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mul 1970

mare adîncime și în zo- o tectonică complicată, continuate lucrările de

. . ... re în vederea creșterii randamentului
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Un oraș drag
inimii meie

Și 
la

oraș nouă aș

\ Bl vin într-un oraș 
C pe Qure-1 știu de mult, < parcă dintotdeauna, dar care mi-e dat să-1 / descopăr mereu, cu ■ o> înnoită emoție.
S Revin într-un 
S mereu tinăr, o
A cetate despre care 
C zice, dacă n-ar exista 
r teama de un loc co- 
Z mun, că a crescut o 
2 dată cu mine.> Urmez atent pașii 
S încă vii ai trecerii lui \ Anton Pann și ai lui 
C Lucian Blaga prin 
C Sehei șl descopăr un 
r teritoriu de puternică 
z istorie și de neostoită / demnitate și hărnicie. 
J Cobor cu sfială spre 
S bronzul știut al statuii \ cărturarului Honterus, 
C ating cu privirile zidul 
C patinat de scurgerea 
C veacurilor al Bisericii 
f Negre și, dintr-o dată, 
Z pătruns sub bolta de 
j piatră îmi este dată o 
S revelație pe care o pre- \ simțeam de 
C fac mental 
f tea distinsă

i
și imi place oamenii săi rile multiple ale unei orgi uriașe, la care se cintă continuu o odă a muncii.

Afară, oamenii trec grăbiți spre locurile de muncă ori spre casă și doar turiștii veniți și in acest anotimp din toată țara și din toată lumea se plimbă lent cu aparate de filmat în mîini și cu o ușor identificabilă ție. însoțesc un de copii spre noului teleferic mai puțin de minute sint sus, Timpa. Dintr-o incep să mă într-o pinacotecă, tr-un uriaș muzeu cu tablouri diverse. De la geometria contorsionată a străzilor și pină la peisajul mirific care se profilează undeva departe, spre marginile Țării Bîrsei, totul se derulează în fața ochilor ca secvențe dintr-o splendidă peliculă. Revăd acum, „Hidromecanica" și uzina clec-

mult. Re- solemnita- a orașului să cred că sînt tonu-

INDUSTRIA PETROLULU
Răspunzînd sarcinilor de a asigura într-o măsură sporită și la un nivel calitativ superior economia națională cu materii prime, industria petrolului a obținut, in anii cincinalului 1966— 1970, rezultate importante. Pentru a prezenta numai un scurt bilanț a! realizărilor din această ramură, trebuie să arăt că planul producției globale industriale a fost îndeplinit, pe ansamblul Ministerului Petrolului, în proporție de 104 la sută, realizîndu-se peste prevederi însemnate cantități de țiței, gaze și produse petroliere.în această perioadă s-a desfășurat o largă acțiune de diversificare a produselor, care a dus Ia valorificarea superioară a țițeiului, la creșterea cu 8,4 la sută a valorii produselor care se obțin dintr-o tonă de țiței supusă prelucrării. Drept urmare, a fost posibilă și efectuarea unor exporturi avantajoase de produse petroliere. Planul de investiții a fost îndeplinit integral atît în ceea ce privește lucrările de construcții-montaj. cit și la forajul de cercetare geologică și de exploatare, principalele capacități de producție fiind puse în funcțiune la termenele prevăzute, iar parametrii proiectați au fost atinși în perioada stabilită. Au căpătat astfel o utilă materializare măsurile concrete luate în acești ani în industria petrolului pentru îmbunătățirea calitativă a activității economice, printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, a aprovizionării tehnico-materiale, a desfacerii producției. Astfel, întregul spor al producției globale a fost obți- în exclusivitate pe seama creș- producti vi tații muncii, iar volu- de acumulări bănești a fost în cu 63 la sută mai mare decît în 1965, Toate acestea, sînt rezultatul muncii pline de abnegație a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din această ramură, care au depus toate eforturile pentru iden-

Ing. Alexandru BOABĂ
ministrul pețrolului

tltlcarea și fructificarea largă a rezervelor producției.Accentuez acest lucru deoarece !n acest an și in cincinalul pe care l-am început, sarcinile care ne stau în față sînt . mult mai complexe și pentru a le îndeplini este nevoie de toată e- nergia și puterea creatoare a colectivelor de muncă, de hotărîrea lor de a ■ nu precupeți nimic pentru înfăptuirea mărețului program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate. Așa, de pildă, producția globală va fi în 1975 cu 26.2 la sută mai mare decît în 1970. încă din acest an rafinăriile noastre vor trebui să prelucreze o cantitate de țiței cu 514 000 tone mai mult ca în anul trecut.Cifrele cantitative nu spun însă totul. Va trebui să traducem în fapt indicațiile cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1970, cu care prilej,s-a subliniat că anul 1971 trebuie să se caracterizeze printr-o orientare majoră a preocupărilor tuturor organelor de partid și de stat, ale tuturor oamenilor muncii spre •>- biectivul ridicării calitative a activității economice și, în acest context, s-a accentuat importanța care trebuie a- cordată punerii în valoare a resurselor interne de materii prime. Care sînt căile principale pe care vom acționa, începind cu acest an, pentru a spori eficiența activității noastre, pentru a furniza economiei o gamă cit mal largă și mai bogată de produse ?în primul rînd, ne vom preocupa mai mult de perfecționarea și intensi-

ficarea activității geologice. De aceea, s-a prevăzut ca aproape jumătate din totalul investițiilor să fie afectat pentru activitatea de descoperire a noi rezerve de țiței și gaz metan. Tocmai din acest motiv, ne propunem să asigurăm o conlucrare mai strînsă între specialiștii din producție și cei din cercetare. Ne axăm în special pe extinderea prospectărilor geofizice și geologice cu aparatură modernă în Platforma Moesică și în depresiunea Carpaților Orientali, în scopul unei mai bune orientări a forajului geologic nele Vor foraj terea de producție vor fi efectuate imediat după terminarea forajului pentru a apropia astfel la maximum termenul la care vom fi în măsură să cunoaștem zăcămintele de hidrocarburi din formațiunile adinei.Pentru că m-am referit la sporirea vitezelor de lucru, trebuie arătat că aceasta se va realiza prin optimizarea regimului de foraj și. extinderea forajului cu jet și cu diamante — metode experimentate . cu succes în unele regiuni din țara noastră — prin inbunătățirea calității fluidelor de foraj, prin generalizarea sudurii racordurilor la întregul parc de prăjini de foraj, ceea ce va duce la micșorarea numărului de accidente tehnice. în același timp, se va urmări mai insistent reducerea duratei de montaj, prin modernizarea instalațiilor de foraj și a schemelor de montaj, prin folosirea maî largă a prefabricatelor din beton la fundații și Ia drumurile de acces și prin alte metode. Esențial este ca, în 1971. indicatorul metri forați pe instalație activă să fie îmbunătățit simțitor față de 1970, iar costul unui metru forat să se reducă cu 8,4 la sută.Desigur, căutările noastre pentru sporirea producției de țiței și gaze nu trebuie să se bazeze exclusiv pe noile rezerve ce urmează să le punem în valoare, ci, în același timp, să continuăm intensificarea extracției din zăcămintele existente. De tot atîta importanță trebuie să se bucure perfecționarea metodelor de exploata-

lacufiadînc, concomitent cu creș- vitezelor de lucru, iar probele
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trică, fabrica de con
fecții și noul cartier al gării.Nu-i greu să înțeleg .. că Brașovul reprezintă intr-adevăr o mare 
cetate contemporană, cu un potențial industrial remarcabil, o urbe a tehnicii avansate. Un oraș de ingineri — aș spune. Un oraș in care tehnica este la ea acasă, un oraș cu statut de centru ultramodern al industriei, care iși aduce o contribuție substanțială ia dezvoltarea înfloritoare a întregii țări. Și în-

date ’ importante semnificative. De cei 6 273 de rulmenți produși in 1949 și pină la cei peste 20 de milioane fabricați în 1970 — există un drum ■îndelungat, în parcurgerea căruia s-a făcut adeseori apel la calitățile amintite. Am cunoscut aici adevărați „veterani" ai fabricației de rulmenți și tineri muncitori, proaspăt calificați. Am văzut cum se deprinde. dragostea pentru locul J- -...... cum con- de a-

