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Luni, 4 ianuarie, prima zi

cepului noului cincinal, co

lectivele unor importante

unități industriale din mu

nicipiul și județul Brașov

în mijlocul lor pe tovarășul

Nicolae Ceaușescu

Brașov, la Fabrica de scule

din Rîșnov șl ia Uzina „6

Martie" din Zărnești, secre

tarul general al partidului

a fost însoțit de tovarășii

Banc, Petre Biajovici, Va

sile Patilineț, precum și de

tovarășii Constantin Cîrțî

Măsuri privind raționalizarea evidenței,telului județean Brașov al

organizarea și conducerea contabilității în unitățileP.C.R., președintele consi întîmpinat cu puternice aplauze și
liului popular județean, și economice
Ioan Avram, ministrul in

dustriei construcțiilor de

mașini

(Continuare în pag. a II-a)(Continuare în pag. a IlI-a)Secretarul general al partidului este salutat cu căldură in timpul vizitei uzina

tehnicieni, ingineri, cu conducere ai unităților a adus și aduce necon-

Ceaușescu“. Prin aplauze

a întreprins-o la Uzina

sarcinile planului de

de ciment peste plan Anul 1971 se a- nuntă și mai spornic. Acest fapt e dovedit de lor

La uzina „Electroprecizia" din Sâcele, tovarășul Nicolae Ceaușescu este

Maxim Berghianu, losif

„Metrom" din municipiul

asigu- competen- conducerea comensură-

Metodă de lucru adine încetățenită în activitatea conducerii partidului nostru, a secretarului general, contactul permanent cu oamenii muncii, cu realitățile din economie și viața socială, oferă posibilitatea analizării directe, la fața

neie „Hidromecanica" și

tenit soluții creatoare, apte să se concretizeze în realizări pe tă- rîmul îmbunătățirii calității produselor, în valorificarea mai judicioasă a fondurilor de investiții, a potențialului de gîndire al muncitorilor, tehnicienilor, proiec- tanților și inginerilor. Prezența secretarului general al partidului în mijlocul colectivelor de salariați dă un nou impuls activității creatoare a-acestora. Totodată, întîlni- rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale celorlalți conducători de partid, cu lucrători din industrie, cu țărani cooperatori, cu masele de cetățeni români, maghiari, germani, constituie tot atîtea prilejuri de manifestare a unității de monolit dintre partid și popor, piatră de temelie a orînduirii noastre socialiste, chezășie a unor noi și importante izbînzi în opera istorică de

plus 50 de tone. De altfel, toate secțiile, începînd cu cariera și terminînd cu cuptoarele de clincher și morile de ciment, au lucrat cu randament maxim, utilajele func- ționînd ireproșabil. Zilnic au plecat din fabrică, spre marile șantiere, trenuri încărcate cu sute de tone de ciment.încurajați de stimulentul de 450 000 lei acordați muncitorilor pentru reducerea consumurilor specifice de cărămizi bazice și e- nergie electrică, din prima zi a anului se lucrează cu consumuri specifice minime, pentru ca valoarea e- conomiilor în acest an să fie și mai substanțială.

SLATINA.Mul- citorii, inginerii și tehnicienii de la Uzina de aluminiu din Slatina au pornit cu toate forțele la realizarea producției de 108 000 tone aluminiu, cit este planificat anul acesta. Numai în primele trei zile din ianuarie, aici s-au realizat peste prevederi 15 tone de aluminiu. „Anul 1971 —ne spune tov. Dumitru Vana, inginerul șef al uzinei — înseamnă pentru noi răspunderi deosebit de mari. în afara sarcinilor curente de producție, am în vedere pregătirea și executarea lucrărilor prevăzute în etapele a IV-a și a V-a de dezvoltare a u- zinei, care vor duce în final, în anul 1974, la dublarea capacității de producție actuale, și anume la 200 000 tone aluminiu pe an. Prima din cele patru hale noi de electroliză, în care procesul de producție are un înalt grad de tehnicitate si automatizare, se află în stadiu avansat de execuție".

lor optime executarea

înfăptuirii indicațiilor conducerii partidului a fost elaborat din timp un amplu program de măsuri pentru raționalizarea și perfecționarea evidenței, astfel îneît aceasta să asigure reflectarea corectă a patrimoniului și proceselor economice din activitatea unităților. întărirea controlului și creșterea calității informației economice. D’ntre măsurile aplicate pe parcurs de Ministerul Finanțelor. împreună cu Direcția Centrală de Statistică și cu ministerele economice, poate fi amintită simplificarea și îmbunătățirea conținutului dărilor de seamă contabile, introdu- cîndu-se un sistem piramidal de raportare și centralizare a datelor. Prin

rezultatele prime- patru zile, cînd realizat o produc- medie zilnică de

pe în întregul mod de organizare a econo-

rarhii a organelor de conducere, de la conducerea centrală pină la aceea a secțiilor de producție, datele necesare adoptării decizii- privind planificarea și executarea planurilor, rării unor intervenții te și prompte in proceselor economice, rii juste a rezultatelor și a mărimii cointeresării. în sfirșit, evidența trebuie să înlesnească o privire amănunțită asupra situației vastului nostru patrimoniu socialist, să permită efectuarea unui control exigent cu privire la existența și integritatea valorilor materiale și bănești ce se află in zecile de mii de gestiuni de pe întregul teritoriu al țării.Conducerea de partid și de stat a subliniat adesea rolul evidenței în economie, necesitatea perfecționării ei și a asigurării ordinei și punctualității în evidență. Executiv vernului tovarășul ferit din

• VIAȚA DE PARTID : 
COMUNIȘTII REȘIȚEI • 

ÎN COOPERATIVELE A-

urmeaza corespun- naționale. spații noi întreprin-

Corespondenfii „Scînfeii" transmit

locului, a modului cum se traduc în faptstat. Dialogul conducătorului partidului și statului cu masele de muncitori, factori de economice

Directorul uzinei, ing. Mihai Vătavu, ne spunea că alături de a- ceste rezultate, meta- lurgiștii ieșeni au în vedere îmbunătățirea continuă a caracteristicilor tehnice ale fiecărui produs, precum și asimilarea de noi produse Se urmărește, totodată, și o îmbunătățire a prezentării produselor prin tratarea țevilor și profi- lelor împotriva coroziunii, construindu-se pentru aceasta o instalație specială în uzină, în acest an se va trece la fabricarea unor produse din oțeluri superioare, slab aliate, inoxidabile etc. Primele zile ale anului 1971 au înregistrat, în acest sens, și prima tonă de țeavă din oțel inoxidabil, obținută în stația-pilot a fabricii.

DIN JUDEȚUL OLT - SE 

GENERALIZEAZĂ RETRI

BUȚIA MUNCII ÎN ACORD 

GLOBAL • FAPTUL Dl-

„Electroprecizia" din Să

„Hidromecanica

IAȘI. îndeplinind planul de producție pe 1970 cu șapte zile înainte de termen, colectivul Uzinei metalurgice din Iași a reușit pî- nă la sfîrșitul anului nu numai să realizeze o producție globală, peste prevederi, de 29 milioane lei, dar să și pregătească în foarte bune condiții producția pentru noul an. Reparațiile capitale la linia de 3 țoii, spre exemplu, au fost terminate în numai 3 zile, față de 9 zile cît era prevăzut, astfel că în ziua de 2 ianuarie, cînd u- zina și-a reînceput producția,' toate secțiile și locurile de producție au început să lucreze din plin. Pînă ieri, 4 ianuarie, la sfîrșitul primului schimb, s-au fabricat 466 tone de țevi sudate și 255 tone profile îndoite, nivel mai mare decît media zilnică a realizărilor obținute în 1970.

TURDA. Colecti- vul Fabricii de ciment din Turda a onorat a- nul 1970 cu peste 31 000 tone

edificare pe pămîntul României a societății socialiste multilateral dezvoltate.Vizita de ieri în întreprinderile din municipiul și județul Brașov dobindește semnificații aparte prin faptul Că ne găsim la început de an și la început de nou cincinal, care va situa România intr-un stadiu cu mult superior celui de astăzi în toate domeniile. într-o atmosferă de lucru, de consultare largă a muncitorilor și specialiștilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat cu colectivele întreprinderilor vizitate obiectivele ce le revin, atît din acest an, cît și cele fixate pentru întreaga perioadă a cincinalului. Au fost puse în evidență noi posibilități de sporire a eficienței economice, de dezvoltare a întreprinderilor vizitate.

noului cincinal, uzina să-și dubleze producția, zător nevoilor economiei Pentru construirea unor de producție și dotarea

efectuarea operațiunilor de La ședința Comitetului al C.C. al P.C.R. și a gu- din 25 noiembrie 1970, Nicolae Ceaușescu s-a re- nou la această problemă, arătînd că pentru a folosi cu eficiență calculatoarele electronice și centrele de calcul trebuie, în primul rînd, „să ai o bună evidență, trebuie să cunoști, de asemenea, bine capacitățile de producție ale uzinelor, ale instalațiilor și mașinilor. Deci, pentru a putea trece la o planificare superioară și Ia folosirea calculatoarelor electronice, este necesar să introducem ordine în evidență și. această bază, conducere și miei".în vederea

purtau înscris :
„P.C.R.- și ovații ei își exprimă sentimentele de dragoste pentru partid, pentru secretarul general.Vizita la uzina „Electropreci-

CONSTANȚA. Din prima zi a acestui an, la Fabrica de celuloză și hîrtie Palas din Constanța a început să producă un nou obiectiv — secția de înnobilare a hîrtiei și cartoanelor. De la ing. Dumitru Ștefan, directorul fabricii, am aflat că noua secție, prima de acest fel din țară, produce deocamdată hîrtie acoperită cu polimeri. Prin punerea în funcțiune chiar în cursul acestei luni a unor noi mașini și instalații aflate în probe tehnologice, se va trece la înnobilarea hîrtiei prin metalizare cu folii de aluminiu, cu polietilenă și cu microce- ruri. Se vor produce anual 5 500 tone hîrtie și cartoane înnobilate, destinate cu precădere liniilor automate de ambalare a produselor alimentare.

zia" începe cu prezentarea principalelor produse asimilate aici în ultimii ani Directorul uzinei, Gheorghe Bucerzan, prezintă caracteristicile tehnice ale produselor expuse și informează că anul acesta uzina urmează să asimileze 64 sortimente noi, printre care aparataj de bord, relee regulatoare pentru autovehicule și tractoare, precum și diferite motoare asincrone. Se subliniază că uzina din Săcele satisface în prezent necesitățile de echipament electric ale industriei noastre constructoare de autovehicule și tractoare. în anii

Florea DUMITRESCUministrul finanțelor

țiecîte 5 000 tone de ciment, cu mult peste prevederi. S-au dat în plus, peste planul celor patru zile, 350 tone de ciment. Chiar și secția var. care a început anul cu o capacitate nouă de producție, a realizat în

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, etapă caracterizata prin înaltele exigente ce- se ridică în toate domeniile de activitate, necesită concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea obiectivului central — creșterea continuă a eficienței economice, obținerea unor rezultate cît mai bune cu un efort material și bănesc cît mai redus. în jurul acestui obiectiv se polarizează, după cum se știe, importantele măsuri pentru perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei naționale, luate pe baza directivelor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-Iea al Partidului Comunist Român.în ansamblul măsurilor adoptate, un loc important îl ocupă cele cu privire la perfecționarea sistemului informațional, instrument principal de cunoaștere, parte componentă a activității de conducere, de organizare științifică a producției și a muncii într-o economie modernă. Au fost accentuate, în acest sens, preocupările pentru introducerea celor mai noi metode de calcul și de analiză, precum și pentru dotarea economiei cu tehnică modernă de e- vidență și calcul, s-au alocat și se vor aloca în continuare fonduri importante pentru înființarea de centre de calcul și înzestrarea întreprinderilor și centralelor cu mașini și calculatoare electronice — în cursul cincinalului 1971—1975 urmînd să dezvoltăm producția proprie de calculatoare —. s-a stabilit un vast program de pregătire a cadrelor necesare. Pe baza indicațiilor conducerii de partid se studiază elaborarea sistemului național de informatică și conducere. ca un ansamblu integrat pe întreaga economie națională.Cerința perfecționării sistemului informațional economic în întregul său vizează implicit și fiecare din părțile componente. bineînțeles în mare măsură și evidența economică, în general, și cea contabilă. în special. Creșterea rolului evidentei contabile și. toțodată, sporirea exigențelor fată de ea pe măsura dezvoltării. diversificării și modernizării economiei constituie un fenomen o- biectiv. în condițiile noastre, evidența trebuie să asigure cunoașterea pină la ultima treaptă a situației mijloacelor de producție, în scopul folosirii lor cu maximum de randament. Evidența trebuie să furnizeze întregii ie-

Uzina „Electroprecizia" din Să- cele, prima unitate vizitată, este profilată pe producția de echipamente și aparataje electrice pentru autovehicule și tractoare. Tot aici se fabrică o gamă largă de motoare asincrone cu puteri cuprinse între 0,8 și 7 kV, folosite la antrenarea mașinilor-unelte și a altor agregate și instalații.Numeroși muncitori și, alături de ei, cetățeni ai orașului Săcele au venit să întîmpine la porțile uzinei pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat. Ei pancarte pe care era 
„Trăiască P.C.R.",
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Imagine din cartierul bucureștean Balta Albă Foto : Gh. Vintilă

uneori, a

1MM

tînăr pri- organiza-

iFAPTUL!Comuniștii Reșiței
Iirm- n ■ g g». I Am discutat la Reșița cu oameni niștilor în găsirea căilor de rezolvare rea, mai ales, a ceea ce datorezi so 

KT8® H a 3 H” Bria ■ despre care se poate spune că se nu- a diferitelor probleme. în colective. cietătii. Or. discutînd despre absentDIVERSj
Trei gemeni jInternată la maternitatea din Tg. Jiu, Ana Aninoiu din Comuna Bălești, în vîrstă de 35 de ani, a dat naștere la trei gemeni — doi băieți și o fetiță. în urma îngrijirilor medicale acordate, atît mama, cit și noii născuți, care mai au încă șase frați (trei băieți și trei fete), se simt bine. La felicitările și urările de sănătate prilejuite de acest început de ah, se cuvine să le adresăm și noi celor nouă frați și părinților lor : „La mulți ani și multă sănătate !“.
Noile măr
turii ale 
Sighișoarei

Oraș muzeu. Sighișoara __ 
află din nou in atenția istorici- 

are 
spus, 

din

se

lor: se pare că mai 
încă multe lucruri de 
îndeosebi despre vremuri 
care ne-au parvenit extrem de 
puține mărturii și dovezi mate
riale. tn urma unor săpături 
efectuate recent de către cerce
tătorii muzeului din localitate, 
în locul numit „Pîrîul Hotaru
lui", a fost descoperit un com
plex funerar daco-roman, com
pus din 45 de morminte de inci- 
nerație, datină din perioada ro
mană și pînă în secolul V e.n. 
Cu acest prilej au fost scoase 
la iveală inscripții, monede ro
mane, obiecte de podoabă din 
argint și. bronz, piese ceramice 
de cult și de uz casnic, podoabe 
din sticlă. O deosebită valoare 
preztntă inscripțiile (pe piatră 
de rîu) care, atestind continui
tatea elementului daco-roman 
după retragerea romanilor din 
Dacia, ocupă încă de pe acum 
un loc important printre izvoa
rele din perioada formării limbii 
și a poporului român. De men
ționat. că intr-un alt punct al 
orașului, pe Dealul Turcului, a 
fost descoperită o așezare dacică, 
a cărei existență începe in seco
lul HI î.e.n. și se termină în se
colul III e.n.

Omagiu 
veteranilor
uzinei — Satu-Mare. aici a avut loc cinstea celorUzina „Unio" Acum cîteva zile o festivitate în  _____ ...care timp de 25 de ani, de Ia renașterea uzinei din ruinelerăzboiului și pînă astăzi, și-au adus o contribuție deosebită la dezvoltarea acestei întreprinderi constructoare de mașini. Cei 21 de sărbătoriți — printre care lăcătușii Vasiie Poștaș, Alexandru Olah, Alexandru Tașnadi, multi- meseriașul Nicolae Pintya (deopotrivă de priceput ca strungar, frezor, lăcătuș sau rabotor), Mi-, hai Pop. șef de secție (eficiența I economică a inovațiilor sale — I aproape 5 milioane lei 1), Iosif | Tillinger, șef de echipă, telefo- "" Rajca și alții —cu diplome și merite deosebitenista Elisabeta au fost distinși premii pentru în muncă.
Cursa multi 
milionarilorI Anul trecut a fost pentru I I pilotul Marcel Botez, de la com
pania de transporturi aeriene I 
TAROM, un an de... cursă lungă. < 
După zborurile efectuate in a- 
cest timp, acum citeva zile el a 
înregistrat nu mai puțin de 5I milioane de kilometri la bord. I 

| tn semn de prețuire pentru a-
ceastă realizare, după omologa- I I rea bilanțului, : s-a acordat o i 

. diplomă de onoare, tn noul an,
obiectivul lui principal este să | 
se apropie cit mai mult de co
mandanții de aeronave Nicolae I Anghel și Bollo Lazslo, care au 

' peste șase milioane de kilome- I I tri de zbor, si — de ce nu 7 — | I chiar de stewardesa Elena Vio
rica Huțanu, situată in prezent | 

| cu încă un milion de kilometri ,
mai departe. Cursa se anunță I pasionantă, pentru că nici unul 
dintre acești recordmeni ai ae- I ruluî nu va încetini viteza. D’jr I I tocmai in aceasta constă adevă
rata frumusețe a competiției. De I 

| aceea, noi le dorim tuturor să-și .
înalte aripile cît mai sus

Eșecul celor
*

trei „muș
chetari**După săvîrșirea unor infracțiuni, Constantin Marcuciuc, Ion Popescu și Tudor Ionescu se aflau de cîteva zile tn stare de arest la circumscripția de miliție nr. 12 din Capitală, pentru definitivarea dosarelor de cercetare penală. Pe toți trei îi preocupa însă un singur gînd : ce ar putea face pentru a nu ajunge totuși în fața instanței de judecată ? Intr-o noapte, după ce au pus la cale un plan amănunțit, au rupt cîte’ o bucată de fier de la paturile aflate în cameră și au făcut o spărtură într-un perete. O dată ieșiți din încăperea în care erau „cazați", nu le mai rămînea decît să-1 dezarmeze și să-l imobilizeze pe lucrătorul de miliție de serviciu, plut. Ilie Lupescu. Aici însă... li s-a înfundat ! Tn curînd. cei trei „mușchetari" vor apărea în boxă pentru a-și primi pedeapsa ce Ii cuvine.Rubrică redactată de : 

Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" 

despre care se poate spune că se numără printre autorii unor lucrări u- nice in Europa. Este vorba de acele gigantice turbine care, la Porțile de Fier, vor transforma energia fluviului în energie electrică, și mulți din interlocutorii mei de la uzina de construcții de mașini și-au împletit cu ele dense și emoționante zile ale existenței lor de specialiști într-o profesie care, deși tînără la noi, a ajuns pe niște piscuri egale .ca altitudine cu cele mai înalte din pro- pria-i geografie. Atunci, în lumina unei bunde îhserări, parcurgînd halele uzinei în care prindea contur . marea turbină de 178 de megavați, ea însăși adevărată uzină, am putut rememora, din acest punct revelator, definitoriu, însăși istoria energeticii românești. Și nu atît o istorie în expresiile, ei materiale — acele agregate electrice care înnobilează astăzi apele Bistriței, pulsează în atîtea centrale electrice, pe o scară de puteri care începe undeva lă cîteva sute de kilowați casă ajungă la coloșii destinați a-și face veacul în miezul Dunării, ci elementele de experiență 
umană pe Care le conțin?.-semnificațiile de confruntare a oamenilor cu ei înșiși. A existat aici, la cei mai mulți din acești oameni, un sentiment în care s-au , regăsit mereu și care s-a constituit într-un fel de cheie universală a izbînzilor lor : de
votamentul față de comandamentele 
sociale, față de profesie.Așa că istoria energeticii românești, scrisă la Reșița, este, implicit, o epopee a devotamentului care a învins, a devotamentului iscat în confruntarea cu dificultățile, a unui devotament cultivat. îngrijit ca o plantă de preț de către , organizațiile de partid din uzină.— Cei mai mulți dintre noi, îmi spunea inginerul Roman Ursulescu, am crescut aici, in uzină. Și aici, In aceste „cursuri" practice ’ ale muncii de. zi cu zi, am deprinș dragostea față de profesie, ni s-a sădit conștiința că nu poți realiza ceva cu a- devărat durabil fără ca să-i închini tot Ceea ce ai mai bun în tine.Biografia comunistului Roman Ursulescu este concludent străbătută de această conștiință, care a făcut din lăcătușul de ieri, inginerul de astăzi, omul care conduce secția de mecanică grea a marii uzine. A dărui, a te dărui a fost un sentiment statornic la acest om și el a stat la temelia multora din deciziile sale hotărîtoare. Lăcătușul a învățat cu dăruire spre a deveni inginer : odată devenit inginer.-s-a reîntors Ia Reșița, renunțînd la un post în Capitală, care se a- nunța. materialmente, mai avantajos. Dar el a ales avantajele zilelor și nopților pline de frămîntări pe care i le oferea Reșița devenită constructor de turbine și motoare electrice.Acum, cînd scriu aceste rînduri, țara întreagă cunoaște turbinele Re- șiței, și sute de mii de oameni au trăit clipe de mîndrie și emoție cînd. în marea expoziție a realizărilor economiei naționale, am privit acea e- lice uriașă de oțel semănînd cu o stranie zburătoare. Insă puțini știu ce investiții de dăruire umană se află aici, acel șir de momente în care a inventa, a găsi ceva nou. deveniseră fapt cotidian.Cu cine discuți aici, evocînd a- cele etape ale construcției turbinei;’îți' vorbește despre zile trăite, cum se spune, cu sufletul Ia gură, în așteptarea rezultatelor, despre încercări și reîncercări. Nu. toate acestea, „nu erau în program", dar au devenit o- bișnuite, cotidiene, oamenii, deseori nesolicitați, veneau noaptea în uzină să vadă „ce se mai întîmplă cu turbinei? lor". Nu era în programul vieții comunistului Ioan Răduță, lăcătuș în această secție, să renunțe, un timp, la o locuință mai bună, să uite, pur și simplu, de asta. în iureșul evenimentelor cotidiene, și să ră- mînă la Reșița. Nu era în programul vieții acestor comuniști, și l-aș a- minti aici pe maistrul Emiltan Achim (un tînăr care zice că „nu l-au impresionat turbinele, dar era teribil de curios să le vadă cum arată gata"), dar tot atît de simbolice pot fi și alte nume, să facă naveta pe lungi distanțe ori să trăiască în barăci improvizate, pînă cînd se va construi noul oraș. Satisfacțiile însă veneau din altă parte, din dăruirea spre a atinge un tel. din conștiința că făuresc ceva excențional și trebuie, cu adevărat, ca fiecare comunist să tindă a fi un om excepțional.— De aceea, munca organizațiilor de partid din secție s-a îndreptat spre stimularea trăsăturilor înaintate ale comuniștilor, astfel ca fiecare să consacre obiectivelor colectivității ceea ce este mai valoros în el. îmi spunea 
Ion Cazacu, secretarul comitetului de partid din uzină. Trebuie să cultivăm devotamentul,- responsabilitatea,, exigența, și pentru aceasta folosim metode variate, de la atragerea comu
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prima etapă, de blocliri cu apartamente, un complex rial, sală detograf cu 350 delocuri, creșă, cămin și " grădiniță de. copii, garaje, spații verzi, terenuri de sport, precum și un

complex de locuințe
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acest sistem s-a redus cu 30—40 la sută numărul indicatorilor ce se centralizează la nivelul centralelor industriale și al ministerelor. De asemenea. s-a acordat atenția cuvenită simplificării documentelor, revizuin- du-se întreaga formularistică finan- ciar-contabilă de uz general. Totodată, avînd in vedere programul de dotare a economiei cu mijloace moderne de evidentă și calcul, au fost elaborate normele metodologice de lucru pentru utilizarea mașinilor de contabilizat și facturat, asigurîndu-se și pregătirea profesională a peste 1 200 de programatori și operatori din. întreprinderi, centrale și ministere. acțiune care continuă. Preocupările pentru perfecționarea contabilității au cuprins și sectorul instituțiilor bugetare, pentru care au fost elaborate norme noi de lucru, avîn- du-se în vedere specificul activității lor. precum și necesitatea introducerii unor metode simplificate de evidentă.In aplicarea în bune condiții a măsurilor de perfecționare a contabilității și a sistemului informational economic. în general, o mare importantă prezintă recenta hotărîre a Consiliului de Miniștri privind organizarea și conducerea contabilității, atribuțiile și răspunderile conducătorului compartimentului financiar contabil. Prin această hotărîre. se întăresc bazele organizării rationale, științifice, a contabilității, atît la unitățile cu gestiune economică proprie — centrale, combinate, grupuri de uzine. întreprinderi — cît și la cele cu gestiune economică internă. In temeiul hotărîrii amintite au fost elaborate norme metodologice unitare referitoare la documentele justificative care stau la baza înregistrări-

a diferitelor probleme, în colective, echipe etc., pînă la dezbateri largi privind îmbogățirea cunoștințelor profesionale, politice...Nu intrăm in amănuntul acestor metode, însă dominanta lor a fost formarea oamenilor, și s-au răsfrînt.. cu adevărat, în ceea ce aș numi ca
racterele tari, ale uzinei de astăzi. Adică acei oameni care, cum spunea aici cineva, „au rămas pe baricadă", învingătorii. Acei care au ajuns a spune despre ei, așa-cum zicea comunistul Constantin Babaioana, omul care lucrează pe cel mai mare strung din țară, uriașul carusel unde se fasonează piese de aproape 100 de tone, că „nu au voie să greșească*1.Dar fiindcă vorbeam despre învingători, gîndul mă duce și la cei învinși, Ia cei care nu și-au putut rezista lor înșile. („Totuși, unii ingineri pleacă, îmi mărturisea tristețea Iui inginerul Ion Sbierea. directorul teh

nic- al grupului de uzine Reșița, deși condițiile de astăzi sînt altele, deși le oferim locuințe bune. Poate nici noi nu am întreprins tot ceea ce era necesar spre a le stimula dragostea pentru uzină — și de aceea, în ultimul timp, folosim alte mijloace spre a veni în întîmpinarea tînărului inginer — o stagiatUră mai variată, care să ofere cunoașterea tuturor sectoarelor întreprinderii, dezbateri, schimburi de idei, dar cred că o cauză principală tine de ei. de conștiință, de dragostea față de profesie"...) Da. de ce au părăsit uzina 57 de ingineri în 1969 ? De ce, în 1970. numărul inginerilor plecați se ridică la 33 ? Discut cu inginerul Aurel Albu, originar din Timișoara, care, după stagiatura consumată în orașul natal, a optat pentru Reșița, care, mai mult ca orice altă uzină, i-a oferit posibilitatea „să facă meserie".— Aici este primul punct, desigur — dăruirea pentru profesiunea a- leasă pe care trebuie să și-l clarifice fiecare dintre noi, într-un auto- examen sever, înțelegerea că nu um- blînd dintr-un Ioc în altul te poți realiza, ci doar prinzînd rădăcini în miilocul unui colectiv. Dar mai e- xistă un aspect al problemei, și anume evaluarea exactă a raporturilor dintre tine și colectiv, adică stabili-
I
j cluj A început construcția unui mare

CLUJ (coresponden
tul „Scînteii" Alex 
Mureșan), A început construcția noului complex de locuihțe denumit Mănăștur, după numele cartierului clujean în care se află șantierul. Noul complex va însuma.

bacău NOI UNITĂȚI
COMERCIALEBACAU (corespon

dentul ^Scînteii" 
Gheorghe Baltă). In ultima vreme, rețeaua de desfacere din orașele și centrele muncitorești din Bacău s-a construirea folosință a comerciale, bunăoară, acum la dispoziție modern complex mercial în cadrul

ruia funcționează 7 u- nități cu produse industriale și alimentare. Și pentru petroliștii din Moinești au' fost date în folosință 8 noi unități comerciale. La Bacău au fost deschise, printre altele, un magazin pentru aprovizionarea la domiciliu („Mercur"), un magazin cu produse alimentare semipreparate și altul cu produse re-

județul extins prin și darea în noi spații La Asău. minerii

lor contabile, la organizarea contabi- lității pe secții, inventarierea și evaluarea patrimoniului, încheierea bilanțurilor și altele.Tot prin această hotărîre a Consiliului dr’ Miniștri se stabilesc rolul și răspunderea conducătorului compartimentului' financiar-contabil din cadrul tuturor organizațiilor socialiste în ce privește, asigurarea bunului mers al activității economice, gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, apărarea inte-

Perfecționarea evidenței
gcității avutului obștesc și . alte asemenea sarcini. Dintre atribuțiile care reliefează marea responsabilitate, contribuția importantă a conducătorului compartimentului financiar contabil la organizarea și conducerea unității respective, se cuvin subliniate cele privind analiza cheltuieli- y lor de producție sau de circulație și cele în legătură cu luarea măsurilor care vizează reducerea continuă a prețului de cost, utilizarea rațională a mijloacelor circulante, accelerarea vitezei lor de rotație, prevenirea imobilizărilorO muncă laborioasă, care a solicitat eforturi din partea unui număr mare de specialiști, a fost desfășurată în vederea întocmirii noilor planuri de conturi ce se aplică incepind din anul 1871 La elaborarea lor s-a tinut seama de rolul primordial pe care îl au planurile de conturi, în con- 

rea, mai ales, a ceea ce datorezi societății. Or. discutînd despre absența spiritului de dăruire ’.la unii tineri specialiști, despre „inginerii voiajori", cred că faptul își are explicația în aceea că 'aceștia s-au deprins doar să ceară de. la societate, uitîndu-și îndatoririle față de această și, implicit, față de ei înșiși. Aceștia, de obicei, pleacă...Intr-adevăr, a te dărui binelui colectiv nu înseamnă oare a te dărui, într-o accepți? superioară, ție însuți ?- Experiența multor tineri specialiști din uzina reșițeană o confirmă din plin. Aurel Albu, azi cu răspunderi mari în unul dintre importantele, sectoare ale grupului de uzine, are de', acum un „trecut" imprimat undeva în conștiința colectivă. Acele recorduri în construirea de cuzineți, stabilite cu cîțiva ani în urmă și nedepășite nici astăzi, reorganizări ale producției în anumite secții, soldate cu apreciabile 'plusuri calitative și cantitative, multe alte inițiative sînt legate și de numele acestui mit de curînd în rîndurile ției de partid.— A te dărui înseamnă. 
avea răbdare și chiar a renunța, este opinia inginerului Dan Obădău, tînăr membru de partid. Am văzut ingineri care și-au „vîndut" profesia pentru cîteva sute de lei în plus la salariu...Dan Obădău „răspunde" de un grup de alți tineri despre care s-ar putea spune că se ocupă de înmulțirea interioară a mașinilor. Ei sînt acei proiectant! care, prin soluții originale, au dublat capacitatea de lucru a multor mașini din uzină. Răbdarea lui a fost de a aprofunda ceea ce învățase la facultate, de a căuta să fie cît mai util acestui colectiv care îi solicita cunoștințele. Renunțările lui au fost nu puține și variate, de la orele petrecute în uzină mult dună nrogramul de lucru, pînă la funcțiile de conducere, mai bine salarizate, pronuse de alte întreprinderi...Dialogul purtat în această întreprindere s-a încheiat, asa cum începuse, tot într-o înserare, cînd. de aici, de pe înălțimea unde se află uzina, se vedea orașul ca un rîu de lumini curgînd sore răsărit. F-a un oraș care se pregătea să sărbătorească două secole de metalurgie românească., și. de aceea, nu numai prin mulțimea blocurilor de locuințe, construite în ultimii ani. prin uzinele sale moderne, mi-a părut cu desăvîrsire tînăr. ci, dincolo de aceste ferestre luminate, i-am văzut omb’ema conferită de oamenii săi, învingătorii.

Platon PARDĂU
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parc public. Pînă. în; . 1980, aici vor t construite alte 4 mir „ croraioane. 1 „MănăștUrul- nou" ! va compune din blocuri cu peste 20 000 de a- partamente cu circa l 100000 de locatari.

frigerate. construcții comerciale se află în stadiu de finisaj la Comănești, Gura Asău și Buhuși. Pentru anul acesta se prevede construirea u- nui mare complex comercial în cartierul Cornișa Bistriței din orașul Bacău, precum și noi magazine alimentare și bufete în centrele muncitorești.

dițiile economiei noastre socialiste, pentru prelucrarea, gruparea și sistematizarea informațiilor asupra existenței, mișcării și transformării elementelor patrimoniale pe diferitele trepte ale organizării noastre economice. In acest sens, s-a elaborat— pentru prima dată în țara noastră— un cadru general de conturi, pe baza căruia au fost întocmite planurile de conturi ale fiecărei ramuri din economia națională, asigurîndu-se astfel, pentru toate unitățile și ra

/

murile. o concepție unitară de înregistrare, analiză și interpretare a datelor furnizate de contabilitate.La alcătuirea noilor planuri de conturi s-a tinut seama de ordinea firească a proceselor economice : a- provizionace — producție — desfacere, precum și de necesitatea stabilirii cu cea mai mare exactitate a rezultatelor financiare obținute. Fiind construite într-o ordonare logică și potrivit sistemului zecimal de clasificare și simbolizare, noile planuri de conturi nu numai că vor asigura o mai bună organizare a contabilității în cadrul unităților economice, dar vor permite și o mal lesnicioasă prelucrare automată a datelor, ceea ce prezintă o mare importanță în perspectiva dotării economiei cu calculatoare electronice.In conținutul planurilor de conturi

Se generalizează 
retribuția muncii
în acord global

obținerii decooperative au adoptat

în cooperativele agricole din județul Olt s-a trecut la aplicarea măsurilor stabilite de conducerea partidului cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii a- griculturii. Dintre acestea un loc important ocupă organizarea procesului de producție și a muncii pe formațiuni de lucru specializate — ferme, brigăzi, echipe — care permit introducerea formei superioare de retribuire a muncii : acordul global ; echipa sau brigada, fiecare lucrător vor fi retribuiți în raport direct cu rezultatele dobîndite, sporind răspunderea și interesul pentru executarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor în vederea producții cît mai mari.Și pînă acum, multe agricole din județul Olt integral sau parțial sistemul de retribuire după producție. Să vedem, bunăoară, cum s-a aplicat acest sistem de plată în sectorul zootehnic al cooperativei agricole din Drăgă- nești-Olt. „Pe baza folosirii normativelor existente — ne spunea ing. Stan Macafei, președintele cooperativei— multă vreme, îngrijitorii din sectorul zootehnic erau retribuiți cu un număr de circa 180 de norme convenționale pe an, chiar dacă executau sau nu lucrările prevăzute, îndeosebi cele ce se referă Ia îngrijirea animalelor. Dar în acest fel ei nu .evpu .cointeresați direct în rezul- ■ țațele pe- care le obțineau. S-a hotă- rît ca, incepind cu anul 1970, munca îngrijitorilor să fie retribuită în funcție de producția obținută. Astfel, un îngrijitor care avea în primire un lot de 12 vaci primea cîte 3 norme convenționale pentru fiecare 100 1 lapte obținut. La valoarea realizată a normei convenționale de 22 lei încasa deci cite 66 lei". Aplicarea acestui sistem de plată a dat rezultate foarte bune pe linia creșterii producției de lapte. De la 600 1 lapte de fiecare vacă furajată, cît s-au obținut in 1969, s-a ajuns la aproape 2 000 în 1970. Evident și veniturile îngrijitorilor au crescut corespunzător. Desigur, această formă de retribuire nu este perfectă deoarece pentru obținerea producției se acordă în mod nefundamentat cite 3 norme convenționale. Dar de aici și pînă la aplicarea acordului global nu mai este decît un pas. care constă în calcularea valorii manoperei pe baza devizului lucrări necesare obținerii unității produs.Multe cooperative din județ hotărit ca, incepind cu anul 1971, adopte sistemul de .retribuire în _ cord global, care stimulează creșterea producției în zootehnie, ca și în celelalte sectoare. „La cooperativa a- gricolă din Stoicânești — ne arăta inginerul șef Dumitru Militaru — profilarea producției, înființarea pe parcurs a brigăzilor și echipelor permanente, specializate în diferite sectoare, ca zootehnia, legumicultura și anexe, au necesitat introducerea sistemului de retribuire în acord global. Adunarea generală a cooperatorilor a hotărît ca retribuirea muncii să se 
reflecta- contabil. cu privi-recent elaborate își găsesc rea, din punct de vedere noile reglementări apărute re la finanțarea și creditarea investițiilor și a mijloacelor circulante, planificarea. repartizarea și vărsarea beneficiilor, efectuarea plăților între unitățile economice, introducerea impozitului pentru reglarea rentabilității și altele, precum și relațiile econo- mico-financiare ce decurg din noua structură organizatorică a unităților economice, ca urmare a înființării 

centralelor. combinatelor. întreprinderilor cu gestiune economică proprie și a unităților cu gestiune economică internă.Cu prilejul elaborării noilor planuri de conturi s-au luat măsuri pentru revizuirea tuturor actelor normative apărute în ultimii 10 ani și a numeroaselor instrucțiuni, circulări și precizări în legătură cu efectuarea o- peratiunilor contabile, reușindu-se simplificarea, concentrarea și sintetizarea acestor reglementări într-o unică lucrare pentru fiecare ramură, cu- prinzind indicații concrete de lucru pentru întregul aparat contabi] și conducetea organizațiilor economice. S-a urmărit ca și în felul acesta să fie aplicate indicațiile secretarului general al partidului nostru cu privire la reducerea numărului de circulari și instrucțiuni care se dau de către organele centrale. 

