate sarcinile majore ce stau 
astăzi in fața specialiștilor din agricultură, inclusiv a cercetătorilor de profil. 
Pentru a îndeplini in mod corespunzător obiectivele, rețeaua de 
științifică trebuie să-și reconsidere și ea modalitățile de acțiune.

Pe ce căi se pot armoniza, sub aspectul organizării concrete 
țărilor, intr-un domeniu sau altul, investigațiile curente cu cele de 
tivi? l-am întrebat, la Începutul 
Constantinescu.

cercetare

a cerce- 
perspec- 

convorbiril noastre, pe acad. Gherasim

cetarea teoretică, fundamentală 
(axată mal mult pe lucrări de labo
rator, vizînd rezultate menite să 
marcheze cu adevărat jaloane noi 
în știința și practica respectivului 
sector). Cercetarea complexă — pe 
care noi am vizat-o în cele spuse 
mai inainte — imbină in realitate, 
armonios, aceste două categorii de 
investigații și se realizează pe bază 
de cooperare intre specialiști și aso
ciere între laboratoare, institute, mi-

— Ca tn orice disciplină, șl In cele 
de profil agricol intervin determinări 
legate, in primul rind, de caracteris
ticile obiectului de studiu : realități
le agriculturii, care au în mai mare 
măsură un caracter sistematic, cînd 
se referă fie la sistemul natural (re
lief, soluri, culturi etc.), fie la siste
mul influențelor social-economice. 
Intervin, pe de altă parte, și deter
minări unificatoare, ținînd de însăși 
evoluția științelor agricole, care tind 
— mai ales astăzi — să dea răspun
suri cit mai adecvate, sub forma unor 
intervenții organizate, armonizate. 
Dar, dacă în ceea ce privește reali
tatea actuală a agriculturii se poate 
ajunge mai lesne la o viziune rela
tiv unitară, în ceea ce privește 
perspectiva, lucrurile decurg inerent 
mai greu, datorită riscului de a-ți 
asuma răspunderea prefigurării evo
luției ulterioare. Iată de ce unii spe
cialiști preferă să 
„lucreze" cu da
tele palpabile ale 
realității prezen
te, cu care — du
pă părerea lor — 
„nu poți greși" 
prea mult. Cerce
tarea este lipsită 
astfel de una din
tre pistele ei fundamentale, pers
pectiva. Ca oameni ai agri
culturii, care știm să trăim, prin 
insăși natura preocupărilor, anticipa
tiv, văzind dinainte cum semințele 
aruncate in ogor devin holde, sin- 
tem datori să ne asumăm totuși o 
asemenea sarcină, transformînd ac
țiunea întîmplătoare și riscantă în 
cunoaștere din timp, profundă și 
sistematică, urmată de acțiunea co
respunzătoare.

Precizarea unor asemenea tendin
țe reprezintă punctul de pornire în 
conturarea perspectivei, de care tre
buie să ne apropiem cu sprijinul 
activ și nemijlocit al cercetării știin
țifice, dat fiind rolul său de avanpost 
al producției. Din acest punct de ve
dere — și pentru a asigura avansul 
cercetării față de producție — utilă 
și venită la timp apare' măsura de a 
orienta cercetările pe bază de pro
grame, strins legate de necesitățile 
resoartelor de producție. Cerce
tările proprii in hortiviticultură 
trebuie să se dezvolte și in lu
mina tehnicii moderne, fixîndu-și 
mereu noi puncte de reper. Astfel, 
mecanizarea avansată trebuie con
cepută ca un proces continuu, du
când la automatizarea proceselor teh
nologice — cum se șl întîmplă in 
sectorul de viniflcație — unde 2—3 
oameni pot conduce efectiv operațli-

ciere între laboratoare, institute, 
nistere.

Un asemenea efort, pe linie__
todologică, trebuie sprijinit mult mai 
substanțial însă și în ceea ce pri-

ORADEA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Aurel Pop). — Cabinetul jude
țean P.C.R. Bihor, Comitetul jude
țean de cultură și artă și Inspectora
tul școlar județean au organizat un 
simpozion dedicat semicentenarului 
Partidului Comunist Român. în ca
drul simpozionului s-au prezentat 
expuneri privind istoria partidului, 
au fost relevate numeroase aspecte 
teoretice și practice ale făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, unele probleme de sociologie șl 
ale științei conducerii societății. Tot
odată, pentru lectorii și profesorii de 
istorie a fost prezentat un referat 
despre personalități și locuri legate 
de mișcarea muncitorească din Ora
dea și județul Bihor.

*
In lntimpinarea sărbătoririi semi

centenarului partidului in județul Te
leorman au loc numeroase manifes
tări cultural-artistice. La Casa oră
șenească de cultură din Roșiorii de 
Vede peste 300 de tineri au participat 
la o expunere privind realizările în
făptuite în județ în ultimii ani. In 
sala cinematografului „Carpați" a fost 
prezentat un spectacol intitulat „Te

laud, te apăr și te cînt, patrie iu
bită !“, iar elevii unor școli din ju
deț au luat parte la seri de poe
zie cu tema „Te cîntăm partid iu
bit 1“

De asemenea, concursul „Cel mal 
valoros spectacol" antrenează un ma
re număr de formații artistice. Spec
tacolele prezentate în prima fază, la 
căminele culturale din Zimbreasca, 
Tătărășii de Jos și în alte comune au 
constituit un adevărat festival al cân
tecului, dansului și poeziei Închinate 
partidului

★
Colectivul Uzinei metalurgice din 

Iași a primit vizita unui grup de 20 
poeți din localitate, cu prilejul unui 
simpozion organizat aici în cinstea 
semicentenarului partidului. In cadrul 
manifestării, lectorul universitar E- 
milian Bold a vorbit despre lupta 
comuniștilor ieșeni in anii ilegalității. 
A urmat un recital de poezie in ca
drul căruia poeții au citit din lucră
rile lor Închinate patriei și partidului.

O manifestare asemănătoare a avut 
loc la Fabrica de confecții din Iași.

(Agerpres)

PEDAGOGICĂ
a viitorilor profesori

Diferitele aspecte ale problemei practicii studenților au fost- 
larg dezbătute in presă, în paginile revistelor de specialitate. Și 
pe bună dreptate. Pentru că ea reprezintă o latură esențială a pre
gătirii fiecărui tînăr specialist, In orice domeniu de activitate. In mod 
deosebit, însă, s-au dezbătut obiectivele și modalitățile concrete ale 
practicii in producție a studenților institutelor tehnice. Mă gindesc că 
ar fi util să ne ocupăm ceva mai îndeaproape și de condițiile și as
pectele concrete ale practicii pedagogice a viitorilor profesori — preocu
pare fundamentală pentru însușirea profesiunii didactice.

me-

Convorbire cu acad. Gherasim CONSTANTINESCU

vește dezvoltarea disciplinelor in 
măsură să-l susțină, unele apărute 
recent. Printre cele pe care horticul
tura și viticultura le reclamă impe
rios amintesc genetica și amelio
rarea privind speciile și soiurile 
existente în cultură șl introducerea 
de noi specii și plante, pe baza cu
noașterii originii și evoluției lor, a 
labilității lor genetice ; ecologia, 
știință relativ nouă, care pătrunde 
in agricultura practică prin fitopa- 
tologia și entomologia agricolă. La 
granița dintre genetică și ecologie 
apare o nouă știință, deosebit de im
portantă mal ales pentru viticultură 
șl horticultură : ecofiziologia — 
care poate fl Însoțită de ecopedolo- 
gie — formînd baza științifică a teh

nologiei aplicate, 
In cultura diferi
telor specii și so
iuri de viță, pomi, 
arbuști, legume, 
flori.

Elementul fun
damental în mă
sură să ne condu
că la descoperiri 
mod direct și ne-

cinema

— Ce ar însemna, concret, 
realizarea unui asemenea dezi
derat ?

— Mai intli, Informarea cuprinză
toare asupra celor mai recente și 
mai valoroase rezultate și tendințe 
existente pe plan mondial și con
fruntarea lor cu realitățile agricul
turii proprii. Apoi, conturarea ten
dințelor specifice țării noastre. In ca
zul sectorului de care mă ocup — hor
ticultura și viticultura — se constată 
astfel, printre altele, că acestea au 
încă de pe acum o anumită priori
tate sub raportul valorificării tere
nurilor mai slab productive. Pe dea
lurile înalte, de pildă, se cultivă cu 
precădere pomi fructiferi, iar pe 
cele mai joase, vița de vie. Chiar și 
legumicultura — mai ales cea inten
sivă și de mare potențialitate eco
nomică — se mulțumește uneori cu 
terenuri de-a dreptul ingrate, dar 
care, amenajate și fertilizate, își 
dovedesc avantajele. In acest context 
se Încadrează și „culturile forțate", 
care înzecesc producția pe metru pă
trat. întregul sistem hortiviticol se 
bucură de întlletate și in zonele cu 
nisipuri, unde grădinile și viile dau 
un randament deosebit (lucru verifi
cat concret, de pildă, pe nisipurile 
de la Bechet-Călărași, din județul 
Dolj).

Toate acestea se Încadrează tn ce
rințele actuale și de perspectivă ale 
economiei țării, determinate de asi
gurarea unor cantități sporite de pro
duse ale hortiviticulturii necesare a- 
provizionării populației și creării u- 
nor disponibilități pentru export. Tn 
viitorul cincinal, de exemplu, horti
viticulturii îi revin mari sarcini. Va 
trebui, în primul rind, să se îmbogă
țească sortimentul de legume, fructe 
și struguri, producțiile să crească la 
nivelul celor realizate în țările cu a- 
gricultura cea mai avansată. Crește
rea producției de legume nu se va 
realiza pe calea extinderii suprafețe
lor, ci pe baza sporirii recoltelor me
dii la hectar. In pomicultură șl viti
cultură, paralel cu perfecționarea sor
timentelor, randamentul la hectar va 
trebui să cunoască o pronunțată creș
tere. Acestui scop îi va servi acțiu
nea de concentrare și specializare a 
producției, problemă căreia i se acor
dă o deosebită importanță și In ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta ședință de lucru de la Co
mitetul Central.

le de preluare și prelucrare a mii 
și mii de vagoane de struguri pe 
sezon — sau în tehnologia de condi
ționare, păstrare și prelucrare a 
fructelor și legumelor. Această preo
cupare trebuie să se materializeze în 
mecanizarea totală a lucrărilor și 
proceselor celor mal complicate din 
fluxul tehnologic de cultură (culesul 
mecanizat al strugurilor, sortarea 
fructelor șl legumelor).

De asemenea, dintre obiectivele de 
viitor ale cercetărilor din sectorul 
hortiviticol nu pot lipsi cele referi
toare la specializarea producției șl 
diversificarea produselor pe bază de 
soi, sortiment biotop, in sisteme eco
logice deschise. Se impune, deci, 
cercetarea cu prioritate a soiului 
pur sau în sortiment economic ori 
tehnologic. Iar cunoașterea funcțiilor 
fiziologice pe specii și soiuri raiona- 
te (în sistem de ecofiziologie și agro
chimie) devine o necesitate stringen
tă, pentru o mai bună valorificare 
a diferitelor medii și o mai sigură 
rentabilizare a culturilor din acest 
sector. Fie că lucrează în cîmp des
chis, fie că lucrează în sere, nimeni 
nu va reuși să obțină maximum de 
rezultate, dacă nu va ține seama de 
relația ce se stabilește intre plantă 
și sistemul climă-sol, dacă nu va 
cunoaște schimbul ionic în sistemul 
de circulație a elementelor nutriti
ve. în general, cercetările de per
spectivă trebuie să se efectueze pe 
baze ecologice în sistemul climă-sol- 
plantă, oferind puncte de plecare 
utile pentru configurarea unitară — 
în ceea ce privește prezentul și 
perspectiva — a programelor de pro
fil.

utile producției. In 
mijlocit, rămîne deci studiul complex 
al sistemelor funcționale de cultură 
(deosebite pentru fiecare specie, soi 
sau sortiment in parte, de la o loca
litate la alta, de la un sistem ecolo
gic la altul). Iată de ce, paralel cu 
cercetările curente, legate de proce
sul de producție șl programele de
partamentale, este necesar să creăm 
o metodologie unitară de cercetare 
în agricultură tn măsură să asigure 
soluții mai adecvate pentru toate 
sectoarele științifice pe care le con
duce și coordonează In prezent Aca
demia de Științe Agricole și Silvice.