Pe Șantierul naval Oltenița Foto : Gh. Vințilă

sondelor și, implicit, a coeficientului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Măsurile luate în sectorul extracției țițeiului și gazelor naturale vizează folosirea integrală a fondului de sonde și reactivarea pînă la sfirșitui acestui an a tuturor scndelor care nu produc. Pentru a mări gradul de recuperare a hidrocarburilor, vom extinde procesele de extracție cu injecție de apă și gaze la toate zăcămintele la care această metodă se tent, se va combustiei Barcău șiIa experimentarea metodelor termice la alte zăcăminte. Vor fi valorificate, de asemenea, și zăcămintele avînd o productivitate mai mică, dar care pot contribui la sporirea producției de țiței șt gaze.întrucît activitatea noastră nu se termină o dată cu extracția țițeiului și gazelor, ci continuă prin prelucrarea acestor materii prime, ne revine obligația de a promova cele mai moderne soluții pentru valorificarea superioară a resurselor de hidrocarburi ale țării. Se poate menționa că in condițiile în care rafinăriile vor prelucra

și gaze la la care această pretează și. concomi- trece la faza industrială a subterane Ia Suplacu de Dealul Bâtrîn, precum și

(Continuare în pag. a VII-a)

Reportaj de 
Titus VIJEU

admira- grup stația și in două pe dată simt în-

cerc să refac cu ocuii minții ceva din dramatica istorie a unui arum lung. Cind neîncrederea unui vechi inginer brașovean isca.se acele vorbe legate de /construcția primului tractor românesc, eu nici nu mă născusem încă. Primul tractor l-am văzut intr-o fotografie de manual școlar. Ceva din perioada de glorie a instaurării brașovene am insă.care beau ția tractor și despre fabricarea celor dinții camioane. în două părți diferite ale Brașovului apăruseră și se consolidau in acei ani eroici două mari întreprinderi uzinele de tractoare și cea de autocamioane. Altele urmau să apară.Am revăzut de cu- rînd o astfel de uzină. Uzina produce cuzineți și rulmenți. Fără aceste două produse nici o mașină n-ar fi capabilă să funcționeze. Și, nu poți să nu-i numești pe muncitorii u- zinei „bijutieri ai oțelului". în realizările u- zinei „Rulmentul" sînt

industriei apucat Primele ziare pe le-am citit vor- despre consțruc- unui alt tip de

de muncă și se stabilește o tinuitale. Șeful telier de la strungărie, Ion Tirtoabă, și-a adus în fabrică fiul și fiica (Iată un alt subiect pentru reporter : constituirea unei „dinastii de fabricanți de rulmenți"). Am mai văzut cum dragostea pentru profesie conduce la o perfecționare vădită, născută din- tr-o sete de nou, de cunoaștere a tuturor tainelor profesionale. La strungărie, maiștrii de schimb principali provin vechii ucenici ai i nei.Acum douăzeci ani, rezultatele erau e- vident modeste, in pofida entuziasmului e- xi stent. Dar oamenii știau că produsul lor trebuie să se afirme, să capete valențe competitive. Și dacă astăzi brașovenii exportă rulmenți in peste 50 de tari ale lumii (majoritatea fiind state cu o remarcabilă tradiție industrială), aceasta se datoreste în primul rînd hărniciei si priceperii muncitorilor, tehnicienilor și ' ’de aici.Revin în undeva din rul puternic snre oameni pe vînt.

toți i și din uzi-de

inginerilororaș. De munft, ae- aleareă pale de vînt. rostin- du-se albului imaculat al zăpezii. Si orga u- riașă cu sute și mii de tonuri cînt.ă noile imnuri ale cetății. .

Mii de fire converg de la centru pină la ultima comună, prin consiliile populare ; în birourile lor se concep și se urmăresc planurile economice și se fundamentează măsuri pentru valorificarea potențialului material și uman, diversificarea industriei locale, aprovizionarea populației, modernizarea comerțului, înfrumusețarea orașelor etc. Intre organele centrale și consiliile populare circulă un flux neîntrerupt de hirtii : instrucțiuni, directive, situații statistice etc., firești, necesare în orice angrenaj administrativ. Nu se pot concepe desigur relații intre verigile aparatului administrativ fără comunicări scrise, fără un sistem Informațional. Dar documentele oficiale, hotâririle emanind de la forurile superioare sint prea adesea urmate de un mare număr de a- drese, reglementări, indicații, explicații, solicitări, cifre, care depășesc, limitele unor relații normale, operative și eficiente. Ce ar fi — ne-am propus — să urmărim intr-o perioadă oarecare de timp fluxul hîrtiilor oficiale la un consiliu popular și să culegem opiniile lucrătorilor lui. Am obținut în acest scop asentimentul Comitetului' executiv al Consiliului popular județean Cluj de a presta temporar o profesie nouă, aceea de „dispecer" sau mai precis de observator. Și astfel, timp de " tâmină, ne-am perindat de direcție a consiliului popular la alta.O precizare se impune de la bun început. A aprecia, matematic, cite din instrucțiunile, directivele, situațiile statistice etc. sînt inutile este desigur foarte greu. Ceea ce se poate aprecia insă cu certitudine este numărul lor. modul cum influențează operativitatea și eficacitatea muncii administrative.Primul pas în calitate de dispecer a fost un tur de orizont Umblînd din birou în birou, am intrat, in sfîrșit, în posesia unor cifre : la Direcția de gospodărie comunală și loca- tivă se înregistrează, de la 1 ianuarie pină la 15 decembrie 1979, 5 250 de hirtii, la Direcția industriei locale 6 842 , cam tot atîtea intră și pe ușile celorlalte resorturi județene.Batem la ușa direcției județene

comerciale, ne adresămA. Ilea și împreună anului de Interior, încropim93 de i____ . ___ ________ ,_____,782 de dispoziții. 145 telexuri, 165 de.
îi propunem actele sosite la Ministerul Răsfoim o mică ordine .

directorului să numărăm de-a lungul Comerțuluiprin dosare și statistică. Iat-o: 116 instrucțiuni,
tiile pornesc iarăși la drum. Luăm din nou dosarele la răsfoit. Socotind in medie cite 5 pagini de fiecare ordin, instrucțiune sau dispoziție și Cite o pagină de fiecase telex, repartiție sau modificare de repartiție, rezultă că direcția primește anual 
i 500 pagini de hirtii oficiale șl „pom-

r
l

nu trebuie confundat cu

o sap- la o REVELAȚIILE UNEI SÂPTĂMÎNI DE „DISPECERAT 

LA UN CONSILIU POPULAR JUDEȚEAN

repartiții. Am lăsat deoparte dosarele cu adrese către organizațiile comerciale din județ, situații operative etc. Dacă le-am fi răsfoit și pe astea nu ne-ar fi ajuns săptămîna de rat.— Cum vă descurcați în de instrucțiuni, dispozițiilexuri ? — l-am întrebat pe toy. Ilea.— Le multiplicăm...într-âdevăr, nici nu poposesc bine pe birourile direcției din Cluj și hîr-

dispece-fluxul și te-

pează" către cele’ 10 organizații comerciale din județ 45 000 de pagini pe an. Asta înseamnă o „producție" de aproximativ 150 de Nu rareori se lucrează tirziu. Sint/zile febrile, laboratorii care știu sășină sînt mobilizați pe loc... Dar să-1 lăsăm„Nu scrisă, fluxul

pagini pe zi. pină noaptea cînd toți co- bată la ma-pe tov. Ilea să vorbească : negăm nevoia, de îndrumare rolul instrucțiunilor. Totuși, de hirtii este prea abundent.
. f ■