facă numai în bani. In legumicultura, la roșii, arpagic, ceapă, ardei, fasole și căpșuni s-a aplicat un sistem parțial de acord global, acordîndu-se norme convenționale pentru lucrările de semănat și plivit, iar pentru recoltatul, transportul și sortatul producției s-au dat bani pentru unitatea de produs obținută". O bună experiență în aplicarea acordului global există și în celelalte sectoare. In zootehnie s-au acordat norme convenționale pentru îngrijire, iar pentru producția obținută s-a dat cîte 0,30 lei pentru fiecare litru de lapte obținut și 4 lei pentru 1 kg de spor în greutate. Tn cadrul ramurilor anexe, bunăoară, la fabrica de cărămidă cu o capacitate de 4 milioane bucăți anual și sectorul prefabricate din beton, cu peste un milion lei producția marfă pe an, s-au format echipe permanente, specializate, iar retribuirea se face numai în acord global. La fabrica de cărămidă se acordă cîte 9
În cooperativele 

agricole 
din județul Olt

băni "pentru fiecare 'cărămidă vîn- dută sau predată sectorului de construcții al cooperativei. în sectorul de prefabricate din beton retribuția pentru echipa de aici reprezintă 28 la sută din valoarea producției încasate.La produsele al căror preț de vîn- zare este influențat nu numai de cantitate, ci și de calitate și de perioada cînd se livrează, retribuirea se face după fiecare mie de lei producție obținută. Acest mod de apreciere s-a aplicat în cazul produselor legumicole cu rezultate bune atît pentru cooperativă, cit și pentru cooperatori. Să luăm, de exemplu, cultura arpagicului. Pentru o producție de 5 tone arpagic predat nesortat, echipa care a lucrat la această cultură ar fi primit 5 000 lei, iar cooperativa ar fi încasat un venit net de 15 000 lei. Predîndu-se arpagicul sortat, pe categorii de calitate, (3 000 kg calitatea I și cite 1 000 kg calitatea a Il-a și a IlI-a) retribuția echipei s-a ridicat la 6 300 lei, iar venitul net obținut de cooperativă a fost de 23 000 lei. Deci au cîștigat și echipa, și cooperativa.Apreciind ca deosebit de stimulativ acest sistem de cointeresare, cooperatorii din Stoicânești au hotărît trecerea la retribuția în acord global în toate sectoarele de activitate. în a- cest scop s-au întocmit devizele de lucrări pe culturi și s-a stabilit valoarea manoperei pe tona de produs la culturile de cimp.In județul Olt s-au aplicat și alte forme de acord global la culturile de bază, îndeosebi în cooperativele
Potrivit practicii încetățenite partid, la elaborarea noilor planuri de conturi — și în general a tuturor măsurilor privind îmbunătățirea și simplificarea evidentei contabile — pe lîngă lucrătorii de resort din Ministerul Finanțelor, au fost consultați numeroși specialiști din întreprinderi, centrale, ministere și bănci, cadre didactice de la catedrele de specialitate din învățămîntul superior, ținîn- du-se seama de sugestiile și propunerile acestora, de experiența din (ara noastră și din alte țări. în aceste condiții, se poate afirma că măsurile.luate privind îmbunătățirea și simplificarea evidentei contabile reprezintă. sinteza experienței, rodul muncii și gîndirii colective a unui mare număr de specialiștiO atare largă consultare va fi asigurată și în legătură cu măsurile preconizate în viitor. Avem în vedere, de pildă. îmbunătățirea normelor metodologice în domeniul evidentei, urmăririi și raportării cheltuielilor de producție, perfectionarea si raționalizarea în continuare a evidentelor la instituțiile bugetare .și consiliile populare prin crearea unor centre de mecanizare și altele, tn general, măsurile preconizate vizează creșterea accentuată a operativității1 și a exactității cu care sînt furnizate datele evidenței, precum si dezvoltarea laturii previzionale a activității de a- naliză economică.Ca și în orice alt domeniu, măsurile privind îmbunătățirea evidentei contabile, oricit de bine ar fi fundamentate. nu își pot atinge scopul de- cît printr-o aplicare riguroasă, pe tont? treptele și nivelurile, prin respectarea strictă a planurilor de conturi, a metodologiei stabilite pentru efectuarea operațiunilor Aceasta presupune cunoașterea temeinică a 

noilor reglementări de către întregul

situate în zona de nord sau cele înregistrează un deficit de forță muncă. In urma indicațiilor date biroul comitetului județean de partid, în cadrul brigăzilor culturile au fost repartizate pe grupe de familii, în funcție de numărul brațelor de muncă. în fond, acestea sînt echipe specializate, care execută toate lucrările de la semănat pînă la recoltarea și depozitarea producției. Retribuția e- chipelor s-a făcut în bani și în natură, iar rezultatele sînt foarte bune. Spre exemplu, la cooperativa agricolă din Dienci cele 450 familii organizate cîte una, două sau trei în e- chipe specializate, în funcție de numărul brațelor de muncă, au lucrat cîte 1—2 sau 3 ha de porumb. Fiecare echipă a administrat îngrășămintele, a efectuat 2—3 prașile manuale, a recoltat știuleții, a tăiat cocenii și a transportat producția principală și secundară. Pentru aceasta, echipele au primit 28 norme convenționale la hectar și. o retribuție suplimentară de 60 la sută din producția obținută peste pl in P in-ipalul este că. datorită e:: ’ ■ ' îi la timp și debună calitate a tuturor lucrărilor, s-au realizat, in medie, pe cooperativă. 2 500 Kg pj umb la ha față de 1 600 kg cit era planificat. Aceasta a permis să șe suplimenteze vînzările la fondul de stat cu 150 de tone porumb și să se acorde echipelor o re- ! tribuție suplimentară de 180 de tone.„Pentru 1971 — ne spunea președintele cooperativei Gheorghe Stroe — vom ■ introduce plată în acord global și în sectorul pomiviticol, care se află în curs de dezvoltare".Și cooperativele Vulturești, Leleas- ca, Urși, Făgețelu, Pleșoiu, Aluniș și altele au adoptat plata in acord.Prin perfecționarea sistemului de organizare și de retribuire a muncii, prin . trecerea la calcularea valorii reale ă manoperei necesare obținerii unității de produs pe baza devizelor de lucrări, este posibilă generalizarea acordului global și în celelalte sectoare de activitate din cadrul cooperativelor agricole. Pentru aceasta este necesar ca organele agricole județene să desfășoare o activitate mai susținută de îndrumare și explicare a felului cum trebuie să se calculeze și să se aplice corect sistemul de retribuție în acord global. Acest lucru este cu atît mai necesar și urgent cu cît se întîlnesc cazuri de confuzie, de neînțelegere a modalităților practice de aplicare a acordului global chiar în rîndul cadrelor de conducere din unele cooperative agricole. Organizarea activității pe formațiuni de muncă permanente și specializate și introducerea în fiecare sector de activitate a sistemului«de retribuire în acord global reprezintă un mijloc deosebit de important pentru repartizarea echitabilă a veniturilor în funcție de efortul depus de fiecare cooperator în scopul sporirii producției, dezvoltării mai rapide a cooperativelor agricole.

e« 
de 
de

aparat contabil din economie. Ministerul Finanțelor, împreună cu celelalte ministere și organe centrale interesate au și întreprins în acest sens o amplă acțiune care are ca scop instruirea lucrătorilor contabili din toate ramurii.-? economiei, precum și a aparatului financiar-bancar.Acțiunea întreprinsă la nivel central trebuie însă continuată. Apare necesar ca ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare, centralele industriale, întreprinderile să asigure din treaptă în treaptă instruirea aprofundată și neîntîrziată a zecilor de mii de lucrători din compartimentele contabile, astfel incit, în cel mai scurt timp posibil, fiecare contabil de la ultima verigă organizatorică să știe cum trebuie să lucreze în viitor. Organele financiar-ban- care vor îndruma și sprijini permanent această vastă acțiune de instruire a aparatului contabil, iar organele de control vor verifica pe parcurs modul în care se aplică noile planuri de conturi și celelalte măsuri, vor a- iu(a unitățile in corecta lor aplicare.Ne exprimăm convingerea că ansamblu) măsurilor de perfecționare • evidenței, aplicate corect, cu conștiinciozitate și operativitate de aparatul contabil din economie, va contribui într-o măsură însemnată la întărirea ordinei și disciplinei în folosirea mijloacelor materiale și bănești, la apărarea integrității patrimoniului statului, la creșterea eficienței activității economice in toate sectoarele. Tn fo- Iul acesta, lucrătorii care mînuieșq instrumentele evidenței contabile — parte importantă a sistemului Informațional economic — își vor da din plin aportul la dezvoltarea noastră economică în viitor, la îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor noului cincinal în care am intrat.
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VIZITA DE LUCRU CEAUȘESCU

In Întreprinderi din municipiul JUDEȚUL BRAȘOV
(Urmare din pag. I)derii cu noi mijloace tehnice sînt alocate circa 200 milioane lei.Se parcurg .principalele secții de producție ale uzinei. încă din prima zi de; lucru a anului au îh- ceput să fie realizate produse de gabarit mai mic, solicitate de diferite întreprinderi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de organizarea procesului de producție, eficiența producției de motoare în această unitate și recomandă să se continue eforturile pentru îmbunătățirea calității produselor, micșorarea volumului motoarelor, paralel cu creșterea puterii acestora.La secția nouă de prelucrări mecanice, intrată parțial în funcțiune anul trecut, oaspeții sînt informați că; această secție este în curs de dotare cu utilaje moderne și de mare complexitate. în final, aici se vor produce anual 145 000 seturi complete de echipament electric auto, necesar dezvoltării 'ndustriei românești de autovehicule.Este remarcabil efortul pe care îl fac, pe tărîmul concepției și asimilării de produse noi, constructorii de motoare și echipamente electrice pentru autovehicule și tractoare. In secția de zincare-galva- nizare este prezentată o importantă instalație de impregnare a pieselor, construită în întregime în uzină. Preocupările conducerii în-
0 UZINA ÎN PLINĂ DEZVOLTAREColoana de mașini străbate din nou orașul Săcele și se îndreaptă spre Brașov. Orașul de la poalele Tîmpei se recomandă de la primul contact prin modernul cartier de locuințe „Steagul roșu", cartier în 

în cursul vizitei la uzina „Metromntregime nou, locuit de muncitorii e la întreprinderile situate în lama de sud-est a Brașovului.Următorul obiectiv vizitat este 
zina nr. 2. Profilul acestei între- ■inderi îl constituie producția de rburatoare și filtre pentru moare cu ardere internă, necesare tovehiculelor, precum și armările metalice pentru instalații sa- ;are și de gaze.La intrarea în uzină, tovarășul, icolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt în- tîmpinați cu aceeași căldură, cu a- celași entuziasm, de un mare număr de muncitori. Directorul uzinei, ing. Olimpiu Munteanu, informează pe oaspeți despre realizările obținute în cincinalul care s-a încheiat și despre perspectivele perioadei următoare. întreprinderea a îndeplinit obiectivele planului cincinal cu aproape cinci luni mai devreme, fapt care a permis muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de aici să pregătească din tim,p activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1971. Se

„METROM"
INDUSTRIALĂ

Tovarășul Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat care îl însoțesc, . vizitează apoi întreprinderea „Metrom", uzină cu profil metalurgic, printre ale cărei produse se numără benzile din cupru și alamă necesare industriei electrotehnice și constructoare de mașini, table de diferite grosimi și profile pentru construcția de vagoane, locomotive și construcții navale, conducte, cabluri și sîrmă rotundă sau pro- 

treprinderii pentru autodotare sînt apreciate de secretarul general al partidului, care recomandă, totodată, ca acțiunile în această direcție să fie intensificate și extinse.Se vizitează apoi secția în care se fabrică noile tipuri de alterna- toare A-500 și A-300 care, corespunzător tehnicii moderne, înlocuiesc dinamurile în construcția motoarelor pentru autovehicule.în legătură cu problema desfacerii produselor uzinei în țară și la export, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea cooperării cu firme străine, a explorării temeinice a piețelor externe, astfel încît produsele uzinei din Săcele să fie cit mai bine cunoscute și solicitate.Pretutindeni pe unde trec, prin secții, prin halele de producție, secretarul general al partidului și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați cu deosebită căldură. Sînt chipuri tinere, su- rîzătoare de băieți și fete în salopete albastre, lucrători tineri ca și uzina însăși. Media de vîrstă a celor peste 3 000 de sala- riați de aici este de 24 de ani. înainte de a părăsi uzina, adresîndu-se muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor care îl înconjoară cu dragoste, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi .felicită pentru realizările de pînă acum, le urează succese și mai mari, sănătate, fericire, „La mulți 
ani".

arată, de asemenea, că uzina va cunoaște în noul cincinal-o dezvoltare importantă, statul investind în acest scop circa 165 milioane lei.Vizitând secțiile de carburatoare și filtre, oaspeții sînt informați a

supra . noilor produse ce urmează a fi asimilate în cursul acestui an — carburatoarele pentru autoturismul Dacia.-l 300 și pentru motoarele noilor tipuri de autocamioane ce se vor realiza la marea uzină brașoveană „Steagul roșu". Se subliniază faptul că uzina se străduiește să fie în pas cu tehnica contemporană și că,. în prezent, ea satisface necesitățile de carburatoare și filtre pentru toate tipurile de motoare necesare autovehiculelor ce se construiesc în țara noastră.Secretarul general se interesează și aici de. rezultatele obținute în cadrul acțiunii de autodotare, acțiune care este în curs de extindere. Gazdele informează că în a- ceastă ordine de preocupări colectivul întreprinderii a realizat o instalație de zincare, cu mijloacele proprii ale întreprinderii, agregat dare, împreună cu alte utilaje și instalații fabricate prin autodotare, a mărit beneficiile uzinei, în anul 1970, cu 6,2 milioane lei.

DE RENUMEfilată pentru instalații electrice. Aici se fabrică și motorul cunoscutei motorete românești, „Mo- bra“.Directorul uzinei, Ion Iacobescu, după ce înfățișează preocupările actuale ale colectivului întreprinderii pentru creșterea producției, productivității muncii și perspectivele de dezvoltare ale uzinei, arată că unitatea a încheiat planul cincinal cu un bilanț rodnic. Planul pe anul 1971 prevede alte sporuri 

importante de producție ; o preocupare de seamă a, colectivului întreprinderii este diversificarea producției corespunzător necesităților economiei naționale. înzestrarea tehnică superioară, ridicarea continuă a nivelului de calificare a cadrelor vor duce la o însemnată creștere a productivității muncii. în cincinalul care a început, cu o creștere de numai 2 la sută a personalului, se va obține o creștere a producției cu 45 la sută.Se vizitează cîteva secții de producție ale uzinei unde munca se desfășoară din plin, cu roade bogate. Cum s-ar spune, .este un start bun încă din primele zile.In secția de sculărie, rectificatorul Emanuel Triandafil, care lucrează în această uzină din anul 1937, vine în întâmpinarea tovarășului Ceaușescu, îi urează în numele întregului colectiv „La mulți ani“, îi adresează călduroase mulțumiri pentru grija ..neobosită pe care o poartă ridicării nivelului de viață al poporului și îl asigură că el și tovarășii săi vor munci cu toată dăruirea pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.în timpul vizitei, secretarul general al partidului se întreține cu alți muncitori, tehnicieni, asupra condițiilor de lucru, de viață, asupra cîștigurilor realizate și preocupărilor ce le au în producție.Are loc apoi un schimb de păreri cu cadrele tehnice asupra căilor de urmat în dezvoltarea pe mai departe a uzinei, în folosirea mai bună a spațiului construit, a înzestrării tehnice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca dotarea noilor secții să se înfăptuiască în principal cu agregate și utilaje realizate în uzină sau în cooperare cu alte întreprinderi brașovene, aceasta fiind o importantă cale de ridicare a nivelului de calificare a muncitorilor și specialiștilor și, totodată, un mijloc important pentru obținerea de economii valutare
LA „HIDROMECANICA"Se străbat din nou străzile Brașovului. Mii și mii de cetățeni ai marelui oraș, aflînd de sosirea tovarășului Nicolae .Ceaușescu, s-au adunat de-a' lungul principalelor artere pe unde trece coloana mașinilor oficiale, salutînd cu căldură, cu entuziasm, pe secretarul general al partidului.La uzina „Hidromecanica" are loc mai întâi o scurtă discuție asupra profilului întreprinderii. Directorul uzinei, ing. Viorel. Metea, subliniază preocuparea colectivului uzinei pentru îmbunătățirea calității produselor, descoperirea și valorificarea a noi rezerve interne, perfecționarea procesului tehnologic, creșterea eficienței economice a investițiilor. Referin- du-se la succesele înregistrate în cincinalul care s-a încheiat recent, directorul arată că uzina a realizat produse legate de instalațiile complexe de foraj, turbosuflante pentru supraalimentarea motoarelor Diesel de 350 și 700 CP, turbosuflante pentru supraalimentarea motoarelor care echipează tractorul rutier S-l 300 și locomotiva Diesel electrică de 2 100 CP. Aceste produse, de o tehnicitate deosebit de ridicată, au ajuns să ocupe un loc preponderent în producția uzinei. Pe linia specializării și dezvoltării profilului actual, la începutul cincinalului 1966—1970 s-a pus în fabricație de serie transmisia hidraulică care echipează locomotivele Diesel-hidraulice cu puteri cuprinse între 300 și 1 250 CP, fabricate de uzinele „23 August", în momentul de față, transmisiile hidraulice ocupă primul loc în planul de producție al uzinei, fapt ce a determinat crearea unui sector de fabricație aparte pentru acest produs.Paralel. cu acestea, au fost asimilate și alte produse de mare importanță pentru construcția de mașini, cum sînt cuplajele hidraulice pentru benzi transportoare și pentru acționarea altor mașini expuse la suprasolicitări, cuplaje de 65 CP care; echipează instalațiile de prospecțiuni geologice, suflante de aer de diferite tipodimensiuni, de mare utilitate în diversele instalații industriale pentru siderurgie, chimie și industria zahărului. terna.

„SCULERUL-ȘEF" AL INDUSTRIEI

CONSTRUCTOARE DE MAȘINI
De departe se zărește spectaculoasă silueta cetății Rîșnovului înălțată pe vîrf de munte. Dar Rîșnovul își întîmpină vizitatorii cu impresionante edificii contemporane. Fabrica de scule, devenită fabrică în sensul modern al cuvîn- tului abia în anii construcției socialismului, a dobîndit pe bună dreptate denumirea de „sculerul- șef" al industriei noastre constructoare de mașini.Ca să putem înțelege mai bine drumul dezvoltării fabricii, amintim că lă data naționalizării, întreprinderea poseda 44 de mașini de factură veche și cu un înaintat grad de uzură fizică și morală.

și diversifi-Gazdele înfățișează oaspeților realizările în dezvoltarea Fabricii de scule din Rîșnov, în creșterea
prin diminuarea importului. Secretarul general solicită conducerii uzinei, întregului colectiv, preocupări susținute în vederea realizării de produse de înaltă tehnicitate, competitive pe piața internațională.