Convorbire consemnata de 
Teudor CAZACU

■

ilru
— In aceste condiții, ce se 

impune a fi întreprins de către 
cercetarea științifică însăși, de 
către fiecare colectiv specializat 
din acest sector ?

— Se impune, mai ales, o schim
bare a insăși opticii de concepere și 
desfășurare a cercetărilor pentru a 
se depăși condiția investigațiilor sta
ționare și pe aspecte limitate. Cer
cetarea științifică trebuie să se apro
pie mai mult de obiect, de zonă, să 
țină seama de întregul complex de 
factori ce condiționează un teren* sau 
o cultură anumită. Mulți dintre 
acești factori sînt generali, avînd 
valabilitate și pentru alte terenuri 
sau specii, alții sînt specifici — a- 
naliza lor permite însă ca soluțiile 
preconizate să fie mai adecvate con
dițiilor, posibilităților noastre. Aș 
vrea să remarc că factorul climă nu 
va putea lipsi din aceste studii, cer
cetarea extinzîndu-se pînă la micro
climate șl chiar la microfitoclimate.

Investigația se va desfășura, de
sigur, în cele două forme esențiale : 
cercetarea aplicativă, (in condiții de 
producție și sprijinită pe deplasări 
expediționare, în colective mai mari 
și cu compoziție mai variată) și cer-

**
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In ajutorul celor ce studiază 
in invățămintul de partid 

cu profil economic
Revista „VIAȚA ECONO

MICĂ" publică rubrica „In a- jutorul celor care studiază în învățămîntul de partid" pentru ciclurile de economie politică a socialismului, economie concretă, eficiența investițiilor, organizarea muncii, organizarea conducerii, estetica Industrială, economie mondială socialistă, economie mondială capitalistă.Se vor publica, în timp util, pentru propagandiști și cursanți, articole, consultații și materiale documentare.In numerele recent apărute 
au fost publicate consultațiile: „Perfecționarea conducerii și calitatea deciziei", „Centralizarea conducerii și democrația — coordonate fundamentale ale economiei socialiste", „Obiectiv și subiectiv în edificarea bazei materiale a socialismului", ,,Dinamica și semnificațiile compoziției organi

ce a capitalului In perioada actuală", „Principiile esteticii industriale".Sînt pregătite pentru publicare consultațiile : „Dezvoltarea bazei tehnico-economice a socialismului", „Planificarea economiei naționale, planifica- re-prognoză“, „Creșterea productivității muncii", „Concentrarea, specializarea, cooperarea și combinarea producției industriale", „Estetica locului de muncă", „Teorii și aspecte ale creșterii economice în capitalism" etc.Revista „VIAȚA ECONOMICĂ" asigură un strîns și permanent contact cu actualitatea economică Internă și internațională.Prețul unul abonament a- nual la revista „Viața economică" este de lei 104. Abonamentele se fac la oficiile șl a- gențiile poștale, prin factorii și difuzorii de presă.
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• Ceaikovskl (ambele serii) i PA
TRIA — 11; 16; 20.
<B. D. intră în acțiune : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Pomul de crăciun : CAPITOL
- 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Șarada î BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 3410) — 17,15} 
(3411) — 20,45, 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; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 16; 
19,30, MELODIA — 9; 12,30; 16; 
19,45.
• Povestirile piticului Blmbo i 
CENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21.
• Z : FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, AURORA — 9,30; 12; 
15,15; 17,45; 20,15, MODERN — 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 : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, COTROCENI - 14,30
16,30; 18,30; 20,30.
• Departe de lumea dezlănțuită i 
BUZEȘTI — 15,30; 19.
• Sechestru de persoană : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare.
• Răzbunarea Sfîntului : BUCEGI
- 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 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.
• Muzeul ; 10; 12; 14; 16; Retro
spectivă și concursul filmului do
cumentar românesc — 18; Program

Lumlfere-Mglifei — n i CINEMA
TECA (sala Union).
• 30 de ani de veselie : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
• Retrospectiva filmului doou- 
mentar ; TIMPURI NOI — 20.
• O poveste veche, veche s LU
MINA — 9; 14; 16; 18,15: 20,30.
• ...să ucizi o pasăre cintătoare i 
LUMINA — 11.
• Tinerețe fără bătrînețe i DOINA
— 9—16 în continuare.
• Splendoare In iarbă : DOINA — 
18; 20,30.
• Castelul condamnațllor i MUN
CA — 16; 18; 20.
• Vînătoarea de vrăjitoare : DRU
MUL SĂRII — 15,30.
• Femela să se teamă de bărbat i 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
• De șapte ori șapte i FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Cămi

nul. Din cuprins ; Ancheta 
„Căminului" : Ctnd tetele 
tmplineșc 15 ani ; Luna ca
dourilor ; Rețeta gospodinei ; 
Anticipații pentru Revelion 
1971.

18,50 Revista economică TV.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
10.00 Film artistic : „Fericirea fa

milială". Premieră pe țară. 
Ecranizări după nuvelele iul 
Cehov : „Din plictiseală", 
„Nervii", „Răzbunătorul" și 
„Cerere tn căsătorie".

21.25 Pe plaiuri gorjeneștl.
21,55 Cărți șl Idel. Claude Levi 

Strauss : „Gtndlrea sălbati
că".

22,15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Sabato sera. Spectacol muzl- 

cal-coregrafic realizat de te
leviziunea italiană cu Mina, 
Johnny Dorelll, Rocky Ro
berts, Lola Folana.
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SCENARIU, ANIMAȚIE, REGIE : HORIA ȘTEFANESCU, EDUARD 
ARTIN

Nici un poet român dintre cei de 
azi n-a scris, am impresia, despre 
poezie (mereu despre poezie, șl nu
mai despre poezie) atît de mult și de 
substanțial ca Ștefan Aug. Doinaș. 
Căutînd în Istoria literară un alt a- 
semenea caz, mi-am amintit numai- 
decît de Stephane Mallarmâ. De ce 
tocmai de el ? Nu din întîmplare, 
probabil, ci în virtutea faptului că 
și un bun număr de poeme din Al
ter ego, volum apărut in editura 
„M. Eminescu", ne trimit la autorul 
Herodiadei. Nu e vorba de o directă 
Împrumutare a tehnicii mallarmâene ; 
aceasta implică versul clasic, rima, 
deseori forma fixă a sonetului, tn 
vreme ce dincoace avem, frecvent, 
versuri albe și piesele se Înfățișează 
de obicei ca toturi compacte, nu sint 
dispuse In strofe. Sub aspect pro
zodic. nu o dată și prin resursele 
motivelor lirice, multe din poeziile 
lui Șt. Aug. Doinaș sînt debitoare 
lui Rilke, iar cite unele ne pot evoca 
modalitatea Ungaretti sau alte poetici 
ale secolului nostru. Constantă ră
mîne voința de expresie densă, lapi
dară, ambiția de a obține cuvintul e- 
sențial, poemul — cristal. Adoptind 
versul liber, poetul nu-și acordă prin 
aceasta nici o dispensă, nici un drept 
de abatere de la disciplina implaca
bilă a vocației ; versul său cămine 
vers, indiferent dacă își asumă sau 
nu obligația rimei, iar poemul, ca tot, 
posedă, cu sau fără menținerea ti
parelor consacrate, armătura severă 
a sonetului. Iată prin ce consună 
poezia lui Șt. Aug. Doinaș, In adîn- 
cime, cu aceea a lui MallarmA Ver
surile din Alter ego, (și nu numai de 
aici) tind către același tip de poezie, 
învederează o aceeași înțelegere a li
rismului ca poemele și „divagațiile" 
ilustrului premergător francez, că
ruia, de altfel, i se aduce în cartea 
de care ne ocupăm un nemijlocit O- 
magiu. Omagiind pe hirsutul „belfer 
de engleză", și definindu-i cu acest 
prilej, prin parafrază, arta, poetul 
român își divulgă implicit adeziu
nea la un anume ideal de creație. 
Aderența la acest concept de poezie 
este exprimată de o seamă de auto-
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confesli lirice directe, cuprinse tn 
ciclul „Cel ce vorbește tn locul 
meu". E cazul, negreșit, de a nota 
că nu puține poezii reunite In Alter 
ego își sînt propria temă. Nu numai 
in eseuri, dar în versuri chiar, Șt. 
Aug. Doinaș meditează adeseori a- 
supra poeziei, și acesta e tncă un 
aspect al înrudirii sale cu maestrul 
de la Besanțon. Așa, de pildă, el 
cugetă despre „cuvinte", despre
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să se scoale marea frază ?“ se în
treabă poetul, în Oracol mut, după 
ce, in Cuvintele, adusese elogiu vo
cabulelor neprihănite, locașuri ale 
experiențelor de la începuturi : „...Au 
fost aici (in cuvinte), desigur, / nis
caiva triburi de lunatici, hoarde / de 
călăreți hrăniți cu arome crude (...) 
Toate — mărturisesc: prin rosătura 
veche / a unei consonante, prin fi
sura I vocalelor, că-ndrăgostiții lu-

Ștefan Augustin DOINAȘ

ALTER EGO
cronică literară

poezie, tșl reprezintă poetul ca „ne
gustor de zăpadă", își rememorează 
mitul lui Orfeu, Închină un poem 
Lirei și, după toate acestea (și altele 
încă), mai scrie și o Artă poetică 
explicită. Leit-motivul meditației 
este nostalgia poeziei totale, senti
mentul pierderii irecuperabile a fa
cultății prin care — odinioară — 
s-ar fi putut intra dintr-odată In po
sesia cuvîntului pur, original, dotat 
cu virtuți la care poeții de azi pot 
doar visa. Cum visul, la poeți, se 
preschimbă în faptă de creație, asis
tăm in Alter ego Ia o permanentă 
și obstinată sforțare de înfăptuiri, 
cu mijloace ale limbajului modern, 
echivalențe (inevitabil aproximative) 
al cuvîntului și frazei prototipice, tn 
stare să nască lumi. „Din colbul su
netelor moarte — cum / mai poate

— mai înainte de-a st lua toi
— / veneau aici ca să-și dez- 
umbra //. Noi am sosit tir-

(inutu-acesta / acum e rezer-
— a tăcerii".

cii / 
brațe 
brace 
ziu : 
vație

Descoperirea varietății cuvintelor, 
departe de a determina renunțarea, 
resemnarea în neputință, devine 
pentru poet un stimul al neînceta
tului efort de a infringe dificultatea, 
de a risca totul in tentativa de re
aducere a graiului Ia starea lui ori
ginară. Nici un sacrificiu nu e prea 
mare spre a obține „fructul care-n 
timp nu se mai schimbă", „minuscul 
fruct pe care / nici aluni risipitori, 
nici zarzări f, și nici corni cu la
crima de singe nu-l cunosc ; un fruct 
al unei virste / care stăruie și ea, 
zăpadă-n / șuieratul pinilor". Meri
tă a ne angaja în căutarea lui. Re-

Dupâ cum se știe, cu ocazia deschi
derii prezentului an universitar, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, a relevat cerin
țele majore ale pregătirii tinerei ge
nerații de specialiști pe băncile fa
cultăților, importanța acestei preocu
pări pentru dezvoltarea societății 
noastre socialiste. Ne-a reținut aten
ția, printre altele, ideea că trebuie 
muncit mai stăruitor pentru sporirea 
eficienței invățămintului — incit stu
denții de azi, absolvenții de mîine, să-șf 
poată ocupa posturile lor ca specia-' 
liști bine pregătiți, capabili să se în
roleze intr-un timp scurt în viața u- 
nităților economice, industriale, a ‘ 
stituțiilor de învățămînt, cultură 
artă, pentru a contribui cit mai 
pede, în mod efectiv, la progresul 
cietății. Subscriem întru totul și 
rinței majore, formulate cu acel pri
lej, ca viitorii specialiști să-și Înțe
leagă clar rolul lor în societate, să 
cunoască perspectivele de dezvoltare 
multilaterală a patriei. Unor ase
menea obiective fundamentale tre
buie să le răspundă și practica peda
gogică.