Pare paradoxal, dar uneori direcția plătește timpul cu o... substanțială pagubă de timp. în asemenea cazuri se produc suplimentar alte hirtii oficiale, care devin, în final, o maculatură inutilă.Și totuși, situația de la Direcția • comercială merită să fie invidiată de cei ce lucrează la Direcția agricolă. Aici sosesc in cursul anului (numai de la Ministerul Agriculturii și Silviculturii) 1 000 de acte, din care 200 cu caracter de directivă. Multiplicate, directivele ajung la cooperativele agricole și S.M.A. ca să-și curme, în sfîrșit, zbuciumata lor peregrinare, încopciate la dosar. Cineva spunea în glumă că ele au o viteză proprie de. sedimentare. Se . pare că în județul Cluj, această viteză este de 200 000 de pagini anual. Calculul e simplu : înmulțiți cele 200 de directive a cite 5 pagini cu numărul, aproximativ de .200 agricole.Zilele următoare de s-au scurs la Direcția de și salarizare și direcția de gospodărie comunală. Alte sute de hirtii ne-au trecut prin miini. Printre altele, funcționarii ne-au oferit spre citire și un dosar cu instrucțiuni privind premierea salariaților din întreprinderile de construcții-montaj. Am parcurs mai intii 3 pagini de regulament la H.C.M. 2383/1969, aprobat de Ministerul Construcțiilor Industriale despre premierea salariaților din economiile la fondul de salarii. După o pauză de rigoare, am studiat regulamentul la H.C.M. 151/1970 pentru acordarea premiilor din beneficii. Cum timpul trecea, n-am mai apucat să parcurgem și regulamentul la H.C.M. 2 383 cu privire la modalitățile de acordare a premiilor in întreprinderile care au predat în termenul planificat obiectivele de investiții, și metodologia la aceeași H.C.M., privind execuția lucrărilor in acord global (care cuprindea în plus nu mai puțin de 10 file de anexe...).

de unitățidispecerat planificare

A. MUNTEANU

(Continuare în pag. a U-a)

„A L R O5S

noi
SLATINA (corespondentul 

„Scînteii" Aurei PĂPADIUC).— De la începutul anului, Uzina de aluminiu din Slatina lucrează la parametrii superiori celor proiectați, fapt demonstrat de cele 214 tone aluminiu electrolitic extras peste plan în primele 15 zile din luna ianuarie.începutul acestui an are și o altă semnificație pentru muncitorii și specialiștii de aici : trecerea la' producția de serie a unor noi tipuri de aliaje din a- luminii\ rezultate in urma cercetărilor efectuate în uzină, care asigură o valorificare superioară a aluminiului. Astfel, producția uzinei s-a diversificat cu 10 noi tipuri de aliaje pe bază de cupru, magneziu, siliciu, nichel, titan și fier — cu largă utilizare in industria constructoare de mașini. Unu! din noile aliaje asimilate in producție întrunește însușiri remarcabile de rezistență și duritate, fiind utilizat de întreprinderea mecanică „Ceahlăul" Piatra Neamț la turnarea de accesorii pentru instalațiile de irigare prin aspersiune.

isca.se
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DIVERS
Porțile 
satuluiFildul de Sus este, poate, cea mai pitorească și originală așezare din Sălaj. Cine pășește pe ulițele acestui sat pătrunde, vrînd-nevrînd, într-o nemaiîntîl- nită expoziție de sculptură în lemn. Exponatele nu sînt . altele decît... porțile caselor acestor vrednici gospodari. Autentică și originală carte de vizită a măiestriei săteanului respectiv, poarta făcută de el sau cele făcute de alti meșteri ai satului vin să aducă din negura vremilor datini și obiceiuri moștenite de la înaintași. Mărturie a iscusinței meșterilor cioplitori, ea este în același timp un semn al dragostei pe care gazda. întotdeauna bucuroasă de oaspeți, o poartă pentru frumos.
Bazarul... 
păgubașilor

Un telefon de la Arad : Gheor
ghe Păulescu, șofer la între
prinderea de vinuri pentru ex
port din localitate (telefon 1159), 
"" -------- ~~ mergînd spre

pe 
o

ne spune că, 
Sebeș, în urmă cu cîteva zile, 
șoseaua Arad-Deva, a găsit 
prelată aproape nouă, luată 
se pare — de vînt de pe 
autocamion. O scrisoare de 
Aurel Martinescu, din satul IWi- 
hăilești, comuna Dobra (Hune
doara) : autorul ei ne anunță 
că i-au ieșit în cale... 30 de oi. 
rămase pînă în prezent — cu 
toate eforturile sale — fără stă- 
pîn. în sfirșit, o altă scrisoare 
trimisă de corespondentul nos
tru voluntar Dumitru Mi.rică. 
din Radomiresti (Olt) : nu de 
mult, elevii Anton Stefan. Ma
rian Olteana si Gheorghe Foa
mete au observat căzînd dintr-o 
mașină r.eidentificată două ba
loturi mari de buret de culoare 
albă. în greutate de WO kg. care 
au fost transportate la sediul 
consiliului popular comunal. A- 
preciem. firește, gestul celor I 
care intenționează să-i scuteas
că pe proprietari de pagube. 
Dar, în același timp, nu es<e 
oare cazul să ne îngrijorăm de 
faptul că ..bazarul" păgubașilor 
— care, din cite se pare, tac 
chitic (? !) — este atît de mare ?

un 
la

Pentru repopularea fondurilor silvice ale județului Caraș-Se- verin cu vînat, la Bocșa s-a împrejmuit o rezervație, unde, cu destulă cheltuială, au fost a- duse zece căprioare tocmai din județul Bistrița-Năsăud. Se credea că măcar aici vor fi scutite de „atențiile" braconierilor. Iată însă că, într-una din zilele trecute, profitînd de absenta paznicului, cițiva „vînători" au intrat în incinta rezervației, îm- pușcînd o căprioară. In urma cercetărilor efectuate, ei au fost identificați. Este vorba de Petru Isvan, Ion Achim, Constantin Vuc și Ion Belei? toți din Bocșa. Pentru această faptă, într-adevăr fără precedent chiar în istoria... braconajului, ei îsi vor primi sancțiunea cuvenită.
Tot fără taxăLa întreprinderea minieră din 
Căpeni (Covasna), 42 de anga
jați, după absolvirea unor 
cursuri speciale, se pregăteau 
pentru susținerea examenului 
de conducători auto. Vasile Gaju, 
șeful serviciului administrativ 
al întreprinderii, s-a gindit insă 
să-i supună la „o probă" supli
mentară. întocmindu-le dosare
le in vederea prezentării la exa
men și obținerii permisului 
de conducere, el a pretins și a 
încasat de la fiecare — deși știa 
foarte bine că, în aceste condiții, 
examenul este complet gratuit 
— cite 300 lei drept taxă de în
scriere, spunindu- le că diferen
ța va fi suportată de întreprin
dere. Așa stînd lucrurile, în pre
zent i se pregătește și lui „per
misul" corespunzător. Și-l va ob
ține... fără taxă 1