Răspunzînd întrebărilor adresate de oaspeți, gazdele informează că uzina și-a dezvoltat continuu pro- ' ducția. Astfel, la sfîrșitul cincinalului, ea a fost' de circa 33 de ori mai mare decît cea din anul 1948, iar productivitatea muncii de peste 15 ori.în timpul vizitării principalelor secții de fabricație ale întreprinderii se dau explicații în legătură cu randamentul agregatelor, cu noile capacități de producție intrate în funcțiune, organizarea procesului de producție în flux continuu. Se subliniază faptul că parcul de mașini șl instalații din dotarea uzinei a fost înlocuit și dezvoltat an de an în mod corespunzător necesităților producției. în prezent, e- chipamentul tehnic este în întregime de fabricație recentă. Baza de dotare creată pînă acum, cu completările de utilaje și instalații în curs, va asigura îndeplinirea tuturor sarcinilor de producție prevăzute în cincinalul 1971—1975, care deschide uzinei perspective și mai mari de dezvoltare. Astfel, paralel cu produsele actuale, se va trece la diversificarea producției, la asimilarea de noi produse necesare economiei.Secretarul general al partidului recomandă specialiștilor uzinei, conducerii tehnice, să acorde cea mai mare atenție calității produselor, modernizării lor continue, pentru ca acestea să fie în pas cu tehnica cea mai înaintată. _ Experiența dobîndită de această uzină constituie o garanție sigură că ea va răspunde prompt tuturor necesităților economiei noastre naționale. Sarcinile puse de partid în noua etapă de dezvoltare a economiei impun ca produsele de mai mică tehnicitate să fie scoase, din producție, iar în locul lor să se includă cele care să reflecte experiența înaintată a întreprinderii, înzestrarea ei cu tehnica avansată, puterea de creație a colectivului de proiectanți și ingineri de aici. Se recomandă, de asemenea, colectivului de la „Hidromecanica" extinderea relațiilor de cooperare cu firme străine, în vederea realizării în comun a unor instalații și a- gregate solicitate pe piața ex-

Din anul 1948 fabrica a cunoscut o extindere considerabilă, aici lu- crînd în prezent o mare parte din populația activă a orașului. Directorul fabricii, Radu Ștefan, invită pe oaspeți în fața unei expoziții unde sînt prezentate principalele produse ale întreprinderii. El subliniază că aceasta este unica unitate industrială a țării profilată pe scule așchietoare de metale.Se vizitează principalele sectoare de fabricație. Gazdele informează că, pe măsura dotării cu mijloace tehnice tot mai moderne și a ridicării gradului de calificare a muncitorilor, se asimilează în fabricație produse tot mai complexe, cu o tot mai înaltă tehnicitate.Secretarul general al partidului

carea producțieise interesează de preocupările specialiștilor, ale cadrelor de conducere din uzină pentru modernizarea produselor. Gazdele arată că întreprinderea acordă deosebită atenție activității de cercetare științifică, specialiștii fabricii colaborînd în acest sens cu oameni de știință de la institutele politehnice din Brașov și Iași. Și roadele acestor cercetări încep să se vadă. Ele se concretizează an de an în mașini și utilaje moderne, în funcționarea cărora mecanizarea și automatizarea sînt atribute dominante, în procedeele noi, originale de fabricare a burghiilor, în asimilarea rapidă și creatoare a unor importan-
ÎN MIJLOCUL MUNCITORILOR 

DE LA UZINA „6 MARTIE"Următorul popas se face în alt centru industrial al județului Brașov, Zărnești. Aici se vizitează uzina „6 Martie", unde se produc motoretele „Mobra" și o mare varietate de biciclete pentru toate vîrs- tele.Și aici, aceeași primire entuziastă, aceleași călduroase manifestări de dragoste și încredere față de partid.Cu mai bine de un kilometru înainte de porțile uzinei, mașina în care se află secretarul general este încadrată de un grup de opt mo- tocicliști, pilotînd motorete „Mobra".După o discuție la sediul întreprinderii asupra realizărilor obținute pînă acum și a perspectivelor de dezvoltare, directorul unității, Constantin Sofronescu, invită pe oaspeți să viziteze principalele sectoare de fabricație. Se parcurg sec

La Uzina nr. 2, conducătorilor de partid și de stat le sînt prezentate unele din produsele întreprinderii

te produse achiziționate pe calea importului.în anul 1975 fabrica va livra 3 150 tone de scule finite.Referindu-se la activitatea rodnică desfășurată în fabrică pentru înzestrarea cu utilaje de producție proprie, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă crearea unor secții de mașini-unelte care să producă nu numai pentru fabrica rîș- noveană, ci și pentru alte întreprinderi din țară. Sînt indicații prețioase pe care colectivul „scu- lerului-șef“"al industriei constructoare de mașini se angajează să le urmeze stăruitor, să le traducă în, fapte.

țiile productive de-a lungul procesului de fabricație a motoretelor românești. Oaspeții sînt informați asupra preocupărilor întregului colectiv de aici pentru modernizarea acestor produse deosebit de solicitate de populație. Gazdele a- rată că producția motoretelor va crește în 1971, ajungînd la 14 000 bucăți anual. Se dau explicații a- supra noiloâ|Lpuri de motorete aflate în raW de asimilare. Este vorba de o motoretă de aceeași capacitate cilindrică — 50 cm, dar mai simplă în ce privește funcționarea și mai ieftină, precum și de o motoretă cu rezistență sporită la uzură și cu viteză mărită.în secția biciclete este apreciată varietatea produselor realizate aici în 16 tipuri. Oaspeții sînt informați că anul 1971 va aduce noutăți și în ce privește diversificarea producției de biciclete. Sînt în curs de 

asimilare două tipuri noi solicitata la export. Pînă acum, bicicletele românești au fost exportate în mai multe țări, printre care Austria, Grecia, R. F. a Germaniei, Iran, Turcia. Uzina din Zărnești produce de asemenea menghine, universale pentru strunguri, cardane. Secretarul general recomandă gazdelor să acorde atenție acestui sector de fabricație.
PRINTRE EDILII 

BRAȘOVENIVizita de ieri în municipiul șt județul Brașov s-a încheiat cu în- tîlnirea de la sediul Institutului „Proiect" Brașov cu edilii orașului. Obiectivul : schița de sistematizare ă orașului Brașov, aflată în faza de definitivare.In fața unor machete sugestive și a unui bogat material ilustrativ și statistic — arhitectul Mircea Suma, directorul institutului, prezintă liniile definitorii ale schiței, în baza căreia Brașovul va cunoaște într-o perioadă de 10—15 ani o puternică dezvoltare.Rînd pe rînd, sînt înfățișate concluziile edililor în ceea ce privește amplasarea noilor obiective industriale, asupra evoluției și principalelor amplasamente ale complexelor de locuințe (în cincinal se vor construi peste 10 500 de apartamente). Se dau detalii asupra dezvoltării în perspectivă a turismului și dotărilor necesare, asupra organizării viitoare a circulației în oraș.Apreciind multe din prevederile schiței de sistematizare, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă o preocupare mai atentă față de problema valorificării maxime a suprafeței afectate construcțiilor, pentru a se evita risipa de teren. Se face, de asemenea, recomandarea ca arhitecții să prevadă crearea de spații comerciale în cadrul tinor artere specializate și nu în cadrul unor unități împrăștiate la mari distanțe' O preocupare a ar- hitecților și edililor din Brașov trebuie s-o constituie înființarea de creșe, mai ales în acele cartiere unde un mare număr de femei lucrează în producție.Sînt indicații prețioase pe care edilii brașoveni și le-au însușit ca obiective ferme în activitatea lor viitoare.
★Vizita de lucru a secretarului general al partidului în unități industriale din municipiul și județul Brașov, acum, la început de nou an, de nou cincinal, a prilejuit colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, o dată cu bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe tovarășul Ceaușescu, de a putea raporta . partidului primele succese dobîndite în îndeplinirea sarcinilor planului pe 1971, și exprimarea hotărîrii de a-și consacra toate forțele în vederea traducerii în viață a obiectivelor stabilite de partid pentru progresul României socialiste.Reportaj realizat de

N. Popescu-BOGDĂNEȘTI 
Mircea S. IONESCUFotografii de :

Radu CRISTESCU șl 
Ion DUMITRU
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cinema
• Lacul lebedelor i DRUMUL 
SĂRII — 20.
• Vînătoare de vrăjitoare : FE- i
RENT ARI — .15,30 ; 17.45 ; 20. /
• Omul din Sierra : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITORUL — 
16 ; 18.
• Procesul : VIITORUL — 20.
• In arșița nopții : COTROCEN1
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Străinii : PACEA — 15,45 ; ÎS ; 
20.
• Patricia șl muzica: CRÎN- 
GAȘI — 16 ; 18 ; 20.

Dezvoltarea metalurgiei
0 Ursul șl păpușa : PATRIA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15,
CAPITOL — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ;
15 ; 17,15.
0 Șoimii : CAPITOL — 19,15 ; 21. 
0 Genoveva de Brabant : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI —
0,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ;

l 19 ; 21.
, 0 Șarada : FESTIVAL — 9 ; 12 ;
l 15 ; 18 ; 21, FAVORIT — 10 ;
’ 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MODERN

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
o Circ fără frontieră : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45.
0 Z : GRIVIȚA — 9,30; 12; 15,39; 
18; 20,30, ARTA — 15,30; 18; 20,30.
• Pentru pace șl colaborare in
ternațională — film dedicat par
ticipării președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, la se
siunea jubiliară O.N.U. și vizitei 
în S.U.A. ; Vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
județele Satu-Mare, Maramureș 
șl Sălaj ; Prieteni de vatră veche 
— TIMPURI NOI — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 B.D. intră în acțiune : FERO
VIAR - 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;
20,30, MELODIA — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Prințesa : CENTRAL — 9,
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Atenție, broasca țestoasă : LU
MINA — 9,30 — 15,30 în c —11 
nuare.
• Capcana : LUMINA —
20.45.
e Program pentru copii :
— " "în continuare.

unui puternic detașamentî I. A. BASSARABESCU
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Pornind de la unele realizări în domeniul pregătirii ' cadrelor nice, se. ții și asupra modalităților care vom creșterea numărului de muncitori calificați, maiștri, tehnicieni și specialiști cu studii superioare, iar pe de altă parte, deosebit de temeinica pregătire profesională și continua perfecționare tehnică a întregului personal existent — sarcini primordiale ce sînt trasate învățămîntului profesional și tehnic în anii actualului cincinal. In această vastă acțiune de asigurare a forței de muncă competente, calificate, necesare transpunerii în viață a importantelor obiective economice preconizate de partidul și statul nostru, Ministerului Industriei Metalurgice îi revine îndatorirea de a forma circa 40 000 de muncitori, maiștri și tehnicieni pentru industria metalurgică.Atunci cînd ministerul nostru șl întreprinderile sale siderurgice au raportat îndeplinirea cincinalului 1966—1970 recent încheiat, la toți indicatorii, au putut anunța cu satisfacție că s-a realizat și indicatorul de plan „pregătire cadre", factor esențial în realizarea sarcinilor de producție. Nivelul și conținutul activității de formare și perfecționare a cadrelor s-au îmbunătățit de la an la an, fapt care se reflectă în ritmul a- nual de 2,3 la sută de creștere a numărului de muncitori, maiștri și tehnicieni formați in școli — ritm stabilit la începutul cincinalului — in perioada 1965—1970 fiind pregătiți 30 000 de muncitori, maiștri și tehnicieni. A- sigurarea unui număr atît de însemnat de cadre a fost posibilă prin dezvoltarea spațiului de școlarizare și în special printr-o acțiune susținută de organizare și pregătire in cursuri serale, în această perioadă fiind înființate 13 școli profesionale serale. Aș putea spune că, tocmai datorită școlarizării prin cursuri serale, necesarul de maiștri și tehnicieni pentru industria metalurgică a fost acoperit integral.Desigur, afirmînd cu toată convingerea că industria noastră siderurgică dispune, în prezent, de un fond valoros de cadre — muncitori, maiștri, tehnicieni — nu putem trece cu vederea că, în procesul amplu și complex de planificare, recrutare și formare a cadrelor, pe măsura cerințelor puse în fața metalurgiei de ritmul ascendent al dezvoltării economiei naționale, s-au manifestat și unele carențe, relevate și cu prilejul ultimei, analize în colegiul miriiste- rului. Bunăoară, la combinatele siderurgice din Reșița sau Hunedoara și la Combinatul siderurgic din Galați, în schimburile II și III zeci de mașini-unelte stau neutilizate, în timp ce cerințele de piese de schimb devin tot mai acute. De ce ? Lipsesc strungari, frezori și rectificatori. De ce lipsesc aceste categorii de muncitori 7 Și din cauză că nu a fost stabilit realist numărul de muncitori pe mașini și organizată judicios pregătirea lor în școli. Deși în anul 1970 s-a încercat remedierea acestei carențe prin organizarea de cursuri de gradul I, pentru calificarea de muncitori strungari, această soluție nu rezolvă problema și din punct de vedere calitativ, știut fiind că sectorul de întreținere are nevoie de muncitori cu o bună calificare și deprinderi temeinice, nu instruiți în pripă. Tot astfel, nu s-a dat atenția cuvenită ponderii unor meserii în sistemul general de pregătire a cadrelor, în funcție de cerințele producției, pregătin- du-se un număr insuficient de muncitori, prin școli profesionale și ucenicie. pentru meseriile de prelucrare prin așchiere, de exemplu.Analizind cu toată seriozitatea sarcinile ce ne revin în noul cincinal, s-a trecut la stabilirea mai exigentă, pe baze științifice, a necesarului de cadre, de toate categoriile — atît pe fiecare an, cît și în perspectivă —

a planului de școlarizare, pe tipuri de școli (profesionale, ucenicie etc) șl pe meserii. Colegiul ministerului a elaborat un plan de măsuri, iar centralele și întreprinderile și-au propus pentru anul școlar 1971—1972 și în perspectivă un plan de școlarizare mai judicios întocmit, cu termene precise și răspunderi concrete, detaliate pe centrale și întreprinderi. In atenția ministerului se află și asigurarea cadrelor pentru obiectivele noi de pe platforma combinatului din Galați, pentru uzina de oțeluri aliate din Tirgoviște și alte obiective, programe forței de care sînt persoane,prevede să fie școlarizați alți 5 000 de muncitori, maiștri și tehnicieni.După cum se știe, documentele Congresului al X-lea al P.C.R. prevăd diversificarea activității de producție și de servicii, crearea de noi ramuri și subramuri industriale cu un grad tot mai înalt de automatizare a proceselor tehnologice și deservite de noi profesiuni. Această dez-
ÎN ANII CINCINALULUI 

VOR FI CALIFICAȚI 40 000 
DE METALURGIȘTI

voltare Impetuoasă a bazei tehnice, valabilă și in cazul metalurgiei, implică și un proces de policalificare și recalificare a personalului care, în arm noului cincinal, va trebui redistribuit în conformitate cu modificările structurii producției materiale. Aplicind cu consecvență aceste prevederi, în unitățile ministerului nostru s-a și trecut la o acțiune de policalificare, fiind calificați in a doua meserie un număr de 800 de muncitori. Intcucît măsura s-a dovedit deosebit de utilă, sintem convinși că. Ministerul învățămîntului și Ministerul Muncii vor cădea de acord asupra necesității de a se asigura, în continuate, organizarea acestei verigi de pregătire a cadrelor.Aș vrea ~ .nuate, un fapt de largă semnificație socială. Participarea la cursurile de ridicare a calificării, în ultimii 5 ani, a peste 80 000 de muncitori, frecventarea unor cursuri de specializare și perfecționare, aprobate‘ide minister, de către 7 000 de muncitori, maiștri și tehnicieni, precum și faptul că în prezent frecventează cursurile serale ale școlilor profesionale, postliceale, liceelor industriale și ale școlilor de maiștri 3 300 de muncitori, maiștri și tehnicieni, relevă concludent atmosfera propice existentă pentru continua ridicare a calificării. în pregătirea noilor maiștri va trebui sâ realizăm neîntirziat sarcina trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se revedea principiul care stă la baza recrutării și formării acestor cadre. Pentru ridicarea nivelului de pregătire a maiștrilor, ministerul nostru a inițiat încă din anul 1970 unele acțiuni. Astfel s-au organizat 3 centre de perfecționare — la Hunedoara, Galați și Reșița — pentru care s-au pregătit (cu ajutorul CEPECA) 26 de instructori, care s-au ocupat de îmbogățirea pregătirii tehnice a 2 000 de maiștri, acțiune primită cu deosebit interes atît de conducerile centralelor și întreprinderilor, cît și de maiștrii din producție. în 1971, ne vom ocupa de perfecționarea în probleme economice și dm^pecialitate a încă 3 000 de maiștnMfc tehnicieni, precum și a 1 000 dcKfflFdre cu pregătire superioară. wîn aceeași direcție, a ridicării nivelului tehnico-profesional se situează și preocuparea de dirijare a salaria- țiîor din producție către forme de învățămint seral de specialitate. Un

sondaj efectuat în unitățile noastre a scos în evidență că, în prezent, frecventează liceul seral teoretic peste 2 500 de salariați, majoritatea muncitori calificați. Se pune legitim întrebarea : il ajută real studiul liceal de cultură generală pe tînărul muncitor să-și îmbogățească cunoștințele tehnice, să-și ridice calificarea și să dea un randament mai substanțial la realizarea sarcinilor de producție, ca viitor tehnician sau inginer 1 După părerea mea, acest ajutor este destul de redus. Studiul liceal teoretic vizează, așa cum este și programat, în primul rînd, îmbogățirea culturii generale a celui ce-1 urmează. Mi s-ar părea mai util, mai normal, ca un muncitor din producție să frecventeze de preferință cursurile serale ale unui liceu de specialitate (chiar și intr-o specialitate înrudită cu profesiunea sa). Pe această cale ar do- bîndi un bagaj de cunoștințe care ar contribui direct la ridicarea nivelului său tehnico-profesional, iar aportul în producție ar fi vizibil chiar din timpul școlarizării. Un exemplu este edificator. Printr-o hotărâre a colegiului Ministerului Industriei Metalurgice s-a stabilit ca posturile de tehnicieni să fie ocupate numai de absolvenți ai unei școli medii de specialitate. Efectul măsurii a fost că la școlile postliceale (secția serală) s-au înscris 1 200 de salariați, absolvenți în mare parte ai liceului seral teoretic, dar ale căror cunoștințe de fizică, chimie, desen tehnic și matematică s-au dovedit a fi mult sub nivelul cerințelor. în această ordine de idei, socotesc că ar fi pe deplin justificată o revedere a planurilor de școlarizare la secțiile serale ale liceelor, acordîndu-se o pondere mai mare cuprinderii în liceele de specialitate.îndeplinirea planului de pregătire a cadrelor pentru domeniul metalurgiei va contribui la realizarea importantelor obiective prevăzute în planul cincinal, pe care l-am inaugurat o dată cu noul an.
Ing. Victor PAND1Adirector adjunct la Direcția de personal și învâfămînt din Ministerul Industriei Metalurgice
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M,30 ;

DOI-

âăciun : EXCEL-
16 ; 

11,10 ,

• Mayerling : DOINA — 19.
Pomul de L..__— . ....

LOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
,15 ; 20,30, GLORIA — 9 '

13.30 ; 10 ; 18,15 ; 20,30.
e Klug Kong evadează : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE —
15.30 ; 17,45 ; 20.
• Dansatoarea din Singapore —
9, Regina cîntecelor — 10,30 ;
12.30 ; 14,30, Fra dlavolo — 16,30 ;
18.45, Crima domnului Lange — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Poveștile piticului Blmbo : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• De șapte ori șapte ; BUZEȘTI
— 20,30.
• Răzbunarea Sflntulul : DACIA
— 8,45 — 20,30 în continuare,
POPULAR — 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45.
« Vagabondul: BUCEGI — 9 ;
12.30 : 16 ; 19,30, FLOREASCA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, MIORIȚA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
O 100 de carabine : UNIREA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Căpitanul Florian : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20,15, MUNCA — 15,30 ; 
18 ; 20.15.
• Amintiri bucureștene : DRU
MUL SĂRII — 16 ; 18.