Firesc, prin stagiile de prac
tică pedagogică, viitorii profesori Își 
desăvîrșesc stu
diile lor profesio
nale, pedagogice. 
Dar această for
mă de activitate 
ar merita, cred, 
la ora actuală, o 
atenție mal mare. 
Se exprimă încă 
des opinii care 
susțin că pentru a 
este suficientă o 
tire profesională didactică, 
rezolvîndu-se de la sine, 
cînd științele, inclusiv 
și metodica, cuceresc un loc din 
ce în ce mai mare și în produc
ția de bunuri materiale, devine tot 
mai evident că fără metode și cu
noștințe psiho-pedagogice fundamen
tale nu ne putem aștepta la o efi
ciență sporită în munca lnstructiv- 
educatlvă.

In nici un caz nu trebuie confunda
tă cerința esențială a pregătirii profe
sionale cu ansamblul de calități de 
care trebuie să dispună profesorul de 
cultură generală. Cu siguranță, disci
plinele de specialitate, științific fon
date, predate studenților prin metode 
moderne au un efect educativ multi
plu ; însă acestea nu pot înlocui în 
totalitate, ajutorul de care are nevoie 
studentul, in mod organizat, pentru 
pregătirea sa concretă în vederea 
predări! lecțiilor, a organizării activi
tăților educative cu viitorii săi elevi.

De-a lungul existenței lor — ma
joritatea au fost înființate acum 10 
ani — institutele pedagogice și-au jus
tificat pe deplin menirea, pregătind 
zeci de mii de cadre didactice pentru 
rețeaua invățămintului de cultură ge
nerală, contribuind în acest mod la 
Înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru de culturalizare a mase
lor largi. Nu mai departe decît insti
tutul nostru, în cei 10 ani de viață, a 
pregătit peste 2 000 de absolvenți, care 
lucrează astăzi în școli generale, stră- 
duindu-se să participe rodnic la ridi
carea nivelului cultural și spiritual al 
localităților respective, să crească și 
să educe miile de copii ce le sint în
credințați. în prezent, la cele 5 facul
tăți ale sale sînt înscriși circa 930 de 
studenți români și maghiari Ia cursu
rile de zi și circa 400 Ia cursurile fără 
frecvență. Este foarte important pen
tru noi, ca și pentru celelalte institute 
similare din țară, să perfecționăm pre
gătirea acestor tineri pentru cariera 
de profesor și educator. Ținînd seama 
că ei vor lucra îndeosebi în mediul 
rural, consider că practica pedagogică 
a studenților institutelor pedagogice 
ar trebui să se desfășoare îndeosebi 
in școlile sătești. Evident, avînd în 
vedere faptul că este vorba de orga
nizarea practicii unui mare număr de 
studenți, rezolvarea problemei nu 
este simplă. Potrivit experienței in
stitutului la care lucrez, pot spune că 
practica desfășurată, in cursul anului, 
fără întreruperea cursurilor și semi- 
nariilor este eficientă. Desfășurarea 
practicii studenților institutelor peda
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gogice, de preferință in școli de apli
cație, ar da rezultate și mai rodnice. 
Dar mi se pare că in mod nejustificat 
s-a renunțat de cîțiva ani la acea 
practică pedagogică continuă, care a- 
vea o reală valoare în obținerea de 
către studenți a unor cunoștințe și de
prinderi absolut necesare exersării 
profesiei alese. Deși dificil, această 
formă de practică pedagogică, cu 
o durată de 2—3 săptămîni, noi 
am organizat-o la școli sătești. 
Aici studenții au fost inițiați în toate 
activitățile școlare și extrașco- 
lare, in acțiunile culturale și ob
ștești. Intr-un asemenea cadru 
s-au creat condiții mai prielnice 
și pentru ținerea orelor de dirigenție, 
direcție și pregătire In care, astăzi, 
majoritatea studenților solicită un a- 
jutor mai intens în anii de facultate. 
Plasarea studenților In timpul prac
ticii pedagogice continue in mediul 
rural implică, desigur, anumite greu
tăți organizatorice și oarecari cheltu
ieli materiale, Insă rezultatele mal 
bune, mal consistente in pregătirea 
studenților justifică acest efort supli
mentar.

După părerea

puncte de vedere

deveni profesor 
bună pregă- 

restul 
Astăzi, 

psihologia

mea, practica pe
dagogică se cuvi
ne privită și 
contextul 
plinelor care de
termină profilul 
facultăților. Ast
fel, mi se pare câ 
ar fi de dorit ca 
ea să capete o 
pondere mai mare 

profil pedagogic și 
la instituțiile, res-

In 
discl-

%

la instituțiile cu 
una diferențiată ____ __
pectiv secțiile, care pregătesc cerce
tători științifici. N-ar fi lipsit de 
interes să se diferențieze — e 
drept, tn mai mică măsură — prac
tica pedagogică chiar în funcția 
de profilul facultăților institutului pe
dagogic. In ceea ce privește planurile 
de învățămînt ale institutelor peda
gogice, ele permit o îmbinare armo
nioasă a cunoștințelor de specialita
te de care are nevoie un profesor de 
școală de cultură generală și depinde 
numai de corpul profesoral, de ca
drele didactice, ca aceste planuri să 
fie transpuse în viață, fiind îmbogă
țite cu o informare științifică bo
gată, dar și selectată. Dreptul acor
dat consiliilor profesorale de a ho
tărî asupra conținutului programelor 
analitice și a modalității transmiterii 
acestora, pe lingă răspunderile spo
rite ce le conferă cadrelor didactice 
față de calitatea cursurilor și semi- 
narulor, asigură premisele unei ac
tivități didactice rodnice.

Există Insă și citeva aspecte ale 
problemei care ar trebui să solici
te In mod deosebit atenția Ministeru
lui Invățămintului. Se «moaște că 
practica pedagogică a studenților la 
institutele pedagogice este condusă 
de colectivul de metodicieni, după 
cum este și firesc. Dar, pentru a cu
prinde toate orele trebuie să fie an
trenat un număr mare de cadre di
dactice, In funcție de numărul gru
pelor de studenți și de posibilitățile 
oferite de școli, munca de acest gen 
nefiind însă normată. Mai mult 
nici activitatea metodicienilor nu 
este normată, indiferent de numărul 
de studenți care se află sub îndru
marea lor. Este adevărat că asisten
tele la ore nu se pot echivala cu ți
nerea orelor, dar și celor care con
duc practica li se pretinde o contri
buție activă, competentă la pregăti
rea și analiza lecțiilor, ceea ce 
impune o atenție continuă și un efort 
intelectual permanent. Normarea 
acestei activități s-ar cuveni făcută 
nu în primul rind pentru un cîștig 
suplimentar, ci pentru acordarea no
tei de responsabilitate și seriozitate 
cuvenite practicii pedagogice. In fe
lul acesta ea ar putea fi mai bine or
ganizată, îndrumată și controlată.

Pentru pregătirea metodică și pe
dagogică a studenților ar putea fi 
luate în discuție și alte modalități, 
dar concluzia de bază rămîne, credem, 
aceeași : instruirea și educarea profe
sorilor pentru viață, pentru școală, 
trebuie să-și dobindească locul cuve
nit in procesul de Învățămînt. Pentru 
că școala superioară este, in primul 
rind, datoare «ă dezvăluie larg „se
cretele" profesiunii de dascăl.compensa, în caz de reușită, e un 

sentiment de plenitudine.
Preocupat de a produce cristale, 

și nu, asemenea lui Mallarme, doar 
la zile mari, ci aproape cotidian 
(judecind fie și numai după numărul 
considerabil de poezii strînse în acest 
volum), e fatal ca autorul culegerii 
Alter ego să nu Izbutească a le con
feri tuturor, o dată cu unghiurile și 
netezimile voite, și acele reflexe, a- 
cele scinteleri ce reprezintă modul 
suprem al autenticității artistice. 
Dintotdeauna, Ștefan Aug. Doinaș a 
profesat un lirism intelectualizat, 
și-a cenzurat emoția, a trecut-o prin 
filtrele cerebrale cele mai stricte. 
La directa comunicare a eului a re
curs rareori ; de regulă, a adoptat 
baladescul sau alte modalități nara
tive (după cum o atestă, chiar în car
tea de față, o seamă de poeme mai 
vechi — 1941—1956 — unele foarte 
frumoase, reproduse tn anexă) ori a 
adoptat un ton meditativ impersonal. 
Ei bine, nu rareori, acest refuz al 
subiectivității acoperă o efectivă ca
rență emotivă. întotdeauna impeca
bile, ca execuție, poemele se înfăți
șează uneori fără adîncimi, cu su
prafețe mate ; o răceală parnasiană, 
o corectitudine crispată suplinesc 
vibrația deficitară. Sentimentul a- 
cesta l-am avut îndeosebi străbăttnd 
ciclul „Insomnie", cel mai meditativ 
dintre toate, și In același timp, cel 
mal criptic. Nu e mai puțin adevărat 
că in interiorul său se găsesc, pe de 
altă parte, poezii dintre cele mai re
zistente : Dublă călătorie spre iz
voarele Nilului, parabolă a vieții ce 
izvorăște din sine și se întoarce In 
sine iarăși, la nesfirșit, și Oedip și 
sfinxul, tn care demersul lui Oedip 
este Identificat cu strădania spiritu
lui de a pătrunde necunoscutul.

Cu altitudinile și șesurile sale, noul 
volum al lui Ștefan Aug. Doinaș se 
alătură aparițiilor prin care poezia 
română contemporană se îmbogățește 
efectiv.

Conf. LAPOHOS Jdnos 
rectorul Institutului 
pedagogic din Tg. Mureș

Dumitru MICU
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teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic : Beethoven. Dirijor 
Mircea Cristescu — 20.
• Opera Română : Liliacul — X9.30.
• Teatrul de Operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Regele Lear
— 20; (sala Studio) : Părinții teri
bili — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru Iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea inimii necunoscu
te — 20.
• Teatrul de Comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul Gluleștl : Meșterul Ma- 
nole — 10.
• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 9,30; Comoara 
din Insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Căluțul cocoșat
— 10.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul infern 
— 19,30; (sala Victoria) : Logodni
cele aterizează la Paris — 19,30.
• Circul Globus : Spectacol pentru 
copii și elevi — 19,30.

***!
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Plecarea în Iugoslavia
a unei delegații conduse

de tovarășul Emil Drăgănescu
Joi la amiază a plecat în R.S.F. 

Iugoslavia o delegație condusă de 
tovarășul Emil Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare econo
mică, pentru a participa la întîlnirea 
de lucru cu președintele părții iugo
slave în această comisie.

Din delegație fac parte Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al

Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, și un grup de consilieri și ex- 
peiți.

La plecare, in Gara de Nord, dele
gația a fost condusă de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, de miniștri și conducători de 
instituții centrale.

Au fost de față reprezentanți al 
ambasadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

întoarcerea tovarășului
Ion Pățan de la Belgrad

Joi dimineața s-a înapoiat în Capi
tală venind de la Belgrad tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a făcut o vi
zită în R.S.F. Iugoslavia, la invitația 
Vecei Executive Federale.

La sosire, în Gara de Nord, au fost 
prezenți Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Nicolae Bozdog, 
ministrul comerțului interior, Dumi
tru Bejan, președintele Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în capitala R.S.F. Iugoslavia, vice
președintele Consiliului de Miniștri,

Ion Pățan, a avut convorbiri cu mem
brii Vecei Executive Federale Toma 
Granfil și Dușan Gligorievici, cu re
prezentanți ai băncilor iugoslave și ai 
organizațiilor economice cu privire 
la promovarea colaborării economice 
reciproce și, Îndeosebi, a cooperării 
industriale și financiare.