Campion 
sui-generisUn oaspete venit la odihnă în Bușteni, invitat la casa de cultură din localitate, a povestit in fața mai multor sute de spectatori, peripețiile unei călătorii de aproape două ori mai lungă decît aceea a lui Magelan. Timp de șase ani, între 1910—1916, buzoianul Dumitru Dan, acum în vîrstă de peste 80 de ani — căci despre el este vorba — a străbătut pe jos nu mai puțin de 100 000 kilometri, trecînd prin 76 de țări de pe cele cinci continente. Pornit la drum împreună cu alți trei români cu ambiția de a cîștiga premiul oferit de o asociație sportivă franceză, în cursul călătoriei el a rupt 497 perechi de opinci și 28 de costume naționale, trimise de prietenii din țară cu care coresponda. Dar cite alte perechi de încălțăminte n-a rupt de a- tunci încoace 7 Pentru că octogenarul Dumitru Dan se consideră un adevărat campion al... mersului pe jos 1 De aceea, printre proiectele sale de viitor se numără și o drumeție de la Bușteni — unde va reveni la vară — pînă la Brașov.
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LUCRATORULUIExigența cu care partidul ridică în fața tuturor sectoarelor economiei problema de importanță esențială a îmbunătățirii calității producției impune tratarea acesteia ca o latură hotărîtoare, ca o condiție sine qua non a modernizării și progresului industriei’ noastre. Ceea ce se cere cadrelor economice, organizațiilor de paitid, tuturor comuniștilor este să asigure perfecționarea continuă a proceselor de producție și. implicit, a rezultatelor concrete ale acestora — mărfurile realizate, formarea unei atitudini înaintate a tuturor colectivelor, incit fiecare să-și privească munca de pe poziția celui mai pretențios beneficiar.înfăptuirea acestui obiectiv economic major deschide un cîmp larg de activitate In toate unitățile producătoare. întru ilustrarea unei astfel de afirmații, ni s-a părut concludent exemplul unei întreprinderi craio- vene — al fabricii de confecții.Tema impune. în cazul de față’, o sumară retrospectivă. Fabrica a înscris în bilanțul anului 1969 refuzul beneficiarilor de a nrimi mărfuri în valoare de peste 430 000 lei, iar alte sortimente, în valoare de aproape 4 800 000 lej, i-au fost înapoiate pentru remedieri ; refuzurile de la beneficiarii externi au însumat, Ia rîndul lor, 56 000 lei valută.Desigur, ar fi de discutat de ce lucrurile au fost lăsate să ajungă atît de departe. Dar întrucit anul Care s-a încheiat a însemnat un an de cotitură în viața colectivului craio- vean, am socotit mai util să analizăm cum s-a acționat, prin ce mijloace. pentru ca această fabrică modernă. de mare capacitate și cu o producție diversificată, componentă principală a unui important combinat. să intre pe făgașul unei activități fireștiMăsurile inițiate de biroul comitetului municipal de partid au vizat două direcții hotărîtoare : organizarea mai bună a producției și întărirea rolului educativ al organizației de partid, a capacității ei de mobilizare și influențare a colectivului. „Trebuia făcut totul — spunea tov. Vintilă Turcu, secretar al Comitetului municipal de partid Craiova — pentru formarea unui puternic curent de opinie, pentru ca problema calității produselor să devină un obiectiv comun’ primordial, o preocupare a’ tuturor muncitorilor. inginerilor, tehnicienilor, a vîrStnicilbr, ca și a tinerilor, a cadrelor cu experiență, ca și a miilor de noi angajați"Esențiale au apărut — după cum I ne informa directorul general al combinatului de confecții. Constantin I Nîcolaescu — întărirea răspunderiiI personale a fiecărui salariat. îmbunătățirea nivelului general al calificării oamenilor, creșterea eficientei I controlului. Au fost înființate în secții „caietele de control", un fel de carnete individuale de evidentă. în care controlorii înregistrau fiecare greșeală : la 2—3 zile, caietele erau — și continuă a flcercetate de conducerea întreprinderii, ceea, ce are consecințe directe, pe plan disciplinar, asupra celui la care neajunsurile se repetă. Aproape simultan, s-a pornit o acțiune largă pentru ca fiecare lucrător să cunoască bine cel puțin 4—5 operații, incit în orice moment cind necesitățile impun schimbarea unor oameni de Ia o operație ,1a alta, calitatea să nu aibă de suferit.„Tot ce s-a întreprins a devenit o cauză comună a întregii noastre organizații" — tin să sublinieze atît secretara comitetului de partid, Ma- ria Velican, cît și tehnologul principal Leonida Matache, membru al comitetului. „A devenit...". Expresia reflectă cu adevărat o anume linsă de inițiativă a comitetului, a comuniștilor. Căci, ceea ce se ooate reproșa, după părerea noastră, organizației de partid este faptul că. în situația grea în care s-a aflat fabrica, nu ea a fost principala inițiatoare a acțiunilor întreprinse. Este totuși un merit important că organizația s-a aliniat fără rezerve și fără întîrziere măsurilor luate, acestea devenind o cauză comună a organizației, care șl

Ie-a însușit și a atras la înfăptuirea lor pe absolut toți membrii de partid, și, prin ei, pe toți ceilalți salariați. „Ne-am pus cu toată seriozitatea problema creării și menținerii unui curent de opinie în favoarea unei munci de înaltă calitate — spunea ing. Constantin Popescu, director tehnic al -combinatului și membru al comitetului de partid. Desigur, dispunem de cadrul legal pentru sancționarea daunelor economice determinate de neglijență, superficialitate, lipsă de efort- pentru calificare. Pe npi ne-a interesat însă în primul rînd să influențăm în sens pozitiv modul de a gîndi al oamenilor, să le stimulăm spiritul de răspundere, conștiinciozitatea, să-i facem să înțeleagă. in primul rînd pe membrii de partid, că munca de bună calitate trebuie să reprezinte sensul major al eforturilor lor".în acest spirit, un prim element liotăritor l-a constituit efortul de a mobiliza resursele existente, de a ex-
viața de partid

plica clar fiecărui comunist spre ce trebuie să tindă și cu ce mijloace, aceasta fiind una din condițiile reușitei în munca educativă. Drumul nu a fost lipsit de sinuozități. Introducerea caietelor de control a fost considerată. chiar de către unii membri ai birourilor unor organizații de bază, un fel de „vînătoare de greșeli" ; s-au auzit nu puține glasuri, printre care și ale unor membri de partid, muncitori cu o bună calificare, ce încercau să acrediteze îdeea că nu există croitorie fără defecte, că vrei nu vrei, greșelile tot scapă. Trebuia pus punct unei asemenea optici deficitare. O întreagă perioadă, adunările generale ale organizațiilor de bază., adunările U.T.C. au fost consacrate, cu precădere, căilor de îmbunătățire a calității produselor. Nu s-au ținut niște prelegeri generale, ci s-au făcut analize concrete, pc om și produs, totul în lumina sarcinilor politice pe care partidul le pune in fața oamenilor muncii din întreaga țară, sarcini indisolubil legate de preocupările fiecărei organizații in parte. Argumentele au fost cu atît mai convingătoare cu cît s-a vorbit oamenilor despre demnitatea si mîndria lor de producători, de producători de obiecte care trebuie să se impună prin competitivitatea lor, să fie cit mai bune, cît mai frumoase. „In acest cincinal, pe care l-am putea numi al calității — ne spunea secretarul organizației de bază nr. 6, Marin Borcan — trebuie să înțelegem cu toții că numai prin efortul de a-1 satisface pe cumpărător, de a-i oferi produse în pas cu moda, cu gusturile și exigentele sale, se poate măsura contribuția noastră la ridicarea standardului de viață al ponorului"Asa cum s-a apreciat însă și în conferința de alegeri, unele neajunsuri, datorate îndeosebi construcției defectuoase a unor tipare — deși dezbătute in organizația de bază a serviciului tehnic — nu au fost pe deplin înlăturate, confecționarea costumelor bărbătești constituind încă punctul nevralgic al producției fabricii, obiect permanent de căutări ; după cum nu s-a ajuns Încă la o situație mulțumitoare în calificarea unor muncitori, dar mai ales a lucrătorilor din serviciul mecanic-șef, a căror activitate defectuoasă în domeniul întreținerii mașinilor moderne cu care sînt dotate secțiile se răsfrînge nemijlocit asuo'-a calității producției.în ciuda acestor lipsuri — întrucâtva inerente într-o fabrică ce se dezvoltă într-un ritm de pînă Ia 1 000 de salariați pe an — se impune constatarea că măsurile întreprinse, climatul de combativitate și exigență încetățenit în toate secțiile, Ia fiecare Ioc de muncă, nu au rămas fără rezultat : anul 1970 s-a încheiat fără nici un refuz la export, iar cele pentru piața internă s-au redus de aproape cinci ori. Este un progres