PUTEM VORBI DE UN STIL

Baby 
; 18;

ie.»:

• In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : AURORA — S ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TO
MIS — 9 ; 11,15 ;
20.15, FLAMURA
18.15 ; 20.30.
• Ce s-a întimplat 
Janne : MOȘILOR —
20.15.
• Sentința : COSMOS
18 ; 20,15.
• Călugărița din Monza: FLA
CĂRA — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Clmaron : VITAN — 15,38; 18; 

. 20,15.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
RAHOVA — 15,30 ; 19.
o Femela să se teamă de bărbat: 
PROGRESUL — 15,30 ; 18

• Teatrul de Operetă : 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) :

Secretul

L. Cara- 
„___ ____ _____ , . Regele
Lear — 20, (sala Studio) : O femeie 
cu bani — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : A- 
cești nebuni fățarnici — 20.
0 Teatrul de Comedie ; Alcor și 
Mona — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie - 
(sala Studio) i Cind luna e albas
tră — 20.
• Teatrul Gluleștl : Acești îngeri 
triști — 15 și 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pinzele sus — 10, Roata moții 
— 16.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un min
cinos — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică"' (sala din 
Calea Victoriei) : Gullver In țara 
păpușilor — 10; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de rouă brotăce- 
lul — 10.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30; (sala Victoria) : 
Logodnicele aterizează la Paris — 
19,30.
• Circul „ Globus" : Arena tinere
ții — 10 și 19,30.

Era, fără îndoială, un act de veritabil curaj pentru tînărul I. A. Bassarabescu (născut la 30 decembrie 1870) nu numai să debuteze la sfîrșitul secolului trecut (primul volum, Nu
vele, apare în 1903) cu schițe și scurte nuvele, evocînd mediul urban, nevoiaș, dar să și practice o formulă literară strălucit reprezentată în epocă. într-ădevăr, obiectul, materia schițelor sale, ca și mijloacele utilizate, aminteau de prozele lui Caragiale și Brătescu-Voinești. Și totuși elogiile, aproape unanime, nu în- tirzie să se producă, fixînd destul de repede și cumva definitiv locul prozatorului în istoria literaturii. Volumele următoare (,,Vulturii", „Noro- „Noi și vechi", „Un dor împli- „Un om în toată firea", „Domnul Dincă") nu fac decît să lărgească o arie psihologică și tipologică bine configurată din capul locului.Și-a recrutat eroii, ca și micile drame, din lumea nevoiașă a micii burghezii sau a boiernașilor scăpătați. într-o epocă literară care cultiva motivul inadaptării și al învinsului, Bassarabescu, deși se adresează aceluiași mediu social, creează tipuri de „eroi" mulțumiți și împăcați cu destinul. Universul său literar e populat cu ființe modeste, nutrind idealuri joase și resemnate. Radiografia socială întreprinsă relevă un scriitor de cert rafinament artistic, ’ înzestrat cu darul de neneglijat al surprinderii Unor atitudini umane șl stări de spirit specifice. De obicei, eroii săi sînt mici funcționari In administrația publică, pensionari, profesori secundari, miei negustori și spițeri, avocați cu procese mărunte și Ofițeri uitați în grad, împăcate cu condiția lor, aceste personaje umile și umilite au preocupări cu totul domestice, ajunse — prin repetare — fixisme și automatizări ale spiritului. Domnul Gută („Leandrii") are pasiunea, transformată în manie, de a cultiva leandri și nu se poate căsători decît cu o femeie probînd gusturi similare. însurătoarea ca și decizia despărțeniei vor produce, evident, în funcție predispozițiile alesei pentru planta pricina. Alți eroi sînt absorbițigrădinărie, cresc porumbei sau se dedică creșterii unui curcan. Visul lor de căpătuire nu depășește lumea mahalalei, idealul de fericire neridieîn- du-se niciodată dincolo de zonele '■mediane;--Tînărul -Domițian năzuiește la un post de telegrafist în București saU în provincie, cea de a doua soluție părîndu-i-se chiar mai avantajoasă, deoarece în provincie viața e mai calmă, mîncarea mai ieftină și slujba mai statornică („Vulturii").Capodopera lui Bassarabescu „Un om în toată firea" dezvăluie ca într-o concentrare a tragicului valorile acestor, minuscule deziderate. La un examen particular pentru clasa întii liceală un om matur, obosit și necăjit, copiază timorat după lucrarea vecinei de bancă, o fetiță cu obrajii trași și sărăcăcios îmbrăcată. Cînd vtea să sancționeze abaterea, profesorul află că telegrafistul, care fără acest examen și-ar pierde slujba, e chiar tatăl elevei inspăimîntate. Un destin nu mai puțin tragic au, în această lume creată de Bassara- beșcu, femeile. Exilate undeva la margine, sînt rare ori încercate de elanuri bovarice. Cînd fenomenul se produce^ mirajul către care se tinde e un soț cu serviciul la o gară mai apropiată de București („Pe drezină"). Altfel, de regulă, idealul se reduce la un matrimoniu cu un impiegat modest, liniștit, care să n-ai- ,darul" beției. Cînd alesul întîr-

zie să se ivească, eroina se resemnează și alături de un bătrîn cumsecade și... proprietar. („Casă grea"). Umorul, în. care prozatorul s-.a distins cu deosebire, e în aceste cazuri învăluit de lirism, convertindu-se în duioșie, exprimînd umanismul care animă multe din scrierile lui Bassa- rabescu. O duioșie — spunea Căli- nescu — grotescă, care ironiza îngăduitor o lume mărginită, necăjită, fixată parcă în plănui vegetativ. Realități triste — am adăuga noi — care nu depindeau doar de psihică, de temperamentul jelor, ci erau generate de sociale specifice Unei epoci tății umane, a arbitrariului publică.Culoarea se schimbă brusc, scalpelul luînd locul penelului atunci cind ocularul prozatorului părăsește mediul de obicei frecventat. Dacă umi- liții mahalalei sînt închipuiți cu umor cald și — cum spuneam — resemnat îngăduitor, protipendada sau instituțiile oficiale sînt surprinse în ipostaze batjocoritoare, rîsul acid vicii și habitudini reprobabile, rul își instalează personajele tuațil cu totul caracteristice,tilnim aferați în campanii electorale, gonind arivist după averi și carieră, practicînd cu folos șantajul politic („Stîmpeanu, Păunescu et C-nia“), fixați în pretenții nobiliare, chiar a- tunci cînd sînt siliți la mezalianță („în ciuda coanei Dochia", „Domnu Dincă"), nepregetînd să-și rotunjească averile din suferințele războiului („La casa din Batiște"). Condeiul capătă în aceste „cazuri" reflexe tăioase, satira dobîndlnd nuanțe de o neîmpăcată duritate, dezvăluind atitudinea lucidă a autorului, spiritul moral care-1 guverna scrisul.Se știe, uneori schița lui Bassara- bescu e vidată de oameni. Sînt acele inegalabile „naturi moarte" pe care scriitorul — observator meticulos — le-a pictat cu condei fin și aplicat. Virtuozitatea e, în aceste blouri aparent inerte („în „Acasă", „Bunica". „Noi și desăvîrșită, singularizîndu-1 tor în viața literară a timpului. Cum s-a observat, într-o epocă dominată de sămănătorism, în care abunda proza senzațională, excesiv colorată și de un lirism lacrimogen, stilul nud al scriitorului, practicat în aceste mici instantanee revelatoare, a adus o necesară notă de diferențiere.Arta lui Bassarabescu izvorăște din simplitate. Umoristică prin excelență, cu tendințe evident satirice, opera lui e străbătută de unde de duioșie cînd e vorba de oameni nevoiași, și sarcasm în cazul privilegiaților vremii. Cazul mărunt, aproape o anecdotă, ascunzînd nu o dată însă tragism și suferință tăcută, capătă adesea un final hazliu. De cele mai mui- te ori, comicul de bună factură e conținut în substanța epicului, fixînd — printr-o bună utilizare a contradicției dintre aparență și esență — monoton’a și îngustimea vieții provinciale, așa cum o configurau realitățile de la sfîrșitul veacului trecut și începutul celui în care ne aflăm.Chiar dacă nu s-a situat în straturile de sus ale valorilor noastre literare, opera lui Bassarabescu, de la a cărui naștere s-a împlinit nu de mult un veac, operă desprinsă, cîteodată pe linie directă, din schița lui Caragiale, a rămas cu o fizionomie distinctă. O antologie a schiței românești fără Bassarabescu este de neconceput.

18,00 Deschiderea emisiunii, 
neu — emisiune de actualita
te. muzicală. In cuprins : 
• Pentru iubitorii muzicii de 
cameră, carnet muzical de 
Ada Brumaru cu Valentin 
Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu 
și Cătălin Ilea o Ce oferă 
„Editura muzicală" cititorilor 
și muzicienilor in anul 1971 ; 
răspund : H. Barbu, Aurel 
Popa și Tltus Molsescu o Un 
cîntăreț român pe scenele lu
mii : David Ohanesian.

18.30 Steaua polară. Cabinet de o- 
rientare școlară șl profesio
nală. Prezentăm tinerilor 
aflațl în momentul alegerii 
viitoarei profesii, meseria de 
mecanic de locomotivă. Pre
zintă Dan Huliera.

19,15 Publicitate.
19,20 100x de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Seară de teatru TV — „Ciu

ta" de Victor Ion Popa (re
luare la cererea telespectato
rilor). Adaptare și regie : Geo 
Saizescu. Spectacol distins cu 
premiul pentru regie șl pen
tru Interpretarea rolului 
principal pe anul 1970 de că
tre revista „Teatrul". Distri
buția ; Mariana Mlhuț, Eu
genia Bădulescu, Nlnetta 
Guști, Forry Etterle, Ion Be- 
soiu, Șt. Mlhăilescu-Brălia, 
Emil Hossu, Mariela Petres
cu. Scenografia : Doina Le
vinta.

21,35 Prim-plan. — Prof. Virgil 
Ianovlcl, membru corespon
dent al Academie! Republicii 
Socialiste România. Emisiune 
de Ion Sava.
Telejurnalul de noapte. 
Ritm șl melodie. Succese ale 
muzicii ușoare interpretate de 
Anda Călugăreanu, Florin 
Bogardo și Dan Spătaru. Fes
tivaluri... festivaluri ; imagini 
muzicale din Madrid, Split. 
Sopot, Amsterdam, Varna și 
Tokio.
închiderea emisiunii.

Branislav NUSICI

Iată, după „Cher Antoine", pe scenele noastre a apărut intă o comedie cam amară, care are ca pretext desfacerea unui testament. Ea aparține scriitorului clasic sirb, binecunoscut și mult apreciat la noi, Branislav Nușici, și a fost pusă in scenă de către un colectiv al Teatrului de stat din Ploiești, condus de regizorul Geo Saizescu.Tema piesei „O familie îndoliată" — venalitatea grăbit și prost mascată de ipocrizie, rapacitatea lipsită de orice scrupule, fie ele doar protocolare, manifestate în mediul burghez „cel mai onorabil" în momentul posibilei preluări a vreunei moșteniri — a devenit clasică. Ca șl morala înțeleasă puțin altfel : „nu-i pentru cine se pregătește..."Intriga piesei lui Nușici elementară și surpri- previaibile : rudele vor cele din urmă dezamă- pînă la lacrimi — de aceasta adevărate.
22,45

este zele fi înBitedataFiindcă acareturile, prăvăliile, lucrurile de preț ale lui Mata vor reveni unei

tinere modeste și cumsecade — Danița —, copil nelegitim al bogatului Mata. Iar fata iubește — ca orice fată cuminte, adică cu bine disimulate ginduri matrimoniale — pe agreabilul și corectul avocat — executor testamentar.Nușici pornește fără nici un fel de precauții complementare de la aceste premise banale, pentru a creiona în maniera unui viguros realism o galerie de caractere.Rapacitatea fiind dominantă, fiecare . personaj dobîndește, relief . față de celălalt prin trăsături caracterologice diferite : linul este grandoman, prezumțios și mitoman, este orgolios și isteric. Rapacitatea unuia se sprijină pe felonie; a altuia pe prostie. Unii așteaptă moștenirea, văzîndu-și de ocupațiile lor frivole,, alții investighează, întreprind mereu cite ceva.. Ceea ce Vinde să-i egalizeze este numai lacomonia și suspiciunea. Toate atributele bogatei descrieri caracteriologi-

altul

ce vădesc o excelentă servație psihologică și oială, observație prin îl regăsim pe marele Șici.Membrii colectivului ieștean condus de Geozescu fac efortul conturării și caracterizării scenice a a- cestei faune mici burgheze, tipice pentru societatea sîr- bă de la sfîrșitul secolului trecut — începutul acestui secol, și atît de asemănătoare cu cea contemporană marelui nostru Caragiale. Ei își însușesc, în genere, exact datele rolurilor și intră cel mai adesea cu naturalețe in costumele atît de sugestive ale tinerei scenografe sîrbe de la Avala- film, Zagorca Stoianovici. Reușita e mai deplină la in- terpreții grupului bărbaților, din care am aminti pe Aristide Teică și Ion Ange- lescu-Moreni. într-un rol simplu și linear, Andrei Bursaci e o apariție agreabilă. în ceea ce privește interpretele — dacă Anca Neculce Maximilian își realizează rolul cu sensibilitate, căldură și naturalețe, celelalte actrițe scad adesea (printr-o interpretare exterioară, lipsită de concentrare, cu excese care nu se înscriu în stilul satirei realiste), valoarea unor compoziții altfel interesante, concepute cu inteligență.îndeosebi Gina Trandafi- rescu, Liana Dan Riza și chiar Aristide Teică au debutat cu cîteva note mai sus decît se cerea. Observația exactă ce li. s-ar putea face lor, și nu numai lor, este că nu au înțeles necesitatea caracterizării progresive ;

că nu au înțeles că repetate, cumulate, mereu îngroșate, detaliile realiste ar contribui la conturarea unei lumi fantastice, monstruoase. Și că aceasta este calea optimă de realizare a șarjei realiste a lui Nușici. Tocmai de aceea, spectacolul teatrului ploieștean caracterizat printr-o mișcare scenică vie, diversă (mișcare sprijinită de soluțiile scenografice ingenioase ale Floricăi Mă- lureanu) nu reușește să aibă în final crescendo-ul

necesar, crescendo care sporească surprizele melor replici.Să încheiem prin a nia faptul că, fără a maxima strălucire, spectacolul în regia lui Geo Sai- zescu reprezintă un incontestabil act de cultură, o încercare nu lipsită de subtilitate de revalorificare a unuia dintre clasicii de seamă ai dramaturgiei realiste universale.
Carlo GOLDONI

„Cafeneaua44
„Hangița", „Gîlcevile din Chioggia", „Cafeneaua" se înscriu în seria comediilor de moravuri, impunînd alături de via coloratură a situațiilor și a caracterelor, de fantezia debordantă a complicațiilor comice, de savoarea limbajului robust popular, proprii în general artei lui Goldoni, observația moralistului ambiționînd să promoveze virtuțile.„La Bottega del Caffe" cum se intitula in italiană, „Cafeneaua" venea să ilustreze și ea teza lui Goldoni după care „natura e pre

tutindeni aceeași și că, dacă 
te inspiri din izvoarele ei, 
nu greșești niciodată carac
terele". Așadar, o operă

profund realistă, care premieră „a avut un succes 
strălucit".Goldoni era mindru de a fi realizat „o unitate de 
loc foarte precisă" și de a fi cr-at în cadrul ei, „în 
același timp mai multe ac
țiuni". Ambiția de a surprinde cit mai viu adevărul vieții, subliniind contrastul caracterelor și de- senîhd cu ascuțime portretele unor vicii — între care cel al clevetitorului deține un loc important o dată cu satirizarea celor ce mai tirziu . aveau să se numească pitoresc „cartofori" — traducea în „Cafeneaua" convingerea lui Goldoni, subliniată cu acuitate de

la

Francesco de Sanctis, însemna că „natura 
observată i se părea 
mai bogată decît toaie 
binațiile fanteziei".Și totuși, iată că adevăr avea să fielent infirmat de trupa Teatrului din Ploiești, care ne-a invitat, nu prea demult, la o reprezentație cel puțin deconcertantă.Pentru că oricît am fi fost de oblșnuiți, din păcate, cu tratamentul ingrat și nejustificat la care unii regizori supun, uneori, textul dramatic, aservindu-1 pasiunii lor experimentalists ceea ce ne-a oferit trupa ploieșteană a întrecut orice fantezie.Credem că fiecărui. spectator — chiar și celui cu o anume experiență — i-a venit foarte greu să pătrundă misterul propus de acest „text goidonian", text supus unei arbitrare siluiri, în cadrul unei acțiuni scenice de o bizarerie rară. Imaginați-vă o scenă peste care plutește pînza de păianjen uriaș a unei plase — (în spectacolul dr. circ numită bătută) — înconjurată de o schelărie metalică (a- ceeași schelărie care a proliferat pe atiteă scene, cu și fără rost) — aidoma u- nor pasarele ciudate. Ima- ginați-vă actorii îmbrăcați în maiouri negre, spunîn- du-și replicile, agrementate cri anecdote la zi, într-un dans negru, în alergări furtunoase sau în salturi și tumbe la bătută. Tot ceea ce o fantezie liberă de rigoarea logicii e- lementare putea imagina

este pus în mișcarea frenetică și absurdă a personajelor văzute ca niște saltimbanci ciudați. (Nu e, deci, de mirare că atunci cînd unul din aceste personaje cere o cafea, „cineva" aduce pe,scenă un scaun de closet pe rotile, transformat în- tr-o uriașă ceașcă in care, cu un ibric, tot toarnă și răstoarnă apă, în timp ce cu o țeavă, închipuind, poate, o narghilea, suflă în Această apă făcînd-o Să bolborosească !?!). Nu e nevoie să mai adaug că vulgaritatea cea mai joasă însoțește toate mișcările, că dialogul e de nereceptnt, golit de orice conținut, că, așa cum spuneam, anecdote în doi peri sînt presupuse a „contempora- neiza" textul.Firește că nimic din ceea ce se petrece pe scenă nu ar.e, și nu poate avea, vreo legătură cu savoarea replicii goldoniene, că satira presupusă de situațiile unui conflict atît de realist nu-și poate afla corespondentul. fiindcă totul, dar absolut totul, este expresia unui delir, să zicem regizoral, ca orice delir, de neexplicat (Regia : Paolo Magelli).Sigur, nu vom putea să nu observăm efortul fizic istovitor la care sînt supuși actorii, din rîndul cărora ’ cităm cițiva talentați slujitori ai scenei ploieștene ca Aristide Teică, Silvia Năs- tase Dumitrescu, Margareta Pogonat, Gina Tran- dafirescu, Anca Neculce Maximilian, Cornel Revent. Dar, în același timp, nu

putem să nu ne exprimăm tristețea pentru risipirea talentului lor într-o întreprindere, cum ziceam, cel puțin deconcertantă. Ceea ce rămîne, de asemenea, de neînțeles este criteriul care a determinat consiliul artistic .al 1 teatrului să se a- ventufezd intr-o asemenea întreprindere, înscriind în repertoriul scenei pe care este chemat să o conducă artistic și ideologic un astfel de, hai să-i spunem, ex- . periment.
Situat intr-^un oraș cu un 

public aula de cultură și 
dornic să se . instruiască, 
fată de care arc mari obli
gații artistice și educative. 
Teatrul din Ploiești nu lasă 
să se întrevadă, cu acest 
spectacol (spre deosebire 
de cel cu O piesă de Nu
șici) că vine In intîmpina- 
rea exigentelor ce i se im
pun. Dimpotrivă, invitîn- du-și publicul să asiste la o reprezentație în care o- pera unui mare'scriitor realist. clasic al literaturii u- niversalș, devine pretextul unor exhibiții din care nu lipsSște nici licențiozitatea, în numele ambiției de a fi în pas cu moda, trupa ploieșteană nu face decît să justifice replica unui celebru erou catagealeăn care clama disperat s-avem șl noi „faliții noștri". Astfel că la întrebarea care justifică cronicile la cele două spectacole susținute de Teatrul din Ploiești Ia București răspunsul se cere deocamdată amînat.