Tovarășul Ion Pățan a fost primit 
de președintele Vecei Executive Fe
derale, Mitia Ribicici.

(Agerpres)

CRONICA
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Ilie Voicu a fost eliberat 
din funcția de președinte al Consi
liului de Administrație al Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior, primind 
alte însărcinări.

Prin alt decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Vasile Voloșeniuc a 
fost numit în funcția de președinte 
al Consiliului de Administrație al 
Băncii Române de Comerț Exterior.

va

O delegație a Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, con
dusă de ministrul loan Avram, a 
plecat, joi seara, în R. P. Bulgaria, 
unde va face o vizită la invitația mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, ing. Mari Ivanov.

în timpul vizitei, delegația
purta discuții cu privire la dezvol
tarea colaborării și cooperării econo
mice și tehnico-științifice dintre cele 
două țări In domeniul construcțiilor 
de mașini.

Printre persoanele oficiale prezen
te la plecare, pe peronul Gării de 
Nord, se afla Spas Gospodov, amba
sadorul Bulgariei la București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 26, 17 șl 

28 decembrie. In țară : Vremea va 
fi în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, atît sub formă de burniță și 
ploaie cît și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vîntul va sufla potrivit, 
cu unele intensificări. Minimele vor 
oscila intre minus 5 șl plus 3 grade, 
local mai coborîte, iar maximele în
tre zero și 5 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme în general u- 
medă, cu cer mai mult noros, favo
rabil precipitațiilor. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață 
slabă dimineața și seara.

Delegația de activiști ai P.C.R.
s a întors din Uniunea Sovietică

Delegația de activiști 
condusă de tovarășul 
Vlad, membru supleant 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., a făcut o vizită de schimb 
de experiență în Uniunea Sovietică, 
s-a Înapoiat joi dimineața in Capi
tală.

ai P.C.R., 
Constantin 
al C.C. al

La sosire, în Gara de Nord, delega
ția a fost salutată de tovarășul Con
stantin Petre, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți I. S. Ilin, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Semnarea Protocolului privind schimbul

Intre România și Albania

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. S.:

METALELE EPOCII MODERNE

Ca urmare a tratativelor purtate în 
spiritul prieteniei și înțelegerii reci
proce, la 24 decembrie a fost semnat 
la București Protocolul între Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare Alba
nia privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1971.

în baza protocolului semnat. In a- 
nul 1971 schimburile de mărfuri din
tre cele două țări vor Înregistra o 
creștere de 20 la sută față de 1970.

Republica Socialistă România va

Ședința lărgită a Comisiei

livra Republicii Populare Albania pro
duse ale industriei construcțiilor 
mașini, ale industriei chimice și 
troliere, materiale de construcții 
alte mărfuri. Republica Populară 
bania va livra țării noastre minereuri, 
produse ale industriei textile și ali
mentare, tutun, bunuri de larg con
sum.

Din partea română protocolul a fost 
semnat de Mircea Bădică, secretar 
general al Ministerului Comerțului 
Exterior, iar din partea albaneză de 
Spiro Pano, adjunct al ministrului 
comerțului.

Au fost de fațâ Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și Nikolla 
Profi, ambasadorul Republicii Popu
lare Albania la București.

de 
pe-

Și
Al-

centrale de sistematizare (Agerpres)

Joi a avut loc în Capitală ședința 
lărgită a Comisiei centrale de sis
tematizare, în cadrul căreia a fost 
dezbătut proiectul Programului na
țional de sistematizare. Programul 
conturează cadrul general al acestei 
activități și stabilește obiectivele și 
acțiunile ce vor fi întreprinse pentru 
realizarea ei.

Din proiectul programului reiese 
că pînă în prezent au fost elaborate 
schițele de sistematizare pentru 
toate municipiile și pentru un număr 
de 166 orașe din totalul de 189. 
De asemenea, au fost elaborate stu
dii de sistematizare pentru 25 de 
județe. în ceea ce privește mediul 
rural, față de numărul de 2 706 co
mune au fost alcătuite schițe pentru 
1 430. Totodată, au fost delimitate 
vetrele pentru aproximativ 11000 
sate din cele 13149 existente, iar 
pentru 4110 s-au întocmit schițe de 
sistematizare.

La ședință au participat reprezen
tanți ai conducerii unor ministere, 
ai altor organe centrale, vicepreșe
dinți ai comitetelor executive 
consiliilor populare județene și 
nicipiului București, arhitecți, 
cialiști din institute de cercetări,
iectări, Invățămint și din alte insti
tuții.

Deschlzind lucrările, tovarășul Pe-

tre Blajovici, președintele Comitetului 
de stat pentru economia și adminis
trația locală, președintele Comisiei 
centrale de sistematizare, a subliniat 
modul în care s-a desfășurat întoc
mirea proiectului Programului națio
nal, contribuția adusă de comisiile ju
dețene, municipale și comunale de 
sistematizare, importanța deosebită 
a acestei acțiuni pentru obținerea 
unei eficiențe sporite a activității 
economice și sociale a localităților.

In cadrul dezbaterilor, numeroși 
participanți au făcut propuneri, ob
servații, sugestii menite să contribuie 
la îmbunătățirea proiectului pus în 
discuție.

în încheierea dezbaterilor, tovară
șul Leonte Răutu a apreciat activi
tatea desfășurată pentru elaborarea 
proiectului Programului național de 
sistematizare, subliniind că el tre
buie 
ceea 
lalte 
re a
de conducerea de partid și de stat. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la probleme privind baza materială 
a sistematizării, pregătirea cadrelor 
și la alte aspecte importante ale 
acestei acțiuni.

incă Îmbunătățit, in special in 
ce privește corelarea cu cele- 
programe și studii de dezvolta- 
economiei naționale, aprobate

cadourilor
CUNOAȘTEȚI NUMERELE 

DE TELEFOANE 
LA CARE RĂSPUNDE 

MOȘ GERILA r

ale 
mu- 
spe- 
pro-

(Agerpres)

Știri culturale
După succesul obținut cu „Doi pe 

un balansoar", Teatrul Mic și-a în
scris in repertoriu o altă piesă a 
scriitorului american William Gib
son : „Fata care a făcut o minune". 
Premiera a avut loc joi seara. Inspi
rată dintr-un caz real, lucrarea redă 
încercările, pină la sfîrșit încununate 
de izbîndă, ale unei tinere educa
toare, inimoase, de a trezi la viață 
un copil infirm. Alături de Leopol- 
dina Bălănuță, care deține rolul pro
fesoarei, de eleva Dalila
rolul micii infirme, distribuția 
cuprinde pe Olga Tudorache, 
Ionescu-Gion, Dan Nuțu, Maria 
tra. Ion Cosma, Jana Gorea,
mate Popescu. Regia spectacolului 
este semnată de Ion Cojar, decoru-

Gali, în 
mai 
Gh. 
Po- 

Sta-

rile de Dan Jitianu, Iar costumele 
de Dimitrie Sbiera.

★
Orchestra de studio a Radiotele- 

viziunii a prezentat, joi seara, un 
concert sub bagheta dirijorului Liviu 
Ionescu.

Concertul s-a deschis cu „Remem
ber", cantată pentru soprană și or
chestră de cameră de Walter Mihai 
Klepper, în prima audiție, solistă — 
Virginia Mânu. A urmat concertul 
nr. 2 pentru vioară și orchestră de 
Henryk Wienlavski, tn interpretarea 
violonistei franceze Claire Bernard, 
laureată a Concursului internațional 
„George Enescu". Au fost audiate, 
în încheiere, poemele simfonice „Vișe- 
hrad" și „Vltava" din ciclul „Pa
tria mea" de Bedrich Smetana.

(Agerpres)

Zilnic la telefoanele numărul 13 08 18, 13 80 18 și 14 54 04, între orele 10—20, se poate a- pela la serviciile lui... Moș Gerilă. El poate da oricui un sfat binevenit în privința alegerii cadourilor dorite, tn ultimele zile, Moș Gerilă a fost des „consultat” în privința noilor modele de încălțăminte și articole de marochinărie. Magazinele de prezentare ale combinatelor de încălțăminte, de exemplu, au fost aprovizionate cu noi modele de încălțăminte pentru copii și tineret, încălțăminte călduroasă și rezistentă. Pentru fete au fost create clsmulițe din piele, cu talpă de cauciuc antiderapant. Acestora li se adaugă ghetuțele din box, fabricate intr-o bogată gamă coloristi- că, ghetufele tip „Mocasin”, precum și pantofii tip sport, cu vîrful lat și talpa din cauciuc matrițat sau duroflex.Magazinele de specialitate sînt aprovizionate In zile cu modele noi de pentru femei, clsmulițe moderne cu cOȚÎmbul înalt șl închise cu fermoare sau catarame, tn consonanță cu moda „maxi* sau „midi*, sînt puse tn vîn- zare poșete tn peste 400 de modele, tn mărimi și culori diferite. Se poate alege o geantă din piele fină, din piele ve- lurată sau artificială. La noua ținută vestimentară se mai pot purta șl un cordon din piele, un fular neșlfonabll din mătase naturală și tn amestec cu lină.

aceste pantofi
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in sala floreasca
/

Reîntîlnire cu baschetul
Sala Floreasca este de ieri gazda 

celui de-al doilea tur al campionatu
lui divizionar de baschet masculin. 
La întreceri participă formații din 
București. Cluj, Brașov, Galați, Con
stanța, Timișoara. Programul de ieri 
a început cu meciul dintre Politeh
nica Cluj și Politehnica Brașov, 
meci de mare importanță pentru evi
tarea retrogradării. Scorul final al 
partidei (68—67) reflectă, de altfel, 
ardoarea cu care cele două formații 
au luptat pentru victorie. De data 
aceasta a cîștigat echipa clujeană, 
în continuare, fruntașa clasamentu
lui, Dinamo București, a primit re
plica formației I.C.H.F., în rîndul 
căreia se numără, după cum se știe, 
o serie de foști internaționali, com
ponent! de bază in echipa națională 
de acum cîțiva ani. Dinamoviștii au 
Învins cu 82—68, la capătul unei 
partide spectaculoase. O dispută 
foarte strînsă a ocazionat meciul 
Politehnica Galați — Rapid Bucu
rești. Baschetbaliștil gălățeni au ciș- 
tigat în cele din urmă la numai trei 
puncte diferență : 81—78.

Se anticipa că între Steaua și 
I.E.F.S. lupta va fi echilibrată, des
chisă oricărui rezultat Apropierea 
valorică a celor două formații re
zulta din eclipsa parțială de formă 
a steliștilor, coroborată cu evoluția 
in creștere a baschetbaliștilor con
duși de maestrul emerit al sportu
lui Mihai Nedef. Ieri, baschetbaliștii 
de la Steaua și-au asigurat o victo-

rie relativ comodă, la un scor care 
le ilustrează suficient superiorita
tea : 68—55.

întrecerile continuă astăzi (ca și 
mîine și poimîine) cu gale de dimi
neață (de la ora 10) și de după 
amiază (de la ora 16).

Programul complet al zilei de as
tăzi este următorul : Steaua — Fa
rul, Dinamo — Politehnica Galați, 
Universitatea Cluj — Politehnica 
Cluj, I.E.F.S. — Rapid, Universita
tea Timișoara — I.C.H.F. și Politeh
nica Brașov — Politehnica București. 
Primele două meciuri au loc dimi
neața. Celelalte patru — după a- 
miază.

în citeva rînduri
HALTERE. — Au Început cam

pionatele balcanice de haltere. Spor
tivul român Ion Hortopan a obținut 
medalia de aur la cat. 52 kg, cu un 
total de 297,5 kg. Cat. 56 kg a fost 
dominată de un alt halterofil român, 
Grigoraș Marian, care a realizat cel 
mai bun rezultat : 305 kg.