demn de apreciat, care ridică însă, cu deosebire in fața organizației de partid, sarcina înlăturării decalajului evident care se menține între cele două sectoare. Aceasta înseamnă că, in continuare, toate formele muncii politico-educative trebuie să fie subordonate obiectivului primordial : creșterea răspunderii muncitorilor pentru calitatea produselor, îmbunătățirea atitudinii lor față de muncă, fiind stimulată mîndria întregului colectiv pentru ridicarea prestigiului „mărcii fabricii". Gazetele de perete din secții, gazeta în imagini „Reflector", programele celor două brigăzi artistice de agitație, cele ale stației de radioficare au de consolidat și de îmbogățit în acest sens o bună experiență. In același timp, este neîndoielnic că valoarea de influențare a tuturor acestor mijloace ar crește simțitor dacă ele ar urmări regulat, perseverent, eficienta acțiunilor pe care le întreprind.In lumina indicațiilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970, comitetul de partid și consiliul de administrație al combinatului au întocmit un plan comun de acțiune, în cadrul căruia problemelor de calitate le-a fost rezervat, cum era și firesc, un loc important. Cu ajutorul comisiei economice, comitetul de partid a prevăzut realizarea foarte operativă a unor studii privind. îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație. a sistemului actual de finisare.a confecțiilor și ridicarea aspectului lor comercial, concomitent cu continuarea unor măsuri pe linia diversificării sortimentelor și realizării lor în concordantă cu tendințele modei, a cunoașterii mai temeinice, prin investigații proprii, a cerințelor pieței interne și externe. Finalizarea acestor - acțiuni se cere urmărită cu perseverență.Comitetele județean și municipal de partid au acordat fabricii de confecții un sprijin concret și eficient, diferențiat in funcțiezde împrejurări, mergind de la prezența periodică a unor membri ai biroului în fabrică, la organizarea unor schimburi de experiență, pînă la soluționarea unor dificultăți în relațiile cu furnizorii — totul in vederea unui unic scop : ridicarea nivelului calitativ al producției. Desigur, in acest ca2 s-a desfășurat, pe planuri multiple, o adevărată acțiune de șoc. O confirmare în plus a faptului că folosirea cu pricepere a mijloacelor organizatorice îmbinată cu cele ale muncii -. pplir' tico-educative de masă este validată de rezultatele care se obțin, chiar și in situațiile cele măi dificile.
Maria BABOIAN 
Nistor TUICU

O dispoziție care
nu corespunde

specificului
comunei noastre cuvinte

Tronsonul

Maria Gh. VASILE 
comuna Bîrca, județul Dolj

De mai mulți ani, paza obștească în comuna Beclean s-a executat cu paznici plătiți din contribuția locuitorilor comunei și s-a desfășurat în condiții optime. începînd din a- cest an. consiliul popular al comunei. in urma unor instrucțiuni verbale. primite de ia conducerea Consiliului popular județean Brasov, a întocmit un grafic cu locuitorii comunei pentru execuțarea pazei prin rotație. S-a trecut la această măsură fără a mai fi convocată adunarea generală a comunei, așa cum prevede legea, și fără a mai ține seama de nici o prevedere legală în privința scutirilor, a posibilităților de a efectua paza.Vrem să subliniem că peste 80 la sută dintre locuitorii comunei noastre și în special ai satului de reședință sînt salariați la Combinatul chimic Făgăraș, la U.P.R.U.C. Făgăraș sau la alte întreprinderi și instituții. în această situație, posibilitățile de a efectua pază obștească nrin rot.atie sînt ca și inexistente. Este limpede că un om după o noapte de pază nu se poate prer zenta la serviciu să lucreze, să dea randamentul necesar. Noi înțelegem, să ne achităm de obligația cetățenească. de efectuare a pazei, dar să nu ni se impună în mod arbitrar o formă necorespunzătoare condițiilor comunei noastre și să fim lăsați să ne organizăm paza cu oameni plătiți din contribuția noastră, formă care a dat rezultate bune in anii precedenți ■
Semnează 59 de cetățeni 
din comuna Beclean 
județul Brașov

policlinică), au rămas in comună.' Și de ce credeți că a procedat șoferul așa ? Nu a mai avut bilete să taxeze pasagerii (!) El a spus că autobaza este de vină 'că nu i-a dat bilete mai multe. Argumentul este șubred, dacă ne gîndim că în primul rînd el avea obligația să se îngrijească să aibă tot ce-i trebuie înainte de a pleca la drum. De altfel, șoferul Olărescu este total lipsit de respect față de pasageri : îi bruschează, le adresează ’ necuviincioase. Cred că conducerea I.T.A. Curtea de Argeș va trage concluziile necesare.
I. DONOIU
președintele Consiliului popular 
al comunei Brăduleț, 
județul Argeș

cei mele. în acest sens am solicitat întreprinderii respective să-mi comunice ce acte să depun spre a-mi putea încasa alocația. Dar, deși am cerut’ acest lucru prin scrisori trimise la 7 august, 24 octombrie și la 
4 decembrie anul trecut, nu mi s-a răspuns nici pînă în prezent. Oare funcționarii sus-numitei întreprinderi n-au avut răgazul să citească și să-mi răspundă la cele 3 apeluri ce le-am făcut ? Mai curînd cred că Ie lipsește spiritul de receptivitate.

De ce nu puneți
geamuri la vitrine?Lunca Bîrzavei din Reșița este un cartier frumos și cu mari perspective. Printre sutele de blocuri de aici s-au construit școli de toate gradele, magazine, complexe comerciale. Oamenii spun că ar mai trebui să se facă și o fabrică de geamuri. De ce ? Pentru că la Reșița. geamurile nu țin prea mult, cu toate că n-a fost nici vînt prea tare, nici furtună. Și. totuși, vitrinele multor magazine de pe bd. Republicii sînt. în orice anotimp, înfundate cu placaje. lăsînd o impresie cît se poate de proastă la adresa celor care gospodăresc aceste unități. Iată și numele cîtorva din aceste unități : Braseria „Jiul", magazinul alimentar nr. 120, magazinul universal „Victoria".desfacere a pîinii nr. 121. magazinul de legume și fructe nr. 16. măcelăria nr 122 etc Vitrinele nu stau așa de azi. de feri, ci de tot cam atîta timp cit a trebuit pentru construirea complexului comercial. Ce fel de gospodari or ti responsabilii a- cestor unități ?

Nicolae BRÂNCUȘ
Reșița

magazinul de

va fi închisComitetul Asociației de locatari blocului A 1. Berceni-Sud, str.aCovasna nr. 24, ne-a scris că strada lor este complet desfundată ca urmare a tărăgănării unor lucrări edilitare. Locatarii sînt nevoiți astfel să circule prin noroi, să escaladeze grămezile de pămînt.Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 5 ne-a comunicat că „lucrările se află în execuția șantierului nr. 3. I.C.M.I.. al cărui șef de unitate, arh. Vasiliu Gabriel. a fost sancționat cu amendă de 500 de lei pentru nerespectarea condițiilor din avizul de începere a lucrărilor. Totodată, el a fost somat să închidă. în 24 de ore, tronsonul ce afectează direct circulația locatarilor".
A fost restabilit

adevărul

Șoferul 
n-avea bilete...

5 ianuarie, în Brădet-Curtea pe toate. Șo- nu a luat din

Am citit la rubrica de reclamații multe neglijențe în privința transportului pasagerilor dintr-o localitate în alta Dar ceea ce s-a întim- plat în dimineața de autobuzul de pe ruta de Argeș, le întrece ferul Dorin Olărescucomuna Brădulești decît 25 de pa- { șag^ri deși autobuzul ,.aj.e ; .42 de, locuri, 17 oameni, care mergeau la sfei'vit’iti, “’ori’ pentru rezolvareă"dife-“' ritelor probleme (unii urmau să se interneze în spital sau să meargă la

Funcționari
nereceptivi Băl-Prin hotărîrea judecătorieiIești din \județul Dolj, din martie anul trecut, am obținut plata pensiei alimentare pentru fetița mea, Liliana Gh. Vasile, din partea fostului meu soț Gheorghe D. Vasile, salariat al întreprinderii de exploatare energetică județeană Tulcea, Str. Cuza Vodă, 2.Am intervenit și pentru plata a- locației de stat, legal cuvenită fii-

Sinaia

în urma unei scrisori primite de la Elena Bordei. muncitoare la Comnlexul de nrelucrare a lemnului Tg. Jiu, Consiliul municipal al sindicatelor Tg. Jiu ne-a trimis următorul răspuns :„Vinovat de neanunțarea. accidentului la mînă a petiționarei se face maistrul Gheorghe Buzerea, care a încercat să ascundă acest fapt. S-a stabilit reconstituirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, întocmindu-se dosarul necesar și înregistrarea acestuia ca atare. De asemenea, s-a luat măsura ca să 1 se asigure tov. Elena Bordei un Ioc de muncă mai ușor, în prezent fiind trecută să lucreze la un tablou de comandă. Maistrul Gh. Buzerea a fost retrogradat cu o treaptă de salarizare pe timp de ■ 2 luni și s-a stabilit să i se impute orele pontate pe timpul cit salariata respectivă a fost în concediu medical, dîndu-i, totodată, bani cuvenită.S-a luat măsura ca ____ ___ ...fie prelucrat cu toate grupele sindicale, pentru ca în evite astfel de abateri".
diferența de.acest caz săviitor să se