Dinu SARARU
/
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Ministrul
afacerilor externe 

al Republicii Italiene, 
Aldo Moro, 

va face o vizită 
oficială in RomâniaLa invitația ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Aldo Moro, va face o vizită oficială în Republica Socialistă România, în perioada 12—15 ianuarie 1971.
Cronica zileiDuminică seara a plecat la Sofia Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, care, la invitația ministrului comerțului interior din R. P. Bulgaria, Peko Takov, va participa la perfectarea schimburilor de mărfuri pe anul 1971, între cele două ministere.La plecare, în Gara de Nord, au fost prezenți membri ai conducerii ministerului, precum și Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei,

★(uni după-amiază a sosiit în țară .elegație a Ministerului Agri- A>.z?,trii și Industriei Alimentare a Republicii Populare Bulgaria, condusă de Dimităr Iurucov, adjunct al ministrului. Oaspeții vor avea convorbiri la Ministerul Agriculturii și Silviculturii în vederea dezvoltării colaborării tehnico-știin- țifice între cele două țări.(Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru 6. 7 și 

B ianuarie. In țară : Vreme în ge
neral rece, cu cerul mai mult no- 
ros, în jumătatea de sud a țării, 
unde vor cădea ninsori tempora
re. în rest, cerul va fi variabil, 
iar ninsorile vor fi izolate. Vînt 
potrivit, cu intensificări trecătoa
re din sectorul nordic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse în
tre minus 14 și minus 4 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, 
în nordul țării, la începutul inter
valului, temperaturile minime vor 
coborî pînă la minus 20 grade. 
Maximele vor oscila între minus 
5 și plus 5 grade. In București : 
Vreme în general rece, cu> cerul 
mai mult noros. Ninsoare slabă. 
Vînt potrivit. Temperatura va 
continua să scadă la începutul 
intervalului.

USPORT • SPORT • SPORT • ȘPORT • SPORT

Noutăți de la federații
• CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX ÎNTR-0 FORMULĂ 

INEDITĂ

Campionatele de box pentru titlurile naționale la cele 11 categorii pe T971 se vor disputa în condiții mai puțin obișnuite. Intr-adevăr; finalele ediției trecute avuseseră loc între 25 octombrie și 3 noiembrie ale anului 1970, iar noile întreceri — în fazele preliminare — încep în luna februarie, urmînd ca turneul pentru titluri să se desfășoare la 3—8 mai în București. Deci, între finalele celor două ediții se vor scurge numai aproximativ șase luni !Marea majoritate a pugiliștilor își încep pregătirile speciale pentru campionate în luna ianuarie, fiindcă faza ' pe orașe și municipii este programată între 22 și 28 februarie. Va urma faza pe județe (8—14 martie), apoi cea

zonală, stabilită a se desfășura in opt orașe : Constanța, Timișoara, Galați, Bacău, Sibiu, Turnu Severin, Ploiești și Tîrgu Mureș, La turneele zonale, pe lingă campionii județeni vor fi înscriși și boxerii de categorie primă, maeștrii' sportului și maeștrii emeriți, prin tragere la sorți. Cîștigătorii zonelor se califică pentru turneul final. Prin urmare, la fiecare categorie vor fi cite opt pretendenți la titlu, în a- ceastă privință turneul final 1971 deo- sebindu-se radical de. cel precedent. După cum ne-a comunicat conducerea federației de box, campionatele naționale vor fi criteriul de stabilire a reprezentanților români la C.E. de la Madrid, proaspeții deținători ai centurilor tricolore fiind aceia care vor urca pe ringurile spaniole.
O ÎNCĂ UN LICEU EXPERIMENTAL CU PROFIL 

DE GIMNASTICĂ

Liceul experimental cu profil de gimnastică feminină din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej a intrat a- bia în al doilea an al existenței sale ; totuși, de pe acum s-au cules roade bogate. Trei eleve ale acestui liceu 
au și făcut parte din echipa națio
nală la C.M. de la Liubliana, iar nu 
mai puțin de 12 fete sînt selecționate 
in lotul reprezentativ lărgit. încuia jate de reușită, forurile în drept au perseverat pe această cale și putem informa pe suporterii gimnasticii că pentru anul școlar 1971—1972 Minis- teiul Invățămintului a autorizat profilarea experimentală a unui liceu din

Timișoara pentru gimnastică masculină. Conducerea federației de specialitate, direct interesată, ne-a informat că va contribui cu toate posibilitățile sale spre a se realiza încadrarea tehnică, selectarea elevilor și asigurarea unei metodologii moderne în procesul de instruire.Remarcăm că, actualmente, liceul cu profil de gimnastică feminină are un număr de 240 de eleve cuprinse în ierarhia celor 12 clase, în timp ce pentru liceul central experimental de gimnastică masculină din Timișoara se estimează la început o cifră de a- proximativ 200 de elevi.
VACANTA... PE SCHIURI

ÎN CÎTEVA 
R î N D U R I

după disputarea a trei 
RUNDE, în turneul internațional feminin de șah de la Celiabinsk, conduce maestra sovietică Elena Rub- ți.va cu 2,5 puncte. In runda a 3-a, Rubțova a învins-o pe Vesmina Și- kova (Bulgaria), iar Tamara Belova (U.R.S.S.) a cîștigat la Kristina Rad- zikowska (Polonia). Șahista româncă Margareta Juncu a întrerupt în poziție favorabilă eu Klara Skeghina (U.R.S.S.).

COMITETUL DE ORGANIZARE 
AL „SĂPTĂMÎNII PREOLIMPICE 
DE IARNA" a anunțat oficial că la întrecerile de la Sapporo voi- participa peste 2 300 de sportivi și sportive. Acești sportivi vor reprezenta 42 de țări.

LA PREȘOV au luat sfîrșit întrecerile CAMPIONATULUI EURO
PEAN DE HOCHEI PE GHEAȚA (Grupa A) REZERVAT ECHIPELOR 
DE JUNIORI. Victoria finală și titlul de campioană europeană a revenit selecționatei U.R.S.S., care a terminat competiția neînvinsă tota- lizînd 10 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat în ordin.e reprezentativele Suediei —. 7 puncte (46— 15), Cehoslovaciei — 7 puncte (40— 19), Finlandei — 4 puncte, R. F. a Germaniei — 2 puncte și Norvegiei — 0 puncte.In ultima zi a turneului, U.R.S.S. a învins cu scorul de 6—2 (4—1, 1—0, 1—1) Cehoslovacia, iar Suedia a întrecut cu 13—3 (3—2, 5—0, 5—1) Finlanda.Cel mai bun portar al competiției a fost desemnat Kotomkin (U.R.S.S.), cel mai bun fundaș Ystila (Finlanda) și cel mai bun atacant Karlsson (Suedia).în clasamentul realizatorilor pe primul loc s-a situat la egalitate Balderis (U.R.S.S.) și Karlsson (Suedia) cu cite 10 puncte, urmați de Andreev (U.R.S.S.) — 9 puncte etc.

Bistrița (corespondentul „Scinteii" Mihai Bâzu). Cu toate capriciile a- 
cestei ierni, zăpada persistă pe munți. 
Prilejul este folosit de iubitorii schiu- 
rilor dar mai cu seamă de elevii școlii 
sportive din Bistrița care, în vacanță 
fiind, și-au luat echipamentul necesar 
și au pornit la drum. Popasul lor a 
fost cabana „Farmecul Pădurii", din 
numai puțin fermecătoarea Valea 
Cormaiei, din județul Bistrita-Nă- 
săud. După un marș de 3 kilometri 
pe drumul forestier, tinerii sportivi 
ajung de la locul de cantonament pe 
versantul nordic al Cormaiei unde la 
o altitudine de circa 1 700 metri se 
află pirtia de schi cu o lungime de 
peste 2 kilometri și jumătate.

Am recunoscut în acest cantona
ment pe Rosse-Marie Jauernig, cam
pioană naționălă pe anul 1970 la probe 
alpine, categoria copii. Alături evo
luau Crăciun Silivan, George Moco- dean. Gabriel Cociș. Vladislau Covaci, Gabriel Birișiu, Traian Antonescu

elevi despre care antrenorul de schi, 
profesorul
sînt speranțele schiului din 
nostru la copil și juniori.

Remus Bude, spunea că
județul

Acolo, in îndepărtata Vale a Cor
maiei elevii școlii sportive se an
trenează cu stăruință pentru con
cursurile și campionatele ce vor avea 
loc in sezonul 1971, la Poiana Brașov, 
Baia Sprie, Păltiniș precum și pen
tru „Cupa României", ce se va disputa 
in luna februarie la Predeal și Riș- 
nov.

Alături de acești viitori campioni 
au venit ieri, în stațiunea balneo
climaterică Singeorz Băi, peste 100 de 
elevi din toate școlile șt liceele ju
dețului, pentru a participa la tabăra 
de schi ce se va sfirși o dată cu înce
perea cursurilor școlare in 10 ianua
rie. Aici se vor desfășura concursuri 
de schi și săniuțe ce vor contribui la 
ridicarea de noi și noi talente spor
tive în județul Bistrița-Năsăud.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE BASCHET DESFĂ
ȘURAT LA GOETEBORG (Suedia) a fost cîștigat de selecționata Franței, care in jocul decisiv a învins cu scorul de 81—72 (44—41) formația Suediei. In această partidă, cel mai bun jucător de pe teren a fost jucătorul francez Alain Gilles, care a înscris 28 de puncte.Intr-un alt meci, reprezentativa Finlandei a dispus cu 105—75 (51—36) de echipa Angliei.Iată clasamentul final al competiției : 1 Franța — 6 puncte ; 2. Suedia — 4 puncte ; 3. Finlanda — 2puncte ; 4. Anglia — 0 puncte.

Opinii in S.U.A. 
in favoarea dezvoltării 

comerțului cu țările 
socialisteDETROIT 4 (Agerpres). — Philip Trezise, secretar de stat adjunct pentru problemele economice ale S.U.A., a făcut o declarație in cadrul căreia s-a pronunțat în favoarea creșterii comerțului dintre S.U.A. și țările socialiste din Europa. El a subliniat că o asemenea creștere ar fi atît în interesul economiei americane, cît și al țărilor partenere. Philip Trezise a apreciat că exporturile americane spre țările socialiste din Europa sînt în creștere ; ele s-au cifrat, în primele zece luni ale anului 1970, la 287 milioane dolari, față de 249 milioane dolari în întregul an 1969.

Un interviu al ministrului 
chilian al lucrărilor 

publice și transporturilorMOSCOVA 4 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului. „Pravda", ministrul lucrărilor publice și al transporturilor al Republicii Chile, Pascqual Barrasa, membru al C.C. al P.C. din Chile, a declarat, printre altele, că „una din măsurile cele mai importante în consolidarea economiei naționale chiliene o va constitui naționalizarea industriei de extracție a minereului de cupru și a băncilor particulare". „în prezent, a subliniat ministrul chilian, una din sarcinile noastre fundamentale este lichidarea șomajului. Imaginați-vă că într-o țară mică, așa cum este Chile, se află peste 300 000 șomeri. Ministerul nostru a dat de lucru unui număr de 8 000 de persoane, iar in primul semestru al anului vor primi de lucru încă 30 000 de oameni".„Am afirmat în perioada campaniei electorale că ne vom îndeplini promisiunile și le vom îndeplini, a spus in încheiere Pascqual Barrasa. Guvernul popular nu se va abate, de la programul său, sprijinit de majoritatea poporului chilian".

„LUNOHOD-1" 
în fața celei

de-a treia etape

Din noua arhitectură a Galațiului de azi

Pentru a fi la curent cu actualitatea economică internă și internațională 
Citiți cu regularitate revista

„PROBLEME ECONOMICE"
ȘI DUMNEAVOASTRĂ 
participați la făurirea eco
nomiei moderne a României 

— Rubrica „Creștere și 
eficiență economică" 
abordează principale
le aspecte ale moder
nizării și perfecționării 
economiei naționale.

riei și practicii eco
nomicei.

ȘI DUMNEAVOASTRĂ 
promovați metodele moder
ne de organizare și condu
cere a producției

— Rubrica „Instrumentar 
modern de conducere 
și planificare econo
mică" vă oferă infor
mații substanțiale asu
pra metodelor științi
fice și a experimentării 
lor.

ȘI DUMNEAVOASTRĂ 
doriți să cunoașteți elemen
tele noi și perspectiva rela
țiilor economice interna
ționale

— Rubricile 
mondială", 
conomice 
nale" 
economică' 
preocupărilor dv.

„Economie 
„Relații e- 
internațio- 

și „Conjunctură 
—ă” răspund

ȘI DUMNEAVOASTRĂ 
sînteți interesat în cunoaș

terea opiniilor specialiștilor.
— Urmăriți „Dezbaterile" 

și „Anchetele 
mice" care
schimburi de idei a- 
supra problemelor teo-

ȘI DUMNEAVOASTRĂ 
studiați în învățămîntul de 
partid cu profil economic

— Revista „PROBLEME 
ECONOMICE" vă asi
gură documentarea și 
informarea pentru fie
care ciclu și temă ne
cesară.

econo-
prezintă

Abonamentul anual la „Pro
bleme economice" asigură 
continuitatea în informare și 
primirea la domiciliu a publi
cației. Prețul unui abonament 
anual este de 120 lei.
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IN RUNDA A 6-A A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH de la Hastings (Anglia), marele maestru Wolfgang Uhlmann (R. D. Germană) a remizat în 43 de mutări cu Mestro- yici. Același rezultat a fost consemnat și în partida Gligorici—Krogius. Restul partidelor s-au întrerupt.Uhlmann a cîștigat partida întreruptă în. runda a 5-a cu Keene. In ciăsâmeht, -pe - primul loc a trecut Uhlmaîitî" ’(H7 -D.' ’ Germană) cu 4 puncte,, urmat de Hort (Cehoslovacia) — 3,5 puricte (1), Mestrovici (Iugoslavia), Krogius (U.R.S.S.) — 3,5 puncte, Gligorici (Iugoslavia) — 3 puncte etc.

LA PERTH s-au încheiat CAM
PIONATELE INTERNAȚIONALE DE 
TENIS ALE AUSTRALIEI DE VEST. Un frumos succes a repurtat teniș- manul sovietic Al. Metreveli, care.în finala probei de simplu l-a învins cu 7—5, 6—2, 6—2, pe australianul Alexander. Margaret Court (Australia) a terminat învingătoare în proba feminină, dispunînd cu 6—1, 6—3 de Virginia Wade (Anglia). Metreveli și MorOzova (U.R.S.S.) au cîștigat proba de dublu mixt ca urmare a victoriei realizate cu 6—3, 8—6 în fața lui Fletcher, Hogan (Australia).

REZULTATELE ÎNREGISTRATE 
IN ETAPA A 14-A A CAMPIONA
TULUI DE FOTBAL AL GRECIEI : Panathinaikos—Proodeftiki 2—0 ; A- pollon—Aris 2—0 ; Egaleo—Serrai2— 1 ; Panionios—Ethhnikos 3—1 ;Paok—Olympiakos 0—0 ; Heraklis— Pierikos l—0 ; Kavala—A.E.K. 0—0 ; Veria—Fostir 7—1 ; O.F.I.—Larnaca3— 1.In clasament continuă să. conducă echipa Panathinaikos cu 36 puncte, urmată de A.E.K. și Panionios cu cri cite 35 puncte fiecare etc.

ECHIPA MASCULINA POLONE
ZA de baschet Lech Poznan și-a început turneul in Franța, jucînd la Caen cu o selecționată locală. Bas- chetbaliștii francezi au terminat învingători cu scorul de 101—82 (48—42).

PRONOEXPRESPremiile concursului PronoexpresEXTRAGEREA I : Cat. a 2-a :I. 45 variante a 50 076 lei ; a 3-a :II, 60 a 6 259 lei ; a 4-a : 31,15 a 2 331 lei ; a 5-a : 96,10 a 756 lei ; a 6-a : 3 617,90 a 40 lei.REPORT cat. I : 649 792 lei.Participanta CAZIMIR CATINCA din Comănești a obținut premiul de 50 076 lei.

nr. 53 din 30 decembrie 1970.EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 1 variantă 50% a 100 000 lei ; B : 16,10 variante a 3 640 lei : C : 71,20 a 823 lei ; D : 2 435.30 a 60 lei ; E : 157,30 a 200 lei ; F : 2 743,85 a 40 Iei.REPORT cat. A : 61 363 lei.Participantul TRÎNTILA MARIN din comuna. Brănești, județul Ilfov, a obținut premiul de 100 000 lei.

PERU

M—un an de luptă 
împotriva forțelor imperialiste 

și a oligarhiei interneLIMA 4 (Agerpres). — Anul 1970 a fost pentru poporul peruvian un an de importante măsuri și inițiative menite — cum se subliniază la Lima — să ducă la cucerirea „unei a doua și depline independențe", să pună capăt înapoierii de veacuri a țării, un an de luptă împotriva forțelor imperialiste și a oligarhiei interne.Potrivit aprecierilor unanime, principalul eveniment al anului 1970 in Peru a fost legea industriei, comparabilă numai cu reforma agrară. Noua lege dă posibilitate muncitorilor să se unească în așa-numite „comunități industriale", să participe la conducerea întreprinderilor și repartiția veniturilor acestora.In conformitate? cu politica de apărare a bogățiilor naționale, în aprilie 1970 guvernul a decretat monopolul de stat asupra prelucrării minereurilor și exportului lor. Ulterior, o serie de mine de cupru aparținând unOr companii nord-americane au fost preluate complet de statul peruan. Monopolul de stat a fost instituit și asupra exportului de făină de pește, una din principalele bogății ale țării. Măsuri similare au fost luate și în domeniul bancar .In scopul limitării activității capitalului străin. întreprinderile străine care acționează in Peru trebuie să devină mixte, cu o preponderență a capitalului național. Totodată, capitalului străin i s-a interzis să facă investiții în anumite sectoare ale e- conomiei, de importanță vitală pentru acest stat.Succese remarcabile pe calea transformărilor progresiste au fost obținute și in domeniul agriculturii. Trei mari complexe agrar-industriale au devenit cooperatiste, iar o completare la dispozițiile privind reforma agrară dă posibilitatea muncitorilor agricoli să participe la repartiția veniturilor realizate de unele proprietăți agricole particulare.O importantă măsură a statului peruan a fost anunțarea amnistierii tuturor deținuților politici din țară.Guvernul peruan și-a întărit in anul 1970 prestigiul pe arena internațională, militînd consecvent în sprijinul principiilor suveranității naționale, neamestecului în treburile interne ale altor țări, pentru stabilirea de relații cu toate statele.