CICLISM. — Cunoscutul 
mexican Augustin Alcantara, 
torul Turului Mexicului, a 
oficial că intenționează să atace re
cordul mondial al orei pentru ama
tori deținut de columbianul Rodri- 
guez, cu rezultatul de 47,532 km. Re
cent, Alcantara a corectat recordul 
mexican al orei, realizînd rezultatul 
de 45,040 km.

ciclist 
ciștigă- 
anunțat

ATLETISM. — Pînă in prezent, la 
tradiționalul cros internațional 
se dispută în noaptea 
pe străzile orașului

Hochei pe gheață

de Anul 
brazilian

care 
Nou
Sao

(cu Slezan Opava) pe patinoarul „23 August"
vii- 

de 
____  ____ . două 
meciuri amicale de pregătire cu for
mația cehoslovacă Slezan Opava. Par
tidele se vor desfășura pe patinoarul 
acoperit „23 August1* luni și marți, cu 
începere de la ora 18,30.

In primele zile ale săptămînii 
toare, lotul nostru reprezentativ 
hochei pe gheață va susține

că în cursul acesteiDe subliniat 
săptămîni, hocheiștii noștri fruntași, 
sub conducerea antrenorilor Flama- 
ropol și Czaka, au făcut antrenamen
te în comun pe gheața patinoarului 
bucureștean, iar ieri au jucat un meci 
cu selecționata de juniori.

Paulo și-au anunțat participarea 
peste 300 de atleți străini. Printre 
favoriții probei se numără Philipp 
(R. F. a Germaniei), Goris (Belgia), 
Cindolo (Italia), Wright (Anglia), 
Lopes (Portugalia) etc.

• Atletul american Russ Hodge 
a cîștigat decatlonul de la Los An
geles, totalizînd 7 981 puncte. De re
marcat că el a parcurs 100 m plat 
în IO”2/1O și a sărit la ' 
7,01 m. Este pentru prima 
Istoria decatlonului, cînd 
realizează în cursa de 100 m 
zultatul de 10”2/10.

JUDO. — Selecționata de judo a 
Franței a învins cu scorul de 12—8 
echipa Olandei. De remarcat că echi
pa olandeză este antrenată de fostul 
campion al lumii, Anton Geesink.

FOTBAL. — Echipa portugheză 
de fotbal Setubal s-a calificat tn 
sferturile de finală ale „Cupei euro
pene a tîrgurllor". In meci retur, 
disputat la Setubal, fotbaliștii portu
ghezi au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (1—0) in fața echipei bel
giene Anderlecht.

• în cadrul pregătirilor oentru tur
neul Internațional de fotbal U.E.F.A 
(juniori) la Sofia s-au tntilnit 
echipele Bulgariei și Greciei. Fotba
liștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (2—1).

HANDBAL. — Echipa masculină 
de handbal V.F.L. Gummersbach 
(R.F.G.) a învins cu scorul de 13—12 
(5—4) echipa Frischauf Goeppingen 
în cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". A- 
ceastă formație, care cîștigase și 
primul joc cu 20—12, s-a calificat 
pentru sferturile de finală.

lungime 
oară in 

un atlet 
plat re-

în rândurile de mal jos 
va fi vorba despre meta
le ; dar nu despre fontă și 
oțel, ci despre „metalele 
epocii moderne", fără de 
care n-ar putea fi concepu
te energetica atomică, ra- 
dioelectronica, construcția 
de avioane, tehnica elec
tronică de calcul și, In ge
nere, numeroase alte ra
muri ale economiei și știin
ței contemporane. Se știe 
că metalurgia neferoasă 
oferă metale și aliaje apte 
de a fi folosite in condițiile 
unor temperaturi supra- 
inalte sau ale frigului cos
mic, rezistind totodată cu 
succes la coroziune sau la 
radioactivitate. Progresul 
tehnico-științiflc furtunos 
din ultimele decenii a dus 
la utilizarea crescândă a 
metalelor neferoase exis
tente in scoarța terestră.

Iată de ce în Uniunea So
vietică această ramură a me
talurgiei s-a dezvoltat rapid, 
căpătînd o tot mai mare im
portanță in cadrul econo
miei naționale. Geologii au 
descoperit zăcăminte de 
mari proporții de metale 
neferoase și nobile In Ural, 
in republicile Asiei cen
trale, in Caucaz, in Extre
mul Orient și în vastele 
regiuni polare. Din cele 
102 elemente chimice ale 
sistemului periodic al lui 
Mendeleev, industria sovie
tică a metalelor neferoase 
produce în prezent 70. în 
peninsulele Kola și în Tai- 
mir, dincolo de cercul po
lar, au fost înălțate mari 
combinate de nichel și cu
pru, la Krasnoiarsk și 
Bratsk, In Siberia — între
prinderi producătoare de a- 
luminlu, în Kazahstan și

Uzbekistan — combinate 
de cupru și aur. Prin intra
rea în funcțiune a marelui 
combinat de la Usti-Kame- 
nogonsk, Uniunea Sovie
tică se situează pe unul 
din primele locuri din lume 
In ce privește producția de 
titan. Metalurgia ne
feroasă asigură indus
tria semiconductorilor din 
U.R.S.S. cu monocristaile 
de germaniu și siliciu, de 
cîțiva ani exportîndu-se 
chiar o anumită cantitate 
de astfel de cristale. în U- 
nlunea Sovietică a fost 
creată, de asemenea, pe 
baza zăcămintelor proprii, 
o puternică industrie a me
talelor rare.

Au fost puse la punct 
procedee de obținere a 
metalelor în stare suprapu- 
ră. Pentru că tehnologia de 
producție a substanțelor 
ultrapure este complexă 
și originală, Iar proprietă
țile acestora și sfera lor 
de aplicare sînt cu totul 
deosebite, a fost creată o 
ramură industrială autono
mă care produce astfel de 
substanțe. Printre altele, a- 
ceastă ramură livrează pen
tru industria aparatelor cu 
semiconductorl germaniu, 
siliciu, arseniură de galiu, 
antimonită de indiu și alte 
materiale, sub formă de mo- 
nocristale perfect pure. 
Dacă pînă nu de mult me- 
talurgiștli și chimiștii ex
primau puritatea unul ma
terial cu ajutorul unui șir 
de „9“ care urma după 
virgulă (de exemplu ger
maniu cu o puritate de 
99,999999 la sută), in pre
zent această formă de ex
primare nu mal corespun
de purității unul semlcon-

ductor. Chiar cu 9 de 
„9" după virgulă, un 
semiconductor nu mal face 
față exigențelor tehnicii 
moderne. S-a ajuns să se 
și numere atomii străini 
dintr-un material. Un se
miconductor purificat oon- 
ține un atom străin la 10 
la puterea a zecea atomi 
din respectiva l ' ' 
cu alte cuvinte o 
cvasiabsolută.

Anul acesta In 
Sovietică au intrat

corpuri de e- 
la combinate- 
alumlniu din 
Krasnoiarsk, o 
zinc în cadrul 

Almalik

-1 atomi 
substanță, 

puritate

Uniunea 
în func-

țiune noi 
lectrollză 
le de 
Bratsk și 
fabrică de
combinatului din 
(Uzbekistan), noi capacități 
la combinatele miniere- 
metalurgice din Gaisk (re
giunea Orenburg) și Djez- 
kazgan (regiunea Karagan
da). Pe malul rîului siberian 
Ciulim, la Acinsk, se con
struiește cea mai mare în
treprindere producătoare de 
alumină din țară, dotată cu 
cuptoare rotative de mare 
capacitate. Ea va asigura 
in mare măsură cu materie 
primă industria aluminiului 
din Siberia. Creșteri însem
nate cunoaște producția de 
aluminiu, zinc, cupru, ni
chel, plumb, titan, wolfram, 
de laminate neferoase, de 
aur.

O trăsătură caracteristică 
a dezvoltării acestei ra
muri o constituie faptul că 
In anul in curs circa 90 la 
sută din sporul producției 
se realizează pe seama 
creșterii productivității 
muncii, ca urmare a intro
ducerii tehnicii noi și a u- 
nor procese tehnologice a- 
vansate. Metoda de exploa-

tare a minereurilor la su
prafață asigură aproape 70 
la sută din producția to
tală. în mine au fost in
troduse utilaje de înaltă 
productivitate, care mecani- 
zează in întregime forarea, 
încărcarea și transportul 
minereului. Experiența mi
nerilor din Djeskazgan șl 
Mirgalimsal a arătat că, 
folosind o astfel de tehni
că, productivitatea muncii 
poate să crească cu mal 
mult de două ori.

în fața cercetătorilor 
științifici din acest domeniu 
se află astfel de probleme 
deosebit de importante 
cum sînt : elaborarea de 
noi procese tehnologice de 
extragere a minereurilor 
prin aplicarea mijloacelor 
moderne de sfărâmare a 
rocilor, realizarea unor uti
laje mai puternice de fo
raj, Încărcare și transport, 
introducerea unor noi ma
șini și a unor noi reactivi 
în procesele de Rotație, 
automatizarea completă, 
continuarea lucrărilor ce 
urmăresc intensificarea pro
ceselor piro-metalurgice pe 
baza aplicării oxigenului 
și a gazelor naturale. Nu
meroși. oameni de știință 
și ingineri sînt angajați în 
rezolvarea acestor pro
bleme.

Noul plan cincinal (pe 
1971—1975) va constitui 
pentru metalurgia neferoasă 
a Uniunii Sovietice o eta
pă de reutilare tehnică atît 
a ramurii în ansamblu, cit 
și a fiecărei întreprinderi 
in parte, o perioadă 
noi succese tn acest 
meniu de 
economiei

da 
do- 

almare viitor i 
naționale.

S. PODINA

R. D. GERMANA:

COMPETIȚIA TINERILOR INOVATORI
NARVA : un cuvint cu 

sonorități reci, amintind 
lumina calmă a Nordului, 
în cazul de față, nu-i alt
ceva decît numele prescur
tat al unui combinat care 
concentrează întreaga pro
ducție de lămpi și tuburi din 
Republica Democrată Ger
mană, ca și de materiale, 
elemente, instalații și utila
je necesare pentru produ
cerea lămpilor. Combinatul 
iși are sediul tn Berlin — 
în clădirile fostei fabrici 
„Osram". Produsele purtînd 
marca NARVA sînt expor
tate în aproape 50 de țări 
ale lumii, printre care și 
in România.

Vizităm una dintre sec
țiile întreprinderii berline- 
ze, unde sint realizate lăm
pile de presiune înaltă. în
soțitorul nostru, inginerul 
Hugo Umann, ne dă lămu
riri în legătură cu tehnolo
gia de fabricație a lămpi
lor fluorescente cu vapori 
de mercur, folosite la ilumi
natul public. Ne reține, de 
la bun început, atenția fap
tul că, deși încăperile apar
țin unei construcții destul 
de vechi, tn Interiorul lor se 
desfășoară o producție de 
înaltă tehnicitate, cu utilaje 
moderne, cu numeroase o- 
perațiuni automatizate ; de

altfel, modernizarea tehno
logiei reprezintă aici o pre
ocupare constantă și, chiar 
la data vizitei noastre, un 
nou utilaj automat — desti
nat aplicării, pe fața interi
oară a lămpii, a stratului 
fluorescent — aștepta să fie 
pus în funcțiune. O altă ca
racteristică a secției 
zitate o constituie 
lificarea polivalentă a lu
crătorilor, mulți dintre 
ei fiind capabili să exe
cute și alte operațiuni de
cît cele care le revin in 
mod obișnuit; ridicarea ca
lificării continuă și ea, in 
pas cu modernizarea tehno
logiei, cu interesul oame
nilor pentru autoperfecțio- 
nare. Acest 
stimulat prin urmărirea ri
guroasă a 
realizate, printr-un minu
țios și repetat control al 
calității, după fiecare fază 
importantă, printr-o evi
dență simplă dar strictă pe 
întregul parcurs al proce
sului de producție.