LOCURI LA ODIHNA
Șl TRATAMENTAgențiile județene de turism din întreaga țară au pus în vîn- zare locuri pentru odihnă și tratament în trimestrul 1/1971, pentru stațiunile balneo-climaterice cu caracter permanent. Posesorii de bilete în această perioadă beneficiază de o serie de avantaje: tarife reduse la cazare și masă, reduceri la costul transportului pe C.F.R. și I.T.A. In cazul serviciilor pentru odihnă asigurate, unei singure persoane în mail multe stațiuni de pe aceeași rută, se folosește un singur ~ zilet de călătorie.Serviciile pentru odihnă se pot acorda și pe perioade mai scurte ' sau mai lungi decît seria de 12 zile. De asemenea, la cerere, se poate asigura numai cazarea.Informații și înscrieri la agențiile și filialele de turism din . țară.

(Urmare din pag. I)„După opinia mea — ne spune O. Man, director al Direcției de planificare și salarizare a consiliului popular județean — o instrucțiune, un regulament sînt cu atît mai utile, cu cit sint mai sintetice, mai precise și lămuritoare. Este evident că pe măsură ce sînt mai voluminoase, devin mai- greoaie și inoperante. Dimensiunea, și asta o știm din proprie experiență, nu favorizează operativitatea și siguranța, ci, dimpotrivă, le diminuează".— Așadar, trebuie să citești zeci de pagini și să produci alte zeci (vezi anexele) ca să aplici o hotă- rîre !— Uneori — afirmă Interlocutorii noștri de la direcția planificării — excesul de hîrtii la naștere tocmai pentru că nu se aplică o hotărîre ! Și ne arată spre încredințare cîte hirtii s-au produs pentru elaborarea planului de aprovizionare pe 1971. Nu e vorba de un dosar, ci de maldăre de hîrtii. Pentru planul ăsta s-au primit de la CSEAL și ministere un șir de adrese oficiale indicind repartițiile, s-au dat zeci" de telefoane și s-au scris zeci de adrese către beneficiari și furnizori. De trei ori, proiectul de plan s-a modificat. S-au trimis apoi delegați la București și s-au cneltuit bani cu deplasări și diurne. în definitiv, toată a- ceastă cheltuială de energie s-ar fi putut reduce la minimum, în 1969 a apărut legea 71 privind contractele economice, care reglementează. printre altele, posibilitatea unor relații directe între furnizor și beneficiar. H.C.M. 806 din iunie 1970 prevede din nou ca întreprinderile să intre în r.elații directe de aprovizionare cu furnizorii. Totuși, CSEAL trimite consiliului județean instrucțiuni să elaboreze planul după vechiul tipic. Ministerele indică, la rîndul lor, căror furnizori să se a- dreseze. Și roata hirtiilor s-a pus în mișcare... „De ce nu respectă oare CSEAL și ministerele legea 7" — se întreabă lucrătorii de la Consiliul popular județean Cluj.

Ultima zi de dispecerat ne-am petrecut-o urmărind situațiile pe care le întocmește consiliul județean. Statistica pare să fi devenit un elixir al vieții care animă birourile resoartelor județene. Peste tot auzi : „S-a cerut situația ?“, „S-a întocmit situația ?“, „S-a telefonat situația 7". Numai Ia Direcția comercială numărul lor depășește cifra de 20. Le-am trecut în revistă : corn. 5, corn. 9, INV 1, CSI, TR 4A, TR 4B... Un statistician de la industriei locale a socotit tnirea situațiilor operative Direcția că întoc- necesită

zbîrniie necontenit. Să iei legătura cu 148 de cooperative... Nici nu s-a terminat bine o situație și începe alta, cea de săptămînă viitoare. Un adevărat carusel care fixează oamenii în birou, Uneori zile în șir.Se pare că direcțiile CSEAL excelează în a cere consiliilor populare unele situații „urgente". In- tr-una, din zilele dispeceratului nostru „cade," ca un trăsnet un telefon de la Direcția industriei locale a CSEAL : „Urgent... cauzele care au determinat neîndeplinirea planului la’ unele întreprinderi

a plecat. Bănuimplece Ia Cluj șiinsă că, inițial, direcția de aprovizionare a CSEAL dorea o informare care să fie gata în decurs de o săptămînă. La Cluj, tov., Petroianu cere un termen de 2 zile. La urma urmei, are dreptate : se grăbește, trebuie să plece mai departe, la Oradea. Colaboratorii direcției județene pornesc la treabă, angajează telefoanele și cer consiliilor subordonate o informare urgentă „pînă seara". Practic, informarea a fost făcută în 2—3 ore... Și astfel, în 2—3 ore s-a

Circuitul informațional
11 zile muncă-om pe lună și 5 940 de lei cheltuieli pentru telefon.Să vedem ce situații are de întocmit pentru minister Direcția agricolă județeană. în informarea operativă telefonică1 cu privire la mersul campaniilor agricole (schimbătoare după sezon), colaboratorii direcției comunică un șir de date, pe 39 de rubrici : „Sînt ne spune tov. I. Murășan, directorul direcției și vicepreședintele consiliului popular.Ce comunică direcția 7 Printre altele, săptămînal : pregătit, cit s-a însămințat, date, pentru o situație operativă. Să trecem însă mai departe. Ce se mai cere 7 Cită ceapă, cit spanac și salată s-au cules, cită sfeclă s-a recoltat (deși situația e raportată concomitent la M.I.A.). Tot săptămînal se raportează cîte vițele, cîte vaci, cite scroafe și scrofite s-au montat, cîte vaci, vițele și juninci au cumpărat cooperativele din județ. Telefoanele

vaste și detaliate**.
cît teren s-a arat, cît s-a desigur necesare.

cale". Telefonul s-a produs la orele 3 după amiază, iar la orele 8 seara si- . tuația trebuia să se afle, gata scrisă, la București.Intrăm in legătură cu direcția CSEAL. La telefon tov. N. Călin : „Cum s-ar putea intocmi o asemenea informare în 2 ore 7" — am întrebat.— Transmiteți ceea ce știți. Sau nu cunoașteți cum stau lucrurile 7 — se interesează circumspect interlocutorul nostru. Era o invitație Ia... verificare, discernămînt și fundamentare științifică,în ultima vreme, unele ale CSEAL ții telefonice teniatica lor Direcția județeană ă _ . comunale a sosit, tot în zilele dispeceratului nostru, un reprezentant al CSEAL, tov. D. Petroianu, pur- tînd cu dînsul tema pentru o situație privind „necesarul tuburilor de canalizare pînă în anul 1980". Nu căutăm, desigur, nici o vină delegatului : omul a primit dispoziție să

direcții nu mai cer situa- Trimit delegați, cu in buzunar. La gospodăriei

stabilit necesarul de tuburi pentru un județ pînă în anul 1980...De fapt cum se întocmesc asemenea situații, „operative" 7 Tov. I. Cosma, directorul Direcției industriei locale, ne-o spune cu sinceritate : „Sub presiune, funcționarii iau uneori date preliminarii drept definitive. De aici, și unele neconcordante care apar în cursul înfăptuirii măsurilor edilitar-gospodărești, neconcordanțe care generează situații statistice in plus, precizări etc.“,
★Am înfățișat impresiile noastre de dispeceri și cadrelor de conducere ale consiliului popular județean.„Situația pledează, desigur, pentru simplificare — ne spune tov. Aurel Duca, cutiv.rutină,tează contactul buie avut ia

președintele comitetului exe- Excesul deinnăbușă cuvedere
hirtii duce la inițiativa, limi- realitatea. Tre- că lucră-