Așa cum s-a anunțat, aparatul cosmic autopropulsat „Lunohod-1“, după ce și-a încheiat cu succes și programul celei de-a doua zile lunare, a intrat din nou, la 23 decembrie, în „hibernare" pe durata nopții lunare, pînă la 7 ianuarie 1971 cînd, o dată cu primele raze de soare ale dimineții, se va trezi iar, pentru a-șl începe cea de-a treia etapă de activitate. Pînă atunci „soba nucleară" aflrtă la bordul său asigură temperatura necesară în interiorul compartimentului.In așteptarea acestei noi etape, să facem un succint bilanț al cercetărilor efectuate pînă acum, iar apoi,.pe baza lor, să scrutăm puțin perspectivele ce se întrevăd pentru viitorul apropiat în cercetarea spațială sovietică.In răstimpul scurs de la 17 noiembrie, cînd „Lunohod-1“ a început îndeplinirea multilateralului său program de cercetări pe suprafața Lunii, și pînă în amurgul celei de-a doua zile lunare au fost obținute și transmise pe pă- mînt numeroase date experimentale referitoare la funcționarea a- paratului și la cercetările științifice asupra Lunii și a spațiului cosmic efectuate cu ajutorul lui. Una dintre cele mai importante sarcini ale programului a constituit-o verificarea multilaterală a posibilităților de deplasare a lunamobilului. în cursul celor 14 ședințe de legătură prin radio, în care s-au înfăptuit deplasarea și manevrarea aparatului, au fost străbătuți 1719 metri, „Lunohod-1" îndepărtîndu-se de locul alunizării cu circa 1 370 metri. Mișcarea aparatului automat pe traseul străbătut, surmon- tarea diferitelor obstacole — cratere, pietre, urcușuri și coborîșuri — a constituit o bună verificare a caracteristicilor de exploatare a Lunohod- ului, a manevrabilității și a capacității lui de a străbate un teren accidentat. în cursul manevrărilor, ocolirilor, înlăturării obstacolelor ivite în cale, cățărării pe pante cu o înclinație de pînă la 27 de grade, au fost elaborate metodele de conducere de pe Pămînt a aparatului autopropulsat cu ajutorul imaginilor de televiziune și telemetrice ale suprafeței Lunii și a informației telemetrice referitoare la poziția aparatului. Complexul de încercări la care a fost supus Lunohod-ul a demonstrat înalta lui siguranță și manevrabilitate. S-a dovedit că alegerea de către constructori a variantei șasiului cu mai multe reți, fiecare cu acționare directă, a fost justă. Desigur., aparatul ar fi putut străbate în acest răstimp o distanță mult mai mare, dar, așa cum a spus unul din principalii lui constructori ziariștilor sovietici aflațl la centrul pentru comunicații spațiale la mari distanțe, viteza de înaintare nu a fost un scop în sine, Lunohod-ul nefiind un automobil lunar ci, înainte de toate, un laborator autopropulsat. Pe traseu el s-a oprit în nenumărate rînduri, efectuînd cercetări asupra proprietăților fizico-mecanice ale straturilor de suprafață ale Lunii, a stabilit, cu ajutorul unui spectrome- tru Roentgen, componența chimică a rocilor, camerele de televiziune de la bordul lui au transmis imagini de o calitate excepțională ale terenului înconjurător, imagini care au servit atît la alegerea direcției de înaintare și la orientarea aparatului, cit și la e- fectuarea unor cercetări topogeode- zice și geomorfologice de o deosebită importanță.„Lunohod-1“ a oferit oamenilor de știință și o bogată* informație asupra fluxurilor radiației cosmice corpuscu- lare. Astfel, de exemplu, un mare interes științific prezintă datele referitoare la dinamica creșterii intensității radiației corpusculare provocate de o explozie din cromosfera Soarelui.Observațiile astrofizice făcute de pe suprafața Lunii sînt de natură să extindă considerabil cunoștințele omu

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA 

DE LA S. PODINA

lui asupra Universului. La bordul Lunohod-ului se află un telescop Roentgen cu ajutorul căruia s-au făcut regulat măsurători ale radiațiilor extragalactice, ale intensității și unghiurilor acestora. După cum este cunoscut, atmosfera terestră nu lasă să treacă radiația Roentgen. Studierea acesteia a început din această cauză abia cu vreo 20 de ani în urmă, cu ajutorul rachetelor geofizice dotate cu aparatură corespunzătoare. Dar experiențele de acest gen au fost limitate de scurtimea zborurilor. O dată cu apariția sateliților artificiali ai Pă- mîntului, condițiile de observare s-au îmbunătățit : Luna, oferă condiții ideale în acest sens, de pe suprafața ei putîndu-se. stabili cu precizie din ce zone anume ale spațiului cosmic provin cele mai intense radiații Roentgen.După cum se știe, la bordul Lunohod-ului a fost instalat și un reflector unghiular pentru raze laser, de construcție franceză, cu ajutorul căruia observatoare astronomice din U.R.S.S. și din Franța au e- fectuat experiențe de locație optică a Lunii. Astfel de experiențe vor pute;» continua chiar și după ce aparatul își va fi încheiat programul de deplasări pe suprafața Lunii.Prima lună de activitate fără nici o defecțiune atît a Lunohod-ului cît și a aparaturii științifice de la bordul său demonstrează că el va mal putea fi exploatat în continuare încă multă vreme, oferind savanților noi și neprețuite date despre satelitul natural al Pămîntului șl despre Univers. în viitor, roboții selenari vor putea dobîndi noi „profesiuni", cum ar fi, de pildă, cele de observatori astronomici sau solari.Soluțiile tehnice întruchipate în construcția Lunohod-ului și verificate acum pe Lună vor fi utilizate, fără îndoială, la proiectarea și realizarea viitoarelor planetomobile. Intr-un viitor apropiat, astfel de aparate automate se vor deplasa, după cum declară specialiștii, pe suprafața planetei Marte. Desigur martomobilul sa va deosebi în unele privințe de luno- mobil. Una din deosebirile principale va fi modalitatea de conducere. Distanța pînă la Lună, de numai 400 000 km, este străbătută de imaginile de televiziune (care fac posibilă conducerea Lunohod-ului de pe pămînt), în aproximativ 1,3 secunde, iar co- , menzile itranșpijse de pe Pămînt a- paratului ajung la el tot in acest răstiinp. Dar ca să ajungă pînă la Marte, comenzilor le-ar trebui circa 14 minute. Aceasta face să nu fie posibilă conducerea martomobilului la fel ca a lunomobilului, de către un echipaj aflat pe Pămînt. Martomobilul va trebui să fie mult mai autonom, Ia bordul lui va trebui să se afle un computer care va aprecia de sine stătător situația și va lua sin- . gur hotărîrile corespunzătoare. Numai in cazurile deosebit de complicate va fi necesară intervenția celor de pe Pămînt; în afară de aceasta, se deosebesc și condițiile naturale de pe Lună și Marte. Planeta Marte are atmosferă, deci pe ea au loc deplasări ale straturilor de aer. Pe de o parte aceasta e avantajos, întrucît craterele sînt supuse procesului do eroziune și deci „drumurile" marție- ne sînt probabil mai netede ; pe de altă parte însă, furtunile de praf care se presupune că se stîrnesc acolo și prezența coroziunii vor face necesare măsuri speciale de protecție a martomobilului.Expediția selenară a Lunohod-ului — strălucit succes al științei și tehnicii sovietice — este o nouă și remarcabilă demonstrație a posibilităților largi pe care le oferă și le vor -oferi încă mulți ani de aci înainte automatele în cercetarea spațiului cosmic.
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PRIMUL CONCURS SPECIAL
„PRONOEXPRES"Numeroase și importanțe premii în bani, autoturisme și excursii în străinătate vor fi a- tribuite la primul concurs special 

„Pronoexpres" al anului 1971. La tragerea care va avea loc miercuri, 6 ianuarie 1971, se vor efectua 5 extrageri : extragerea I o- bișnuită, de 6 numere diferite din 45 ; extragerea a II-a obișnuită (în continuarea primei extrageri), de 5 numere diferite din cele 39 rămase în urmă după e- fectuarea extragerii I ; extragerea a III-a, suplimentară, de 6 numere diferite din 45 ;a IV-a, suplimentară, de 6 numere diferite din 45 ;a V-a specială de 8 numere diferite din 45. în total, se vor ex
trage 31 de numere.

AL ANULUI 1971

extragereaextragerea

Pe lîngă premiile în bani se vor atribui în număr nelimitat autoturisme : „Renault 10 Major" plus 12 800 lei, „Moskvici 408“ cu caroserie 412, „Dacia 1100“ plus 2 700 lei, „Skoda S 100" plus 4 610 lei, „Fiat-850". De asemenea, acest prim concurs special „Pronoexpres" al noului an oferă posibilități multiple în atribuirea' unor excursii la Paris (cu avionul, circa 8 zile) și în R.S. Cehoslovacă. Excursiile în R.S. Cehoslovacă se vor face cu avionul, au o durată de circa 10 zile și un itinerar atractiv : Karlovy-Vary și Sudul Boemiei. De asemenea, cîștigătorii acestei excursii vor putea viziona meciul de fotbal Cehoslovacia-România programat la 16 mai 1971.
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RAFAEL CALDERA:

Bogățiile Venezuelei 
să slujească 

intereselor naționaleCARACAS 4 (Agerpres). — în tradiționala alocuțiune rostită cu prilejul Anului Nou la posturile de radio și televiziune, președintele Venezuelei, Rafael Caldera, a subliniat că țara sa trebuie să pună în valoare, in propriul său folos, bogățiile naționale. „Avem obligația să adoptăm in această problemă o poziție fermă, corespunzătoare intereselor noastre naționale. Subsolul nostru dispune de bogății colosale care, în prezent, se află sub controlul monopolurilor străine".Președintele Rafael Caldera a chemat întregul popor să sprijine măsurile ce vizează obținerea de către stat a controlului asupra tuturor bogățiilor naturale de care dispune Venezuela.

Desen înfăfișînd automobilul selenar „Lunohod-1", trecînd peste o falie
Majorarea unor tarife 
și preturi în Franța

PARIS 4. — Corespondentul A-gerpres, Georges Dascal, transmite : tncepînd de Iubi, 4 ianuarie 1971, in Franța au fost majorate tarifele poștale, taxele pentru deținătorii de a- parate de televiziune și cele privind transporturile feroviară, auto și fluviale.Tarifele la transporturile de persoane pe căile ferate au fost sporite cu 5,2 la sută, cele de mărfuri cu 5 ta sută. Aceeași majorare s-a aplicat lă tarifele de mărfuri rutiere și fluviale. '

Constructorii francezi de automobile au anunțat aplicarea de la 1 ianuarie 1971 a unei majorări de 4 la sută la automobile și alte vehicule auto, justificînd această măsură prin creșterea prețului oțelului în cursul anului.Potrivit calculelor experților, în anul 1970 prețurile produselor și serviciilor au fost majorate cu 5,5 Ia sută, deci cu 1,5 la sută, mai mult decît previziunile guvernamentale.



REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD Convorbire
a

Huu Tho
și M. Drumaux

Mesajul președintelui între G. Husak

viața internațională

SAIGON 4 (Agerpres). — într-un mesaj adresat poporului și luptătorilor din detașamentele de eliberare, 
președintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare și al Con
siliului Consultativ al Republicii Viet
namului de Sud, Nguyen Huu Tho, a subliniat hotărîrea patrioților sud- vietnamezi de a continua lupta pentru eliberarea țării, pentru independență și libertate, pentru obținerea păcii și a respectării dreptului la autodeterminare a poporului din Vietnamul de

sud. El a adresat un apel tuturor patrioților de a-și uni forțele în luptă pentru a obliga Statele Unite să-și retragă toate trupele din Vietnamul de sud, pentru înlăturarea regimului de la Saigon și formarea unui guvern al păcii.Mesajul evidențiază hotărîrea poporului din Vietnamul de sud de a întări solidaritatea cu popoarele din Cambodgia și Laos în lupta lor pentru independență și suveranitate națională.
Violente ciocniri între studenți și poliție la SaigonSAIGON 4 (Agerpres). — La Saigon au avut loc duminică violente ciocniri între studenți și poliție. Incidentele au survenit după ce numeroși studenți care participaseră la o acțiune în favoarea păcii la pagoda „An Quang" au găsit căile de acces spre facultăți blocate de aproximativ 2 500 de polițiști care i-au atacat cu gaze de studenți din s-au solidarizat lacrimogene. Grupuri interiorul facultăților cu cei atacați, ripos-

tind violențelor polițienești, scandînd lozinci în care cereau retragerea imediată a trupelor americane și ale a- liaților acestora din Vietnamul de sud. Autoritățile au trimis împotriva studenților noi grupuri de șoc în încercarea de a-i împrăștia pe mani- festanți. în timpul ciocnirilor, numeroși studenți au fost răniți. La Saigon, situația continuă să fie încordată.
cambodgia: Puternic atac lansat
de forțele rezistenței popularePNOM PENII 4 (Agerpres). — în cursul nopții de duminică spre luni, forțele de rezistență populară din Cambodgia au lansat un puternic a- tac asupra pozițiilor deținute de trupele regimului Lon Noi în apropierea localității Kompong Seila, la 105 kilometri sud-vest de Pnom Penh. Administrația de la Pnom Penh a trimis în acest sector importante e- fective militare cu scopul de a debloca șoselele nr. 4 și nr. 5 care fac legătura între capitala cambodgiană

și portul Kompong Som. Hărțuite însă continuu de grupurile patrioților, forțele militare ale regimului Lon Noi nu au reușit să înainteze pe a- ceste șosele, care sînt în momentul de față controlate pe mari porțiuni de detașamentele de rezistență populară.Tot în ultimele 24 de ore au fost semnalate ciocniri între forțele patriotice și efectivele militare inamice in apropierea localității Prey To- tung, la nord-est de capitala țării.

IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 
R.A.U., ANWAR SADATCAIRO 4 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul la o întilnire cu numeroși ziariști, scriitori și artiști egipteni, președintele Anwar Sadat a declarat că R.A.U. nu va accepta transformarea încetării temporare a focului într-un armistițiu permanent și că strategia țării sale se bazează pe ideea de a nu permite o asemenea evoluție. în legătură cu aceasta, relatează agenția M.E.N., președintele Sadat a avertizat că, ’ "stabilește un program pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, R.A.U. nu va fi obligată să respecte încetarea focului. El a subliniat, în același timp, că de politica R.A.U. nu răspund alte țări, hotărîrile privind destinele ei fiind numai de competența conducătorilor egipteni.Pe de altă parte se anunță că președintele Anwar Sadat a conferit duminică cu reprezentantul egiptean la O.N.U., Hassan Zayat, în legătură cu apropiata reluare a convorbirilor în cadrul misiunii Jarring.Luni, președintele Sadat a început o călătorie prin diferite regiuni ale țării, pentru a explica poporului egiptean politica guvernului în problemele Orientului Apropiat.

dacă nu se

anunță că

ÎNTREVEDERE U THANT— 
GUNNAR JARRINGNEW YORK. Activitatea diplomatică consacrată problemelor Orientului Apropiat a fost relansată luni printr-o întilnire între secretarul general al O.N.U., U Thant, și reprezentantul său special în regiunea respectivă, ambasadorul Gunnar Jarring. Cei doi diplomați urmau să se întîl- nească în aceeași zi cu secretarul de stat al S.U.A., William Rogers. După cum s-a mai anunțat, ambasadorul Jarring a revenit la New York sîm- bătă și își va relua misiunea în cursul acestei săptămîni.

VIZITA ÎN ȚĂRILE LATINO- 
AMER1CANE A LUI 

HUSSEIN SABRICIUDAD DE MEXICO. — Hussein Zulfikar Sabri, consilier penteu problemele externe ale președintelui R.A.U., Anwar El Sadat, a sosit la Ciudad de Mexico — prima etapă a unui turneu pe care îl face în țările Americii Latine. La sosire, Hussein Sabri a declarat ziariștilor că scopul vizitei sale este de a explica actuala situație din Orientul Apropiat și poziția guvernului R.A.U.
GUVERNUL IORDANIAN 

A PRIMIT VOTUL 
DE ÎNVESTITURĂAMMAN. — Guvernul iordanian obținut luni votul de investitură al Parlamentului. Cu acest prilej, primul ministru, Wasfi Tall, a pronunțat un discurs în care a subliniat necesitatea realizării unității pe plan intern, arătînd că guvernul său va depune toate eforturile pentru respectarea acordurilor de la Cairo și Amman privind reglementarea situației dintre autoritățile iordaniene și organizațiile rezistenței palestinene. Iordania, a spus premierul Tall, va promova o politică de cooperare și de întărire a relațiilor cu toate statele arabe.

a

ORGANIZAȚIA „AL FATAH" 
ȘI A ÎNCHIS BIROURILE 

DIN TABERELE PALESTINENE 
SITUATE ÎN LIBANBEIRUT. — Yasser Arafat, președintele Comitetului Central al Organizației pentru eliberarea Palestinei, a avut, în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Liban, o întrevedere cu premierul acestei țări, Saeb Salam, în cadrul convorbirilor, au fost a- bordate probleme referitoare la activitatea forțelor de guerilă palestinene. în același timp, liderii organizației „Al Fatah" au hotărît închiderea tuturor birourilor organizației, amplasate in interiorul taberelor pa- , lestinene situate pe teritoriul libanez.

Japonia este pregătită să discute probleme 
normalizării relațiilor cu R. P. Chineză

— declară premierul SatoTOKIO 4. — Corespondentul Agerpres, Florea Tuiu, transmite : în cadrul unei conferințe de presă, premierul japonez Eisaku Sato a evocat principalele obiective ale politicii guvernului său. în bilanțul realizărilor din anul care s-a încheiat, primul ministru a remarcat Expoziția mondială de la Osaka, începutul participării reprezentanților Okinawei în administrația centrală a țării, legiferarea statutului împotriva efectelor poluării și altele. Cu același prilej, primul ministru a abordat unele aspecte ale politicii externe a cabinetului său, menționind că guvernul japonez este pregătit să discute problema normalizării relațiilor cu Republica Populară Chineză. în cazul începerii dialogului cu R. P. Chineză,

a afirmat Eisaku Sato, ordinea de zi ar putea cuprinde o serie largă de probleme. Primul ministru a arătat că guvernul său va aproba folosirea împrumuturilor Băncii de import-export pentru finanțarea exporturilor japoneze către R. P. Chineză. Această afirmație este interpretată Ia Tokio ca un prim indiciu de renunțare la faimoasa „scrisoare Yoshida", prin care fostul premier nipon se angaja să nu folosească fondurile Băncii de import-export pentru finanțarea comerțului cu R. P. Chineză.Referindu-se la problema Okinawei, premierul Sato a anunțat că anul acesta va fi semnat un acord privind retrocedarea insulei către Japonia.