Strădania de perfecționa
re, de ridicare a calificării 
este, de altfel, o realitate 
prezentă la scara întregii 
țări. Cunoaște o mare răs- 
pindire deviza „zilei de 
muncă integrale", diminea
ța — în producție, iar după

vi- 
ca-

interes este

consumurilor

amiaza — pentru instrui
re. Este semnificativ câ 
ponderea inginerilor și teh
nicienilor a atins in une
le ramuri valori ridica
te : 13,8 la sută în industria 
oonstructoare de mașini 
grele, 12,8 la sută in indus
tria electrotehnică, 11,4 la 
sută în industria chimică. 
Anul trecut, din 1 000 de sa- 
lariați, 109 erau deținători 
ai unei diplome de studii 
superioare sau tehnice ; în 
același timp 700 000 de 
muncitori au participat la 
cursuri și stagii de perfec
ționare. în rîndul tineretu
lui se manifestă același in
teres pentru formarea pro
fesională : 95 la sută dintre 
cei care și-au încheiat șco
larizarea învață o meserie.

Unul dintre exemplele e- 
tocvente ale preocupării 
pentru perfecționare îl con
stituie așa-numitul Tîrg al 
maiștrilor de mîine („Messe 
der Meister von Morgen" — 
de unde și prescurtarea 
MMM), aflat la cea de-a 
XIII-a ediție. Această veri
tabilă competiție a tinerilor 
inovatori se desfășoară în 
etape succesive, in între
prinderi, universități și 
școli, In raioane și regiuni, 
și culminează cu tîrgul cen
tral,'organizat in fiecare an

la Leipzig, in pavilioanele 
cunoscutului tîrg interna
țional. în această succesiu
ne sînt selectate lucrările 
cele mai izbutite ale unor 
participanți — de regulă, 
grupați în colective — că
rora li se atribuie diplome 
sau care sînt promovați 
pentru a urma forme mai 
înalte de calificare. Expo
natele înseși constituie cea 
mai bună reclamă care 
se poate face tîrgului : de
parte de a fi rezultatele u- 
nul simplu amuzament In 
orele libere, ele reprezintă 
puncte avansate ale progre
sului tehnic, pași serioși 
înainte pe drumul moderni
zării producției, spre solu
ționarea unor probleme di
ficile tehnico-științifice.

Mișcarea MMM — ca și 
aceea a inovatorilor, in ge
neral — ilustrează conver
gența in Republica Demo
crată Germană, țară socia
listă prietenă, a eforturilor 
pentru dezvoltarea econo
mică cu a celor pentru ri
dicarea gradului de instruc
ție publică spre un țel unici 
îmbunătățirea nivelului de 
trai material șl spiritual, 
printr-o tot mai eficientă 
valorificare a potențialului 
uman.

Arh. Gh. SASARMAN

TELEGRAME EXTERNE
Mesajul adresat poporului khmer

de prințul Norodom Sianuk
PEKIN 24 (Agerpres). — într-un 

nou mesaj adresat poporului khmer, 
prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian și 
Frontului Național Unit 
a subliniat că armata de 
națională a preluat pînă 
controlul asupra a două 
teritoriul țării. în mesaj sînt denun
țate acțiunile administrației Lon Noi 
care vizează 
ței țării și 
ția militară

la Saigon și Bangkok, 
acest sens o serie de

Premierul canadian

președintele 
(F.U.N.K.), 

eliberare 
In prezent 
treimi din

lichidarea independen- 
favorizează interven- 
a Statelor Unite și a

regimurilor de 
fiind citate în 
date referitoare la bombardamentele 
întreprinse asupra orașelor și sate- 
loi cambodgiene de către aviația a- 
mericană, saigoneză și tailandeză, la 
cererea și în sprijinul forțelor ar
mate ale regimului de la Pnom Penh.

în încheierea mesajului său, prin
țul Norodom Sianuk a reafirmat 
idealurile poporului cambodgian de 
independență națională, neutralitate, 
integritate teritorială, pace și pro
gres.

despre retragerea 
trupelor federale 

din Quebec

Declarația M. A. E
al R. P. D Coreene

așa-numita 
a forțelor

cu privire la 
„reamplasare" 
americane din regiunile 

Pacificului și Asiei
PHENIAN 24 (Agerpres). - Un 

purtător de cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P.D. Coree
ne a dat publicității o declarație cu 
privire la intenția anunțată, la 21 
decembrie, de către comandamentul 
forțelor S.U.A. din Coreea de sud 
de a deplasa un număr de avioane 
de tipul „F-4 Phantom" șl „Ec-121“ 
de la bazele Mizawa și Itazuk din 
Japonia la cele de la Kunsan și 
Kwangju, situate in Coreea de sud, 
în cadrul unei așa-numite „reampla- 
sări" a forțelor americane din regiu
nile Pacificului și Asiei. Subliniind 
că astfel de acțiuni constituie o vio
lare flagrantă a acordului de armis
tițiu din Coreea, declarația cere să 
li se pună de îndată capăt și să în
ceteze sporirea potențialului militar 
american în Coreea de sud. Totoda
tă, se reafirmă imperativul retrage
rii în cel mai scurt timp din Coreea 
de sud a tuturor efectivelor ameri
cane și a întregului lor armament.

economice

PRAGA 24 (Agerpres). — La Pra- 
ga au avut loc convorbiri referitoare 
la dezvoltarea relațiilor economice 
cehoslovaco-italiene, anunță agenția 
C.T.K. Cu acest prilej, a fost parafat 
un protocol cu privire la schimburile 
bilaterale de mărfuri pe anul 1971.

A fost, de asemenea, semnat proto
colul referitor la dezvoltarea colabo
rării economice dintre industria 
slovacă și cea italiană. Acest 
ment oferă Întreprinderilor 
slovace posibilitatea stabilirii 
legături bilaterale cu întreprinderi 
Italiene din sectoarele industriei chi
mice, construcției de mașini, metalur
giei și altele. Agenția citată preci
zează că obiectul cooperării il vor 
constitui schimburile de ansamble, 
colaborarea pe terțe piețe, schimbul 
de experiență în domeniul tehnolo
giei.

ceho- 
docu- 
ceho- 
unor

OTTAWA 24 (Agerpres). — Trupe
le federale canadiene, concentrate In 
provincia Quebec la 14 octombrie a.c., 
în urma acțiunilor teroriste desfășu
rate de organizația separatistă ilegală 
„Frontul pentru Eliberarea Quebec- 
ului“, vor fi retrase, ca urmare a nor
malizării situației, a anunțat ieri pri
mul ministru canadian. Pierre Elliot 
Trudeau.

El a precizat că a fost realizat un 
aoord între guvernul central și cel al 
provinciei Quebec, care prevede ca. 
pînă la 14 ianuarie 1971. toate trupele 
să fie retrase, cu excepția unui corp 
de gardă a cărui sarcină este de a 
asigura securitatea personalităților 
politice proeminente.

LA CEREREA BRAZILIEI
Convocarea unei 

reuniuni a țărilor 
producătoare de cafea

RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). — 
Guvernul brazilian a anunțat că a 
convocat, pentru prima jumătate a 
lunii ianuarie 1971, o conferință a tu
turor țărilor producătoare 
pentru a discuta tendința 
toare a scăderii prețurilor 
produs pe piața mondială.

După cum se subliniază 
Janeiro, scăderea continuă 
lor cafelei pe piața mondială afec
tează grav nu numai interesele Bra
ziliei, ci și ale celorlalte țări produ
cătoare, care își văd reduse posibili
tățile de a obține devize necesare in 
vederea industrializării.

de cafea, 
ingrijoră- 
la acest

la Rlo da 
a prețuri-



viața internațională
ÎMPOTRIVA COLONIALISMULUI 

Șl APARTHEID-ULUI
Scrisori adresate de U Thant președintelui Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 24 (Agerpres). — Din 

însărcinarea Adunării Generale a 
O.N.U. secretarul general. U Thant, 
a Informat Consiliul de Securitate a- 
supra măsurilor represive adoptate 
de regimul minoritar rasist de la 
Salisbury împotriva populației Zim
babwe. Adunarea Generală, se spune 
în scrisoarea adresată de U Thant 
președintelui Consiliului de Securi
tate, cere acestui organ aplicarea mai 
strictă a sancțiunilor contra guvernu
lui rasist din Rhodesia și adoptarea 
de sancțiuni economice împotriva A-

fricii de Sud și Portugaliei, state ce 
refuză să îndeplinească rezoluțiile 
Consiliului de Securitate cu privire 
la Rhodesia.

U Thant a remis, de asemenea, 
președintelui Consiliului de Securi
tate o altă scrisoare in legătură cu 
aplicarea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Documentul evi
dențiază necesitatea instituirii unui 
embargou total asupra livrărilor de 
armament către Republica Sud-Afri- 
cană, Rhodesia și Portugalia.

SPANIA: O nouă acțiune samavolnică 

a autorităților franchiste

ZECI DE COMUNIȘTI »
MADRID 24 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că 14 
membri ai Partidului Comunist din 
Spania au fost arestați de autorități 
în orașul andaluz Jaen. Alți 45 co
muniști au fost arestați de poliție la 
Sevilla și Ferrol del Caudillo, sub a- 
cuzația de a fi desfășurat „activități 
subversive", adaugă Associated Press.

Aceste arestări sînt puse în legă
tură cu dezvoltarea mișcării de pro
test Împotriva procesului de la Bur-

AU FOST ARESTAT!I
gos intentat celor 16 patrioțl basci și 
pentru libertăți democratice.

★
BURGOS. — Avocațil celor 16 mill- 

tanți basci, judecați de Tribunalul 
militar din Burgos, au declarat zia
riștilor că așteaptă ca sentința să fie 
pronunțată sîmbătă. Pentru a deveni 
executorie, sentința trebuie să fie 
confirmată de generalul Tomas Gar
cia Rebull, comandantul militar al 
regiunii Burgos.

Cu prilejul apropiatei 
sărbători a Republicii 

Socialiste România

Adunare festivă 
la Moscova

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul apropiatei aniversări a 
zilei de 30 Decembrie, Ziua Repu
blicii, la Casa de cultură a ti
pografiei „Proletarul Roșu” din 
Moscova a avut loc miercuri 
după-amiază o adunare festivă or
ganizată de Uniunea asociațiilor so
vietice de prietenie și legături cul
turale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie sovieto-română.

Despre importanța proclamării re
publicii noastre a vorbit prof. I. P. 
Oleinik, doctor în științe economice, 
membru al conducerii centrale a 
A.P.S.R. A luat apoi cuvîntul Ion 
Ciubotaru, ministru consilier al Am
basadei Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică.

La adunarea festivă au participat 
membri ai conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
lucrători ai conducerii Uniunii aso
ciațiilor de prietenie și legături cul
turale cu străinătatea, reprezentanți 
al oamenilor muncii.

-------------------ț-------------

70 de ani de la apariția 
„Iskrei" leniniste

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o conferință 
științifică consacrată celei de-a 70-a 
aniversări a apariției primului nu
măr al ziarului leninist „Iskra". A- 
cademicianul Piotr Fedoseev, Ale- 
xandr Blohin, vechi membru al 
P.C.U.S., și alți vorbitori au relevat 
rolul însemnat al ziarului în consti
tuirea Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Convorbire între A. N. Kosîghin 
și Gheorghe Radulescu

MOSCOVA 24 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
La 24 decembrie, A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, care a con
dus delegația română la sesiunea co
misiei interguvernamentale româno- 
sovietice de colaborare economică. 
Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat tntr-o at
mosferă prietenească.

La convorbire a luat parte Teodor

Președintele Heinemann»

despre relațiile R. F. G. 
cu țările vecine

BONN 24 (Agerpres). — într-o alo
cuțiune transmisă de posturile de ra
dio vest-germane. președintele fede
ral, Gustav Heinemann, a relevat că 
este necesar să se creeze premise efi
ciente pentru relații pașnice intre 
națiuni. în acest context, el a spus că 
„s-a pus capăt caruselului războaie
lor cu vecinii francezi", relevînd apoi 
încheierea de către R.F.G. a unor 
„tratate cu unele guverne din Euro
pa de răsărit, tratate menite să sub
stituie unei îndelungate ostilități con
cilierea și o pace durabilă". Dincolo 
de deosebirile de păreri asupra unor 
probleme de amănunt, a adăugat 
Heinemann, locuitorii Republicii Fe
derale a Germaniei trebuie să fie 
uniți în convingerea lor că reconci
lierea cu vecinii reprezintă o sarcină 
hotărâtoare.