torii consiliului popular au și ei un fond de timp limitat, care trebuie folosit în primul rînd pentru un contact permanent cu consiliile populare subordonate, deputății, oamenii muncii din județ. Simplificarea ar trebui începută prin reducerea cortegiului de hîrtii care însoțesc documentele oficiale. Mă refer îndeosebi la regulamente, metodologii, instrucțiuni etc. Multe din ele sînt voluminoase și greoaie, necesitînd adeseori un studiu și răpind timpul celcr ce lucrează în consiliile populare, în direcțiile lor, în întreprinderi. După opinia mea, o lege și regulamentele care o însoțesc trebuie să fie simple, precise, să lase drum liber răspunderii inițiativei organelor locale deAm auzit, in cursul noastre investigații prin tere — și nu punem la Îndoială aceste bune intenții — că în general hîrtiile oficiale, trimise sau cerute organelor locale, au menirea de a preveni neajunsuri, de a vindeca inerția și a stimula bunul mers al treburilor Aidoma ca in medicină... Se însă că un celebru dicton spune : „Mai întîi de toate faci râu". Este evident că un bundent de' hirtii grevează timpului aparatului administrativ, favorizează rutina. Subscriem la doleanțele consemnate cu prilejul investigațiilor noastre la Cluj : instrucțiunile, directivele, informările, situațiile, care circulă spre și de la consiliile populare, se cer reduse la minimum necesar. Ceea ce cerem nu este un lucru nou. Reducerea numărului de hirtii, simplificarea sistemului informațional este o sarcină trasată de partid. Mai bine hîrtii mai puține și un contact mai viu și frecvent cu realitățile din județe, un ajutor concret și direct la fața locului, acolo unde izvorăște inițiativa locală și unde se înfăptuiesc planurile care preschimbă necontenit fața țăriL

AMET"-SIBIU

și stat", deselor minis-

economice și obștești, știe medical să nu flux a- asupra

Noutăți pe lista 
produselor de uz

casnicDulapuri metalice, jgheaburi și burlane din tablă zincată, lo- peți rabatabile pentru posesorii de autoturisme, armături pentru construcții și feronerii pentru mobilier — iată numai o mică parte din lista de aproape 200 produse și tipodimensiuni realizate în mod curent de între
prinderea de industrie locală 
AMET Sibiu.Receptiv la sugestiile și propunerile cumpărătorilor, colectivul întreprinderii și-a propus ca în acest an să lărgească a- ceastă listă cu 30 de noi produse de uz casnic și gospodăresc, printre care : aragaz pentru cam- . ping, porți și panouri de gard 

1 metalice, console pentru radiatoare și lavoare, garnituri de mobilă și altele. Pe lîngă faptul că noile produse vor umple multe goluri din rafturile magazinelor, fiecare în parte prezintă deosebite caracteristici funcționale și de calitate. O noutate și pentru posesorii de autoturisme : complet rcutilată și modernizată, unitatea AMET de reoarații și întreținere auto din Sibiu (Șos. Alba Iulia nr. 15) execută gresări și spălări automate, reparații și întrețineri de înaltă calitate și într-un timp record.
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PAGINA 7

Spas Gospodov,
învățămintului, și cadre didac-

au participat Alexe al ministrului învă- dr. docent Jean Li- Universității din

SCINTEIA — marți 19 ianuarie 1971

tarile socialistecentrale privind alegerea
unui deputat în M.A. N Noul centru deTIMISOARA în

televiziune din Praga

a 150 de ani de la răscoala populară lunii
■*condusă de Tudor Vladimirescu parte

SIGHIȘOARA
de metri,

rie cultură a sectorului
Bananierii din Artemisa

la alegerea deputaților

de televi'
1821 și ecourile ei in

★cultură ■ a sindicatelor Craiova, în numeros auditoriu, în rezervă Marin

DECERNAREA PREMIILOR

In sala Operei de Stat din Timișoara a avut loc ieri după-amiază, festivitatea decernării premiului I pe țară muncipiului Timișoara pentru rezultatele remarcabile obținute în cadrul acțiunii de înfrumusețare .și bună gospodărire a localităților imanul 1970. Cu acest prilej, tovarășul Petre Blajovici, președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, a adresat calde felicitări tuturor locuitorilor orașului, pentru hărnicia și spiritul lor de bună gospodărire, urîndu-le noi succese in activitatea viitoare. Cetățenii orașului au fost, de asemenea, felicitați de tovarășul Mihai Telescu, prim-secre- tar al Comitetului județean Timișoara al P.C.R., președintele consiliului popular județean.înfățișînd bilanțul activității desfășurate de zecile de mii de timișoreni pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașului, tovarășul Co- riolan Pop, prim-secretar al comitetului municipal de partid, primarul orașului, a arătat că angajamentele asumate de municipiul Timișoara în 1970 care prevedea efectuarea unui volum de lucrări, prim muncă patriotică, în valoare de 83,4 milioane lei,^au fost depășite cu 8 milioane lei.

Printre; altele, s-au realizat 60 000 metri pătrați- de, trotuare, s-a, extins rețeaua-de. alimentare ■ cu'.r apă’-și', de canalizare cu peste .10. km, s-au modernizat 100 000 .metri . pătrați de- rețea stradală, s-a dat în folosință un ștrand. termal, și s-au construit, .din fondurile statului,;2600 de1 /apartamente etc.în. încheierea, festivității, ,'particl- panții la adunare au adresat C.C. al: 
P. C. R„ tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă prin' care, în numele consiliului pbpular-. municipal, al deputaților, ăl tuturor locuitorilor orașului, se angajează să depună toate eforturile pentru continua înflorire economică și social- culturală a municipiului Timișoara.în semn de deosebită, considerație pentru activitatea obștească depusă, Comitetul executiv al Consiliului popular , al municipiului Timișoara a înmînat urnii; număr de 150 de cetățeni insigna de „Fruntaș1 în gospodărirea orașului" și a adresat Iri'scris mulțumirile sale călduroase și urări de noi succese în activitatea viitoare altor 500 de‘'timișoreni.'

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

Comunicatul Comisiei electorale

In ziua de 17 ianuarie 1971, a avut loc alegerea pentru locul de deputat în Marea Adunare Națională in circumscripția electorală nr. 1 Rimnicu- Vilcea, județul Vîlcea.Comisia electorală centrală a verificat lucrările Comisiei electorale de circumscripție și ale comisiilor secțiilor de votare și a constatat că alegerea s-a desfășurat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 28/1966 cu

privireMarea Adunare Națională și în consiliile populare.Candidata, Lucia H. Lazanu, directoarea Școlii generale nr. 2 din Rîmnicu-Vîlcea, propusă de Frontul Unității Socialiste, a întrunit 99,81 la sută din numărul total al voturilor exprimate de alegători.Lucrările referitoare la această a- legere au fost transmise Comisiei de validare a Marii Adunări Naționale.
. -v'1.

Manifestări prilejuite de împlinirea
f

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL IRANULUI LA BUCUREȘTI

în cadrul unei adunări festive care a avut loc luni la Sighișoara, a fost decernată acestui municipiu Diploma de fruntaș pe țară în anul 1970, în întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a municipiilor cu o populație sub 50 000 lo- cuifor.i,I-..-:>’adunare au luat parte Dumitru Hoit, secretar general al Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, Ion Benko, prim-vice- președinte al Consiliului popular județean Mureș. Au participat numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, reprezentanți ai unor organizații de masă, și obștești, cetățeni.în cuvîntul său, Vaier Giurgiu, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, primarul municipiului, a subliniat succesele obținute în 1970 de oamenii muncii români, maghiari și germani, care trăiesc și muncesc in acest municipiu. Mobilizați de depu- tați, ei au efectuat lucrări în valoare de 16,5 milioane lei, materializate in 8 100 mp trotuare și 9 000 mp drumuri noi, reparații de străzi, amenajări de parcuri și zone verzi etc.în încheierea adunării, într-o