PRAGA 4 (Agerpres). — Primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Husak, l-a primit pe Marc Drumaux, președintele Partidului Comunist din Belgia, care face o vizită în R. S. Cehoslovacă. Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, relatează agenția C.T.K.
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San Francisco. Demonstrație în sprijinul eliberării militantei de culoare, Angela Davis. Demonstrația este condusâ de sora îinerei luptătoare, Fania Jordon, ea însăși militantă a mișcării pentru drepturile civile
g
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Președintele Pompta
despre unele

probleme ale vieții
internaționale

Vicepreședintele P. S. D. 
cheamă la ratificarea 

neintirziatâ 
a tratatelor încheiate 

deRJ.G. cu U.R.S.S. și Polonia
BONN 4 (Agerpres). — Ratificarea tratatelor semnate de R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. și Polonia poate aduce progrese considerabile în climatul european, a declarat Herbert Wehner, președintele grupului parlamentar social-democrat și vicepreședinte al P.S.D., in prima sa conferință de presă ținută luni la Bonn și consacrată perspectivelor a- nului 1971. Vicepreședintele P.S.D. a criticat pretenția formulată de opoziția creștin-democrată de a condiționa ratificarea acestor tratate nu numai de soluționarea problemei Berlinului occidental, dar și de reglementarea relațiilor dintre cele două state germane. R.F. a Germaniei, a subliniat Wehner, nu poate vorbi și negocia decît în numele său și n-are intenția de a ocoli sau neglija competențele altora.

într-un schimb de note, Semion Kozîrev, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și Duncan Wilson, ambasadorul Marii Britanii la Moscova, certifică acordul intervenit între Uniunea Sovietică și Anglia cu privire la constituirea unei Comisii permanente interguver- namentale pentru colaborare teh- nico-științifică și comercial-economi- că („Comisia unificată"). Potrivit acordului, prima sesiune a Comisiei unificate se va desfășura la Londra, în cursul acestei luni.

proximativ un an și jumătate, menționează în legătură „cu. aceasta a- genția France Presse.
Un avion de tip „DC-8" al liniilor interne nord-americane, avînd la bord 88 de pasageri și un echipaj de 8 persoane,' a fost deturnat spre Havana în cursul unui zbor între Los Angeles și Tampa (Florida). După o scurtă staționare pe aeroportul din capitala cqbaneză, a- vionul ș-a înapoiat în S.U.A.

utilitari. Comisia a hotărît, de asemenea, să inițieze imediat tratative privind revizuirea convenției de înființare a ESRO.
Ministrul agriculturii al

Sudanului, AIy AI-Tom. « anunțat că în cursul noului plan pe cinci ani vor fi alocate 110 milioane lire sudaneze (88 milioane lire sterline) pențrii dezvnltarea agriculturii țării.

în Irak va începe o cam
panie de alfabetizare plani- ficată pe 15 ani, care va cuprinde pe toți cetățenii de Ia 10 la 45 de ani. Costul acestei acțiuni se va ridica Ia 25 milioane dinari (aproximativ 29 milioane lire sterline).

Artiști români
în R. A. U.

Poliția dominicană 3 în- tărit considerabil paza ambasadelor ca urmare a unei-

Conform precizărilor făcute de Ministerul vest-german al Economiei, anul 1970 s-a încheiat cu un bilanț record al schimburilor comerciale dintre cele două state germane : aproximativ 4,4 miliarde mărci vest-germane. față de 3,7 miliarde în anul 1969. Se apreciază că anul 1971 va marca o nouă creștere a schimburilor economice bilaterale.
Spirala impozitelor 

și evaziunea fiscală 
in S. U. A.WASHINGTON 4 (Agerpres). — Potrivit unei statistici efectuate de „American Broadcasting Company", în ultimii 40 de ani impozitele au crescut în S.U.A. de la 23,16 dolari pe cap de locuitor la 962,28 dolari. După cum subliniază presa americană. această creștere a avut loc în condițiile în care multe corporații au beneficiat de reduceri de impozite, iar numeroase firme și persoane au izbutit chiar să le eludeze complet. Astfel, în anul 1965 în S.U.A. au existat 22 de milionari, care nu au plătit nici un cent impozit autorităților federale, iar în 1968 numărul evazioniștilor din rin- dul posesorilor unor astfel de averi a ajuns la 32. în același an, în S.U.A. au existat 225 de persoane cu un venit anual de peste 200 000 dolari care nu au plătit impozite.

★Președintele Richard Nixon a o- pus vetoul său unui proiect de lege adoptat de Congres, privind sporirea salariilor unui număr de 850 000 de muncitori din diferite branșe, sala- riați ai instituțiilor de stat. Vetoul prezidențial a fost motivat prin tea
ma de „intensificare a inflației".

Mărturisirea autorului 
asasinatului de Ia Montreal. Francis Simard, unul din suspecții arestați de poliția din Montreal in legătură cu asasinarea, la 17 octombrie trecut, a ministrului muncii din guvernul local, Pierre Laporte, a admis că este, împreună cu frații Jacques și Paul Rose, autorul acestei crime. Mărturisirea lui Simard a fost citită luni în incinta tribunalului unde se desfășoară procesul intentat celor trei, arestați în urmă cu o săptămînă, după dezvăluirile făcute poliției de studentul Bernard Lortie — celălalt membru al celulei Frontului pentru eliberarea Quebecului care a organizat și întreprins răpirea fostului ministru.

Președintele R.R.U.,AnwarEl Sadat, a numit pe Ahmed Nouh în postul de ministru de stat pentru a- viația civilă.
0 delegație militară egip

teană a plecat la Bagdad, la festivitățile cu prilejul celei a creării armatei anunță surse o-
pentru a participa organizate în Irak de-a 50-a aniversări naționale irakiene, ficiale din Cairo. Este prima vizită oficială întreprinsă de o delegație e- gipteană la Bagdad, în decurs de a-

agențiile de presă
;^iwSanț^,DpnyrtgQ„,( .............încercări'''eșuate d<r răpire a/ soției ambasadorului statului Nicaragua in Republica Dominicană. Pe de altă parte, s-a aflat că autoritățile locale au cerut diplomaților străini să sporească, la rindul lor, măsurile proprii de securitate.

Pianista Victoria Ștefănescu și 
violonistul Daniel Podlovski 
și-au încheiat, turneul în Repu
blica Arabă Unită. Ei au prezen
tat mai multe concerte în capi
tala R.A.U. și la Alexandria și 
cu făcut înregistrări pentru pos
tul de radio Cairo. Presa egip
teană, consacră cropici elogioase 
artiștilor români.

PARIS 4 (Agerpres). — Președintele Franței, Georges Pompidou, a ținut luni o conferință de presă improvizată în fața ziariștilor străini veniți la Palatul Elysee pentru a-i prezenta tradiționalele urări cu prilejul Anului Nou. Georges Pompidou a anunțat că va rosti, la 21 ianuarie, un discurs în care va aborda principalele probleme ce preocupă în prezent conducerea statului francez.Referindu-se la războiul din Vietnam, Pompidou a declarat că „nu-' mai o soluție. politică este posibilă. Nimeni nu mai crede într-o soluție militară". în ce privește situația, ,din Orientul Apropiat, șeful statului francez și-a exprimat părerea că' șe manifestă tendințe spre o soluție provizorie, care, a adăugat el, n-ar face însă decît să prelungească conflictul. „Trebuie să existe state cara să aibă frontiere sigure și relații normale cu vecinii. Este necesar ca acest fapt să fie înscris într-un tratat", a menționat președintele Pompidou. Evocind problema aderării Angliei la Piața comună, el a afirmat că rămîn de conciliat interesele comunității cu interesele naționale. După părerea lui, punctul de întîlni- ; re al acestor interese n-a fost încă ' găsit, deși pozițiile Pieței comune și ale Angliei ■ nu pot fi considerate ■ ireconciliabile.

transmit:
Guvernele Republicii 

Populare Bulgaria și Repu
blicii Venezuela 3U câzut de acord să deschidă reprezentanțe comerciale la Sofia și Caracas. Acest acord a fost realizat la 22 decembrie 1970 la New York, printr-un schimb de note între reprezentanții Bulgariei și Venezuelei la O.N.U.

Consiliul Organizației Eu
ropene de Cercetări Spațiale (ESRO) a aprobat bugetul pe anul 1971, care se ridică la peste 10 milioane dolari, destinat lucrărilor pregătitoare pentru lansarea de sateliți

0 „anchetă completă" asupra împrejurărilor și cauzelor accidentului produs sîmbătă la stadionul din Glasgow a fost cerută de premierul britanic, E. Heath. După cum s-a anunțat, căderea balustradei de protecție la una din scă-, rile de acces ale stadionului a provocat moartea a 66 de persoane și rănirea altor 168. 1

Festivitățile consacrate 
celebrării celei de-a 150-a 
aniversări a războiului pen
tru independența Greciei au început duminică dimineața la A- tena. De-a lungul anului, în fiecare duminică, în cele 52 de prefecturi ale țării se vor desfășura numeroase manifestări care vor marca momentele principale ale acestui război.

CAPRICIILE VREMII
JBIocada frigului" în Franța

în Albania,în rcsiunile ^re au avut de suferit de pe urma inundațiilor din zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie, au loc în prezent intense operațiuni de înlăturare a urmărilor calamității naturale, informează agenția A.T.A. La aceste operațiuni participă muncitori și țărani cooperatori, precum și unități militare.

Fopulația continentului 
latino-american3 atins> 13 sfir* șitul anului trecut, 284 251 000 de locuitori, arată un studiu statistic publicat în capitala Argentinei. Indicele anual al creșterii populației în America Latină este în medie de 2,9 la sută.

Observatorul astronomic 
din Tokio a făcut cunoscut că japonezul Nobuhisa Kojima, profesor de liceu, a descoperit la finele anului 1970 o nouă cometă în imediata a- propiere a Constelației Fecioarei.
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ferturbații în rehțîîte AZI ÎNCEPE

monetare interoccidentate
„Nu e încă furtună, dar norii con

tinuă să se adune amenințător...". Citatul nu reprezintă un fragment din- tr-un buletin meteorologic, ci imaginea cu ajutorul căreia ziarul „PARIS JOUR" caracterizează atmosfera dăinuie de la o vreme pe scena monetară ........................................'perților din lumea financiară este pusă în legătură cu fluxurile de dolari americani care traversează Atlanticul spre băncile bătrî- nului continent, mai ales spre piața monetară vest-germană. Numai în decurs de o săptămînă, la băncile din R.F.G. au fost preschimbați în mărci peste 1 miliard de dolari. Măsurile de contracarare adoptate s-au dovedit pînă acum simple paleative, „fuga peste Atlantic" a dolarilor continuînd în proporții de natură să genereze un dezechilibru pe termen lung în funcționarea sistemului de relații monetare interoccidentale.Este evident — notează specialiștii— că deținătorii sumelor de dolari vîn- duți pe piața vest-germană preferă să păstreze capitalurile respective în mărci. De ce ? Pentru că puterea de cumpărare a monedei americane este supusă unui proces continuu de eroziune, în ultima vreme vorbindu-se tot mai insistent de devalorizare, ca urmare a inflației și deficitului cronic al balanței de plăți a Statelor Unite. Astfel, în librăriile americane s-au epuizat rapid toate y exemplarele recentei cărți a lui Harry Browne,

ceoccidentală. Neliniștea ex-
intitulată „Cum puteți profita de pe 
urma devalorizării care se apropie". Autorul își sfătuiește cititorii să preschimbe dolarii în lingouri de argint, acțiuni de mine de aur, căci „ne găsim in fața unei si
tuații inevitabile după 30 de ani de 
inflație, ceea ce se pregătește fiind 
mult mai grav decît crahul din 1929". Recent, Gaylord Freeman, președintele lui „First National Bank" din Chicago, s-a adresat, nu fără nostalgie, celor peste 1 200 de oameni de a- faceri reuniți cu prilejul conferinței anuale a băncii : „Vom devaloriza do
larul, moneda care la Bretton Woods 
a fost aleasă împreună cu aurul ca 
piatră de temelie pentru fixarea pa
rităților tuturor celorlalte monede..." Ceea ce sugerează, totodată, destul de limpede, | consecințele unei asemenea măsuri asupra celorlalte monede occidentale. Scăderea oficială a cursului dolarului ar declanșa o adevărată „reacție în lanț", antrenînd devalorizarea monedelor occidentale de au’- prin intermediul dolarului. în fe* lui acesta, din punct de vedere tehnic, efectele s-ar anula a- proape în mod reciproc. De aceea, unii experți contestă utilitatea practică a unei reduceri oficiale a cursului dolarului. Pe de altă parte, la doi ani înainte de alegerile prezidențiale — remarcă observatorii — este greu de presupus ca actuala administrație să accepte un asemenea pas, în contratimp cu strategia electorală.

Iată de ce sînt semnificative propunerile „neoficiale" ale Washingtonului făcute țărilor de peste Atlantic în direcția revalorizării propriilor monede sau instituirii unor cursuri de schimb flexibile, care să faciliteze revalorizarea „de facto" a monedelor mai puternice, cum ar fi cazul mărcii vest- germane și să scutească astfel dolarul de o „operație" pe viu. Recent, ministrul american de finanțe, David Kennedy, a efectuat, în acest scop, un turneu de sondaj în capitalele Europei occidentale. Se pare însă că atît țările Pieței comune, cit și Marea Britanie sînt tot mai puțin dispuse să accepte pe propria lor piele „compromisurile" de acest gen. Ziarul francez „LE FIGARO" remarca : 
„Astăzi, marile personaje ale lumii 
financiare sini convinse că bătrînul 
continent va refuza să poarte povara 
dolarului". însuși controversatul proiect al unti „Uniuni monetare vest- europene" reflectă, într-un sens, tocmai tentativa țărilor din Europa occidentală de a se regrupa pe plan monetar și a crea o nouă monedă, în măsură să concureze dolarul, în ipostaza sa privilegiată de monedă-cheie, adică de principal instrument de plată internațional. După ultima reuniune de la Bruxelles a statelor Pieței comune, ideea a în stadiul de proiect. membre ale rămas însă

Viorel POPESCU

Turneul-„testU

în țări asiaticeV

OTTAWA 4 (Agerpres). — Pierre Elliott Trudeau, premierul Canadei, începe azi o călătorie de 24 de zile în diferite țări ale Asiei, a cărei principală etapă o va constitui conferința primilor miniștri ai țârilor Common- wealth-ului, programată să aibă loc la Singapore intre 14 și 22 ianuarie.Relevînd că în ultima vreme premierul canadian s-a manifestat ca un sprijinitor al Commonwealth-ului, agenția France Presse menționează că presa canadiană prezintă această călătorie a lui Trudeau ca un „test" pentru șeful guvernului federal, în perspectiva dificultăților pe care Ie va întîmpina conferința de la Singapore în raport cu eventualitatea reluării livrărilor britanice de armament către regimul rasist de la Pretoria. Amintind că statul canadian respectă embargoul instituit de Organizația Națiunilor Unite asupra livrărilor de materiale militare în Republica Sud-Africană și împărtășește neliniștea statelor africane față de proiectatele livrări britanice de armament, agenția citată apreciază că la Singapore Pierre Elliott Trudeau va încerca să medieze între cele două poziții diametral opuse, pentru a preveni o „explozie" în cadrul Commonwealth-ului.

De o săptămînă, iarna 
face ravagii în sud-estul 
Franței. Ninsorile abun
dente, înghețul, visco
lul au blocat căile de 
comunicație rutieră, 
izolînd numeroase loca
lități și provocînd a- 
preciabile pagube ma
teriale. Numai pe auto
strada Paris—-Marsilia, 
la sud de orașul Lyon, 
au fost înzăpezite peste 
trei mri de autoturis
me, înghețul provocînd 
victime printre pasage
rii care au rămas 
blocați în interiorul ma
șinilor. Mii de automo- 
biliști, nevoiți să-și pă
răsească mașinile pe 
drumurile înzăpezite, 
au recurs la un proce
deu inedit de călătorie, 
făcind „treno-stop“. a- 
dică oprind garniturile 
de pasageri ale căilor 
ferate și imbareîndu-se 
în vagoane de-a lungul 
traseelor feroviare. In 
satele înzăpezite situa
ția a devenit critică, ca 
urmare a perturbărilor 
serioase în aprovizio
nare. Pentru ajutorarea 
locuitorilor din satele 
înzăpezite azi fost mo
bilizate importante mij
loace tehnice, escadrile 
de elicoptere ale for
țelor armate fzanceze, 
unități de geniști. Sim- 
bătă și duminică, in 
valea Rhonului, peste 
o sută de localități con
tinuau să rămină izo
late. Căile ferate au pus 
în mișcare in aceste zile 
peste 1 100 de garnituri 
speciale care să-i re
aducă la Paris și in 
principalele orașe fran
ceze pe cei peste un 
milion de Călători ple
cați in sudul Franței.

Buletinele meteo-ru-

tiere transmise de pos
turile de radio in fie
care oră informează a- 
supra stării drumurilor, 
dind automobiliștilor 
indicațiile necesare pen
tru a evita șoselele blo
cate de zăpezi. Luni 
dimineața, pe drumuri
le din regiunea Drome 
continua să rămină în
zăpezite peste 2 000 de 
autovehicule, din care 
două treimi camioane 
de mare tonaj. Liniile 
telefonice care leagă 
localitățile din masivul 
Vercors continuă să fie 
total întrerupte. Pentru 
a atrage atenția elicop
terelor asupra situației 
lor, locuitorii acestor 
comune înscriu pe albul 
zăpezilor cu litere enor
me negre semnul S.O.S. 
In masivul central și 
regiunea Lyonului tem
peraturile au atins

noaptea de luni —28 
grade, iar pe Coasta 
de Azur —4 grade. Cen
tralele meteorologice ale 
Franței nu indică pen
tru următoarele 48 de 
ore vreo ameliorare 
sensibilă a vremii.

Clima temperată a 
Franței nu a cunoscut 
decît arareori de-a lun
gul istoriei astfel de 
excese. „Blocada frigu
lui", cum a fost denu
mită de presă această 
perioadă deosebit de 
grea, s-a izbit însă de 
rezistența colectivă a 
oamenilor, de efortul 
susținut al municipali
tăților și al forțelor ar
mate, care au redus 
simțitor efectele nefaste 
ale acestei ierni neaș
teptat de aspre.Paris, 4.

orașuluiAutovehicule mzdpez.teValence din su
Sfera în Bulgaria... iarnă în Uia
In timp ce în Franța, Iugoslavia, Ungaria și in alte țări europene ninsorile au fost abundente în ultimele zile, in Bulgaria temperatura este neobișnuit de ridicată pentru acest a- notimp. La BurgaS, de exemplu, la 3 ianuarie a fost înregistrată temperatura record de 20 grade C. Acest fenomen

meteorologic neobișnuit produs de un ciclon d“ origine mediteraneeană a determinat nașterea unor furtuni puternice, mai ales la Sofia, unde, cu citeva ore înainte de Anul Nou. viteza vîntului a ajuns la 35 m/sec. Furtuna a a- variat numeroase clădiri, a smuls arbpri din rădăcini și a întrerupt

liniile electrice și de telecomunicații.Dacă în Bulgaria s-ar ■ putea spune că a venit vara, în India iarna face ravagii. Temperaturi sub zero grade au provocat victime in statele Utar Pradesh și Bihar. Surse oficiale din Delhi anunță că un număr de 38 de persoane și-au pierdut viața.
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