Marinescu, ambasadorul României In 
Uniunea Sovietică.

★
în aceeași zl, Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. președintele părții române in 
Comisia lnterguvernamentală româ- 
no-sovietică de colaborare economică, 
a părăsit Moscova, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La Gara Kiev el a fost condus de
M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în Co
misia lnterguvernamentală româno- 
sovietică de colaborare economică,
N. V. Fadeev, secretar al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Uniunea 
Sovietică.

SESIUNEA COMISIEI MIXTE
ROMÂNO-IUGOSLAVE PENTRU PORȚILE DE FIER

BELGRAD 24 (Agerpres). — La 
Belgrad s-a tncheiat cea de-a 14-a 
sesiune a Comisiei mixte româno- 
lugoslave pentru Porțile de Fier la 
care au fost examinate lucrările 
efectuate in 1970 și planul de exe
cuții de pe acest șantier prevăzut 
pentru anul viitor. Constatînd că lu

crările de la Porțile de Fier se des
fășoară cu succes, comisia a apreciat 
că au fost create condiții pentru ter
minarea construcției sistemului hi
droenergetic de la Porțile de Fier 
înainte de termenul prevăzut. Lu
crările comisiei au decurs într-o at
mosferă de deplină înțelegere.

paris: Conferința cvadripartită 
în problema vietnameză

Austria tinde 
de relații 

cu R. P.
VIENA 24. — Corespondentul A- 

gerpres, Petre Stăncescu, transmite : 
Intr-o declarație făcută ziarului „Die 
Presse", ministrul de externe a) 
Austriei, Rudolf Kirchschlăger, a 
menționat că există perspectiva unei 
apropiate inițiative a țării sale pri
vind stabilirea de relații diplomatice 
cu Republica Populară Chineză. El a 
relevat că așteaptă și răspunsul Co
misiei de politică externă a Parla-

spre stabilirea 
diplomatice 
Chineză
mentului, care studiază un raport 
prezentat de guvern în această pro
blemă.

Ministrul de externe austriac a a- 
rătat că, pentru stabilirea de con
tacte cu R.P. Chineză, sînt deja stu
diate o serie de modalități, printre 
care negocieri preliminare prin Am
basada chineză de la Berna sau prin 
reprezentanțele diplomatice chineze 
la Paris și Stockholm.

âMÎNAREA INCULPĂRII 
OFICIALE 

A ANGELE1 DAVIS
• Acțiuni de solidaritate 

cu militanta americană
SAN CLEMENTE 24 (Agerpres). - 

Tribunalul din San Clemente (Cali
fornia) a audiat pe militanta pentru 
drepturile civile ale populației de cu
loare din Statele Unite, Angela Davis, 
arestată sub acuzarea falsă de com
plicitate la incidentul petrecut în lu
na august a.c. în incinta tribunalului 
din orașul Californian San Rafael. La 
cererea avocaților apărării, președin
tele tribunalului a amânat inculparea 
ei oficială pină la 5 ianuarie 1971.

NEW YORK. — Federația lnterna- 
țiQnală a sindicatelor lucrătorilor din 
învățămînt a adresat un apel cadre
lor didactice din toate țările lumii de 
a se pronunța pentru eliberarea mi
litantei americane de culoare, An
gela Davis. Intr-o declarație a Fe
derației, publicată In ziarul „Daily 
World", se arată că Angela Davis este 
victima unei înscenări judiciare pen
tru convingerile ei politice.

MOSCOVA. — Cosmonauta Valen
tina-Nikolaeva Tereșkova, celebra 
balerină Galina Ulanova și alte re
prezentante de frunte ale culturii, ar
tei, științei și tehnicii sovietice au ce
rut autorităților americane, Intr-o 
scrisoare deschisă, să înceteze ime
diat procesul intentat militantei pe 
tărîm social, Angela Davis.

PARIS 24 (Agerpres). — Șeful de
legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud la conferința cvadripartită de 
la Paris, Nguyen Thi Binh, a făcut 
cunoscut în ședința de miercuri că 
forțele armate populare de eliberare 
vor înceta, pe timp de mai multe zile, 
acțiunile militare cu prilejul sărbăto
rilor de iarnă. Vorbitoarea a arătat 
că dispoziții similare au fost date și 
pentru Anul Nou lunar — Tet. în 
total, încetarea acțiunilor militare 
cu prilejul sărbătorilor de iarnă va 
dura 10 zile. Ea a relevat că guver
nul american a anunțat o pauză în 
desfășurarea luptelor de numai 
24 de ore.

Reamintind oropunerile avansate 
de delegația GRP la 10 decembrie, 
privind Încetarea imediată a focului.

Nguyen Thi Binh a subliniat că de
legația americană nu a dat nici un 
răspuns.

Autoritățile americane, a declarat, 
la rîndul său, Xuan Thuy, șeful de
legației R.D. Vietnam, folosesc con
ferința de la Paris pentru a camufla 
extinderea războiului agresiv în 
Vietnamul de sud șl în întrea
ga Indochină. El a chemat S.U.A. 
să anunțe retragerea trupelor lor 
și a celor ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud pînă la 30 iunie 
1971, ceea ce ar oferi posibilitatea 
să se treacă imediat la negocierea în
cetării depline a războiului din Viet
nam. Vorbitorul a condamnat faptul 
că S.U.A. au transformat pretinsa 
problemă a prizonierilor de război in
tr-o campanie propagandistică.

VARȘOVIA

Adoptarea proiectelor de lege 
privind planul și bugetul pe 1971

Demonstrație la Londra împotriva legii antisindicale. în primele rîn- 
duri — membri ai colectivului redacțional al ziarului „Morning Star”, 

organ al P.C. din Marea Britanie

ȘEDINȚA COMISIEI MIXTE 
CHINO-SOVIETICE

PENTRU NAVIGAȚIA
PE APELE DE FRONTIERĂ

Agențiile TASS și China Nouă a- 
nunță că în orașul Heiho, din pro
vincia Heiluntzian, a avut loc cea 
de-a 16-a ședință a Comisiei mixte 
chino-sovietice pentru navigația pe 
apele de frontieră.

Părțile au căzut de acord ca a 17-a 
ședință ordinară să aibă loc în 
Uniunea Sovietică, in anul 1971.

Cele două părți au semnat o mi- 
nută în legătură cu aceasta.

(Agerpres)

NOUA ZEELANDĂ:

UN STIMULENT NEAȘTEPTAT 
AL DIVERSIFICĂRII ECONOMIEI

ORIENTUL
ÎNTREVEDERE 

RIAD - JARRING
CAIRO. — Postul de radio Cairo a 

anunțat că ministrul de externe e- 
giptean, Mahmud Riad, a avut 
miercuri la Moscova o întrevedere 
cu reprezentantul secretarului gene
ral al O.N.U. pentru Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring, care îndepli
nește funcția de ambasador al Suediei 
în Uniunea Sovietică.

Potrivit corespondentului agenției 
M.E.N. la Moscova, în cursul între
vederii au fost examinate perspecti
vele activității mediatorului O.N.U. în 
vederea aplicării rezoluției Consiliu
lui de Securitate', din 22 noiembrie 
1967 și a rezoluției Adunării Gene
rale a O.N.U. din 4 noiembrie 1970, 
pentru reglementarea crizei din O- 
rientul Apropiat.

ISRAELUL NU A LUAT ÎNCĂ 
O HOTARÎRE PRIVIND 

PARTICIPAREA
LA TRATATIVELE ÎN CADRUL 

„MISIUNII JARRING*
TEL AVIV. — Premierul israelian, 

Golda Meir, a declarat că guvernul 
său nu a luat încă o hotărîre cu pri
vire la participarea Israelului la tra
tativele organizate sub auspiciile lui

APROPIAT
Gunnar Jarring. în legătură cu a- 
ceasta, se reamintește că ministrul 
de externe, Abba Eban, preciza, in
tr-o declarație tăcută în cursul săp- 
tămînii trecute, că adoptarea unei 
hotărîri în sensul reîntoarcerii Israe
lului la convorbirile Jarring constituie 
o problemă urgentă, întrucît actuala 
perioadă de încetare a focului expiră 
în luna februarie, Iar in curînd Gun
nar Jarring trebuie să prezinte se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
un raport asupra misiunii sale.

MINISTRUL EGIPTEAN 
AL INFORMAȚIILOR 

ȘI A ÎNCHEIAT TURNEUL 
ÎN UNELE ȚARI AFRICANE
CAIRO. — Ministrul egiptean al 

informațiilor, Mohamed Fayek, s-a în
tors la Cairo după un turneu prin 
capitalele unor state din Africa occi
dentală. El i-a informat pe conducă
torii țărilor vizitate despre poziția 
Republicii Arabe Unite față de ac
tuala situație din Orientul Apropiat, 
într-o declarație făcută presei. Fa
yek a spus că tara sa se străduiește 
să parvină la realizarea unei Păci 
fondate pe justiție în această zonă. 
Turneul ministrului egiptean a cu
prins capitalele Guineei, Senegalului. 
Republicii Mali și Mauritaniei.

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor Seimului R. P. Po
lone au fost adoptate proiectele de 
lege privind planul dezvoltării econo
miei și bugetul pe 1971, cu amenda
mentele care aduc corectările cerute 
în cadrul recentei plenare a Q.C. a) 
P.M.U.P, A fost, de asemenea, apro
bat raportul guvernului privind înde
plinirea planului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale si bugetul de stat 
pe anul în curs.

Planul pe 1971 prevede. In ce pri
vește investițiile, să se treacă la în
făptuirea unui program pe termen 
lung de reconstrucție in domeniul 
tehnico-economic a anumitor ramuri 
industriale. în anul viitor, ritmul de 
dezvoltare a producției industriale va 
atinge 6,8 la sută. Potrivit cifrelor es
timative, venitul național va spori cu 
5,4 la sută, în comparație cu 1970.

Oamenii muncii din Polonia au tre
cut la aplicarea hotărîrilor plenarei

C.C. al P.M.U.P. — relevă agenția 
P.A.P. in corespondentele sale din 
ultimele zile. în Silezia, numeroase 
mine, uzine și fabrici au raportat în
deplinirea planurilor de producție pe 
1970. De asemenea, colectivele între
prinderii constructoare de nave din 
Gdansk s-au angajat să recupereze 
pierderile din timpul evenimentelor 
de pe litoral. Aceeași atmosferă de 
lucru și liniște domnește la Gdinya 
și Szczecin, unde întreprinderile lu
crează cu capacitatea deplină — a- 
rată agenția P.A.P. în toate marile 
centre industriale ale Poloniei, colec
tivele de muncitori ale întreprinde
rilor au raportat la 23 decembrie în
deplinirea planurilor de producție. Se 
desfășoară adunări ale activului de 
partid în cadrul cărora se dezbat pro
blemele abordate în cuvîntarea rostită 
de E. Gierek, prim-secretar al C.C, 
al P.M.U.P.

SOFIA Plenara Consiliului 
Național al Frontului Patriei
SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia a 

avut loc joi Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Patriei. Agenția 
B.T.A. menționează că plenara a a- 
probat politica internă și externă a 
guvernului bulgar, orientată spre 
construcția desfășurată a societății so
cialiste, înfăptuirea revoluției tehnico- 
științifice, îmbunătățirea în conti
nuare a nivelului de viață și cultural 
al oarflenilor muncii, spre asigurarea 
unor relații de bună vecinătate In

Balcani, a securității europene și a 
păcii în întreaga lume.

Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
a informat despre activitatea guver
nului în 1970.

Plenara a adoptat un document in 
care se subliniază că Frontul Patriei 
va contribui la mobilizarea oamenilor 
muncii din Bulgaria pentru înfăptu
irea politicii partidului comunist șl 
a guvernului.

încetarea din viață a lui Nikolai Șvernik
MOSCOVA 24 (Agerpres). — După 

cum informează agenția TASS, la 
Moscova a încetat din viață, în vîrstă 
de 82 de ani, Nikolai Șvernik, fost 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. Timp de 14 ani, în perioada 
1930—1944, Nikolai Șvernik a condus 
Consiliul Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., apoi, între 1946 și 1953 el a

fost președinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., iar ulterior 
președinte al Comitetului controlului 
de partid de pe lingă C.C. al P.C.U.S.

Necrologul lui Nikolai Șvernik este 
semnat de Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi, și alți 
conducători sovietici.

Perspectiva, mult mai apropiată as
tăzi decit în trecut, a aderării Angliei 
la Piața comună a intensificat în
grijorarea țărilor Commonwealthu- 
lui, a căror economie ar avea de su
ferit prejudicii mai mult sau mai 
puțin serioase de pe urma desființării 
sistemului preferențial de care bene
ficiază în prezent mărfurile lor pe 
piața fostei metropole. Printre cele 
mai expuse este economia Noii Zee- 
lande, al cărei export, bazat în cea 
mai mare parte pe lînă, carne și pro
duse lactate, este absorbit în propor
ție de 50 la sută de Marea Britanie. 
Odată Intrată în Piața comună. An
glia va trebui să accepte importul 
produselor alimentare ale celorlalte 
șase țări partenere, ceea ce va în
semna o scădere simțitoare a expor
tului neozeelandez, situație ce ar 
produce un puternic dezechilibru în 
economia fostului dominion.

Astfel stînd lucrurile, cercurile gu
vernamentale din Noua Zeelandă 
sînt in căutarea febrilă a unor solu
ții practice pentru evitarea viitoarei 
crize. Premierul John Marshall a în
treprins recent un turneu prin ca
pitalele țărilor Pieței comune, înche
iat cu o vizită la Londra. Ca urmare 
a negocierilor purtate, s-a ajuns la 
un compromis, parțial satisfăcător, 
cu țările Pieței comune, care s-au 
arătat dispuse să accepte desfacerea 
la un preț, mai ridicat a producției 
de unt neozeelandez pe piețele țări
lor comunitare ; nu s-a ajuns însă 
la nici un acord in ceea ce privește 
celelalte produse lactate, care ocupă 
o pondere însemnată. Numai parțial 
satisfăcătoare au fost și asigurările 
primite la Londra. în sensul că va 
susține la viitoarele Intîlwi cu re
prezentanții „celor 6“ ca^mp de 
cinci ani după primirea înV'C.E.E. 
Anglia să mențină volumul actual de 
schimburi comerciale cu Noua Zee
landă. Dar ce se va lntîmpla d*tpă 
scurgerea celor 5 ani 7 Răspunsul la 
această întrebare este învăluit In
tr-o totală incertitudine.

Neintrezărind. ca atare, perspecti
ve prea încurajatoare în această 
direcție, guvernul neozeelandez și-a 
Îndreptat atenția spre organizarea- 
unui plan de acțiune cuprinzind două 
laturi : pe de o parte intensificarea 
cercetării subsolului în vederea des
coperirii de materii prime care să 
permită diversificarea economiei tă
rii, iar, pe de altă parte, căutarea 
unor piețe noi de desfacere pentru 
produsele tradiționale.

După cum arată ziarul britanic 
„Guardian", ca urmare a prospec
țiunilor au fost descoperite diverse 
minereuri în cantități însemnate, 
printre care un zăcămînt de titano- 
magnetită (care conține 56 la sută 
fibr), apreciat la 800 milioane tone, 
zăcăminte de bauxită, sulf, mangan, 
cărbune, tungsten, hidrocarburi, cuarț. 
uraniu etc. Pe baza acestor descope
riri, s-a și trecut la construirea unei 
uzine de fontă și oțel la Glenbrook, 
în apropiere de Auckland, și a unei 
topitorii de aluminiu la Bluff ; la 
Maui a început să fie exploatat pe
trol, iar la Waikato, cărbune, în timp 
ce la Kapuni se dezvoltă industria de 
prelucrare a gazului natural. Căderile 
de apă constituie o sursă ieftină de 
energie electrică pentru întreprinde
rile în construcție sau cele ce ur
mează a fi construite. în felul acesta, 
se poate spune că s-au pus bazele 
unei diversificări a economiei națio
nale.

în ce privește al doilea deziderat, 
găsirea de noi piețe de desfacere, și 
aici s-au înregistrat progrese. Recent, 
de pildă, două companii din Noua 
Zeelandă au semnat un contract în 
valoare de 150 milioane dolari cu un 
grup de companii japoneze pentru 
exportarea de minereu de fier în 
insulele nipone. Japonia este de ase
menea interesată în importul de alu
miniu și de cuarț, precum și de pro
duse alimentare, carne, brînză, lapte. 
Bogățiile Nou Zeelande au atras 
atenția și altor țări ale lumii. S.U.A. 
constituie un rival serios al Japoniei 
în ce privește succesiunea Marii Bri

tanii ca principal partener economic. 
Canada, India și Pakistanul sînt, de 
asemenea, interesate în dezvoltarea 
legăturilor economice cu fostul do
minion britanic. îmbinarea treptată 
a diversificării economiei cu găsirea 
de noi piețe de desfacere creează 
premisele unei ieșiri din impasul 
creat de perspectiva intrării Angliei 
în Piața comună.

Pozitiv în sine, acest proces nu se 
desfășoară însă fără dificultăți și con
tradicții, el conține germenii unei si
tuații dăunătoare. Profitînd de situa
ția creată, monopolurile străine în
cearcă să-și creeze poziții preponde
rente, să acapareze pîrghii importan
te în viața economică și implicit în 
cea politică a țării. Acest lucru este 
valabil cu precădere pentru S.U.A. 
care, pe calea implantării economice, 
dobîndesc mijloace suplimentare de 
a-și exercita influența în ce pri
vește atît menținerea pactului mili
tar ANZUS (Australia, Noua Zeelan
dă, S.U.A.) cît și prezența in con
tinuare a contingentului neozeelandez 
in Vietnamul de sud. Sint tot atîtea 
motive care determină. în ultimul 
timp, opinia publică din Noua Zee
landă să se ridice tot mai susținut 
in protejarea resurselor naționale, 
cerînd în același timp readucerea in 
țară a tuturor trupelor din Vietna
mul de șud și promovarea unei po
litici externe independente, deschisă 
unei colaborări largi cu toate țările, 
în condițiile unei depline egalități 
în drepturi, fără servituti și amestec 
din afară.

Acționînd ca un catalizator, pro
blema aderării Marii Britanii la 
Piața comună și amenințarea pentru 
exportul produselor agricole neozee
landeze creează, așadar, o situație 
complexă, din care ca tendință pozi
tivă se desprinde angajarea Noii 
Zeelande pe făgașul evadării din iner
ția tradiționalismului, în căutarea 
unor căi și soluții noi pe plan eco
nomic și politic,

T. PRELIPCEANU
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agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, IosiP Broz Tito, l-a primit 
miercuri pe ambasadorul Bulgariei la 
Belgrad, Gheorghi Petkov, la cererea 
acestuia. Au fost discutate probleme 
privind relațiile dintre cele două țări, 
precizează agenția B.T.A.

(Jn nou organism de con
ducere a Irakului, consumi 
Comandamentului din Irak a pro
mulgat un decret prin care se creea
ză un nou organism de conducere a 
țării — Consiliul Național Irakian, a 
anunțat postul de radio Bagdad. Con
siliul. format din 100 de persoane, va 
avea putere legislativă.

Trei bombe au explodat 
miercuri, in localitatea argentineană 
San Luis, cu puțin timp înainte de 
sosirea președintelui Levingston, care 
urma să rostească aici un discurs. Au 
fost avariate două clădiri, dar nu 
s-au înregistrat victime.

Tratativele pentru coor
donarea planurilor econo
mice ale Uniunii Sovietice 
și Mongoliei perioada 
1971—1975, s-au încheiat la Moscova. 
Cu acest prilej, scrie agenția TASS, 
au fost stabilite măsuri pentru ex
tinderea in continuare a cooperării

economice bilaterale și s-au pus la 
punct listele de mărfuri pentru li
vrările reciproce.

Miercuri au intrat în gre- 
yg redacțiile a trei ziare londoneze 
- „Dally Mail", „Daily Sketch" și 
„Evening News" — ca urmare a unul 
conflict cu direcțiile respective.

Convorbiri iugoslavo-e-
giptene. Hussein El Chafei, vice
președinte al R.A.U., care se află In- 
tr-c vizită oficială in Iugoslavia, a 
avut o întrevedere cu Edvard Kar-
deli, membru al Consiliului Federa
ției. Cu acest prilej, menționează a- 
genția Taniug, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la probleme in
ternaționale și în legătură cu alte 
chestiuni actuale de interes comun. 
El Chafei s-a întîlnit, de asemenea, 
cu Krste Trvenkovski, membru al 
Consiliului Federației, cu care a avut 
□ convorbire prietenească.

Emirul Bahreinului, tsss
Ben Salman Al Khalifa, și-a înche
iat joi vizita oficială in Iran. El a 
avut convorbiri cu oficialitățile Ira
niene in probleme privind relațiile 
bilaterale, situația din regiunea 
Golfului Persic și Orientul Apropiat 
Cu aceeași ocazie a fost parafat a- 
cordul pentru delimitarea platoului 
continental dintre Iran și Bahrein. 
Acesta urmează să fie semnat in 
prima lună a anului viitor.

Răpitorii ambasadorului 
elvCtiOIl la Rio de Janeiro, Gio
vanni Enrico Bucher, nu intenționea
ză să renunțe la condițiile formu
late privind eliberarea și transporta
rea în străinătate a 70 de deținuți 
politici în schimbul diplomatului. In- 
tr-o scrisoare adresată nunțiului pa
pal, ei menționează numele altor 6 
deținuți politici pentru a-i înlocui pe 
cei a căror eliberare a fost refuza
tă de către guvernul brazilian. în-
tr-un comunicat al Ministerului Jus
tiției se precizează că guvernul exa
minează ultimele propuneri ale răpi
torilor.

Un acord comercial pe pe- 
rioada 1971—1975 a fost semnat la 
Berlin de către reprezentanți ai R.D. 
Germane și R.P. Bulgaria. Totodată, 
a fost semnat un protocol cu privire 
la schimburile comerciale pe anul 
1971. Conform noilor documente, 
schimburile de mărfuri dintre cele 
două țări vor crește cu aproximativ 
83 la sută față de perioada ultimi
lor cinci ani.

Ministrul industriei pe
trolului al Libiei, Ezzedin Ma 
brouk, a declarat că, dacă anumite 
companii străine care dețin concesii 
asupra terenurilor petroliere din Li
bia nu vor menține extracția de țiței 
la un nivel constant, guvernul Libiei 
va lua măsuri contra lor.

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, va întreprinde, 
incepind de la 26 decembrie a. c„ o 
vizită oficială în Libia — s-a anunțat 
la Tripoli. Aceasta este prima vizită 
oficială la Tripoli a președintelui 
Houari Boumediene, după procla
marea republicii în Libia, in sep
tembrie-1969.

Decizia Curții Supreme a 
S.U.A. privind reducerea 
vîrstei de votde Ia 21 13 18 ani 
a lansat pe republicani și democrați 
într-o adevărată cursă pentru atra
gerea celor 11 milioane de noi ale
gători.

Tratative pentru livrarea 
de gaze naturale din Uniu
nea Sovietică în R. D. Ger
mană au avut l°c 13 Moscova> in
formează ziarul „Neues Deutschland". 
Din partea sovietică, tratativele au 
fost purtate de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Mihail Efremov, 
iar din partea R.D.G. de vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, dr. 
Kurt Fichtner. Tratativele au fost în
cheiate miercuri, prin semnarea unui 
protocol corespunzător.

Populația Braziliei s a rt- 
dicat la 17 decembrie a.c., data ulti
mului recensămînt național, la 
92 237 570 locuitori. x
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