mosfefă de mare entuziasm, 'parti'ci- panții au adoptat textul unei telegrame adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, iri care se spune printre altele : „Oamenii muncii din municipiul nostru, români, maghiari, germani, sint convinși că izvorul celor mai mari satisfacții este munca închinată propășirii scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România1 însuflețiți-de hotăririle. elaborate de. cel de-al.-X-lea Congres al partidului, de Plenara C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii- Adunări. Naționale din decembrie 1970, asigurăm .conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, mult iubite to-' varășe Nicolae Ceaușeșcu, că cetățenii' din municipiul Sighișoara vor urma cu încredere și abnegație politica partidului, vor. munci cu /toată energia, talentul și dăruirea pentru îndeplinirea . exemplară a planului . . pe anul 1971 și pe întregul cincinal, pentru a cinsti măreața sărbătoare a'semicentenarului gloriosului nostru partid, cu noi succese. în înflorirea • multilaterală a patriei socialiste'1-.(Agerpres)

vremea

împlinirea a 150 de ani de Ia declanșarea răscoalei populare condusă de . Tudor Vladimirescu, remarcabil moment înscris in marea carte a trecutului milenar al poporului român, în istoria luptelor sale revoluționare, este. marcată prin ample și variate manifestări.Sub egida Comitetului județean pentru cultură și artă Gorj, a Consiliului județean al sindicatelor și Comitetului județean al U.T.C. a fost inaugurată acțiunea „Omagiul eroului din Vladimiri". Timp de o săptămînă, la Vladimiri, Țințâreni, Glogova, Tis- mana, Padeș, Motru, Tg. Jiu, precum și iri alte localități din județul Gorj, cadre didactice universitare, cercetători științifici, muzeografi, arhivari, profesori .de istorie și socialism științific vor releva multiplele și profundele semnificații ale mișcării revoluționare din 1821, precum și per-' sonalitatea lui Tudor Vladimirescu, patriot înflăcărat și. dîrz revoluționar, .exponent al conștiinței naționale, însuflețit de ideile făuririi statului național unitar român.„Omagiu) eroului din Vladimiri" a fosț inaugurat in însuși satul natal al conducătorului răscoalei. La casa memorials a slugerului, a avut loc un moment evocator la care au luat parte numeroși săteni din Vladimiri și din satele învecinate, reprezentanți. ai organelor județene de partid și de stat.Apoi,' la căminul cultural s-a desfășurat simpozionul intitulat . „Mișcarea revoluționară din 1821 — eveniment de seamă în istoria patriei , și a poporului român", urmat de un program artistic omagial.
■ 5 *în aceeași zi, la Muzeul din Tg. Jiu a avut loc vernisajul sălii memoriale. „Tudor Vladimirescu". Sînt expuse portretul „Domnului Tudor" și cele ale colaboratorilor săi, pînze 

.‘<î k '2 : - ,

înfățișînd scene din istorica ridicare la luptă a celor: asupriți împotriva asupritorilor, documente originale și fotocopii ilustrînd principalele etape ale desfășurării răscoalei, Proclamația de la Padeș-Tismana, chemările ce au însuflețit masele in lupta lor dreaptă pentru eliberarea națională și socială, precum, și numeroase alte documente de după răscoală.La Rm. Vîlcea s-au desfășurat lucrările unei sesiuni științifice organizată de filiala locală a Arhivelor statului. Comunicările au reliefat personalitatea lui Tudor Vladimirescu și unele episoade, biografice legate de ținuturile vîlcene și au analizat o seric de aspecte legate de organizarea militară a mișcării revoluționare de la Transilvania.

Luni, a sosit in Capitală Sadegh S.adryeh, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Iranului în Republica Socialistă România.
★Luni, a sosit în Capitală o delegație din R. P. Bulgaria, condusă de dr. Ștefan Vasiliev, ministrul învățămîn- tului public.Pe peronul Gării de Nord, delegația a fost întîmpinată de Mircea Malița, ministrul ...........................   'funcționari superiori ti ce.Au fost de față ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.în cursul aceleiași zile, delegația a făcut o vizită la Ministerul învăță- mmtului, unde a avut o întrevedere cu ministrul Mircea Malița.
★Luni dimineață, a sosit in Capitală, la invitația rectorului Universității din București, o delegație a Conferinței vest-germane a rectorilor — cu sediul la Bonn — condusă de prof, dr. ing, Hans Rumph, președintele conferinței.In timpul șederii în țara noastră, delegația va vizita o serie de facultăți din învățămîntul universitar și tehnic, instituie de cercetare, obiective social-culturale și economice. De asemenea, oaspeții vor purta discuții cu reprezentanți ai conducerii in- vățămîntului românesc in vederea încheierii unei convenții de colaborare între Conferința vest-germană a rectorilor și Consiliul invățămîntului superior din Ministerul învățămin- tului.în cursul după-amiezii delegația Conferinței vest—germane a rectorilor a fost primită de Mircea Malița, ministrul invățămîntului.La întrevedere Popescu, adjunct țămîntului, prof, vescu, rectorul . . ______ ... ___București, precum și membri ai Ambasadei R. rești. F. a Germaniei' la BucuLa Casa de și la Casa, armatei din prezența unui generalul-maior Drag'omirescu a evocat personalitatealui Tudor Vladimirescu, conducătorul răscoalei de la 1821, care, în fruntea oastei sale, vestea lumii, cu un veac și jumătate în urmă, hotărîrea poporului nostru de a-și croi prin luptă eroică, propriul său destin, de eliberare socială și națională, de independență.

★în holul Bibliotecii centrale universitare din Iași a fost organizată o expoziție de lucrări cu caracter' istoric care se referă la mișcarea revoluționară din 1821 și la scrisori ale lui Tudor Vladimirescu publicate • de .N. lorga, un manifest original al lui Tudor către Poartă, un studiu al academicianului Andrei Oțetea, precum și alte lucări și documente, consacrate acestei epoci.
(Agerpres)

La Casa din Capitală, a fost deschisă o expoziție de 'fotografii „Agricultura in R.P. Mongolă".Expoziția ilustrează aspecte din a- grieultura Republicii Populare Mongole, ramură de bază a economiei a- cestei țări.La vernisaj, au participat Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe și din alte instituții centrale, precum și membri ai Ambasadei R. P. Mongole la București și alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, au luat' cuvîntul Mihnea Gheorghiu. prim-vicepre- ședinte al I.R.R.C.S., și Damdinneren- ghiin Bataa, ambasadorul R.P. Mongole la București. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTDupă o lunga și grea suferința, în ziua de 17 ianuarie 1971, a încetat din viață tovarășul MARIN RADUȚU, membru al Partidului Comunist Român din anul 1926.Născut la 9 august 1902 în comuna Cetate, județul Dolj, MARIN RADUȚU s-a alăturat de tînăr mișcării revoluționare, a activat pentru refacerea și reorganizarea sindicatelor. A participat la numeroase acțiuni greviste ale muncitorilor pielari și textiliști, a împletitmunca sa în sindicatele unitare cu . activitatea desfășurată pe linia' Ajutorului Roșu. Pentru activitatea sa revoluționară a fost arestat și condamnat.După 23 August 1944 a îndeplinit diferite sarcini pe linie de partid și de stat. Amintirea sa va rămîne ne- ștearsă în memoria tovarășilor săi de muncă și de luptă. .

COMITETUL FOȘTILOR LUP
TĂTORI ANTIFASCIST! DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA RO

MANIASicriul cu corpul neînsuflețit al defunctului este depus în sala de marmură a crematoriului Cenușa. în- mormîntarea va avea loc în ziua de 19 ianuarie, orele 15, la cimitirul Ghencea.

Ieri tn țari : Vremea a conti
nuat să se -încălzească ușor în 
nord-vestill țării;.. unde și cerul, 
a fost variabil, în rest, .vremea 
s-a menținut .închisă,' eu ceată 
persistentă șl depuneri de chiciu
ră, izolat în nordul. Moldovei și 
în Maramureș s-au semnalat nin
sori-slabe.. yîritul a suflat în ge
neral slab. Temperatură aerului 
la orele 14 oscila între minus s 
grade la Giurgiu șl, plus 5 grade . 
la Cluj, Odorhei,. IntorsUra Bu
zăului, Tltești, Caransebeș, Curtea 
de Argeș, Sfîntu Gheorghe Deltă 
șl Jurilovca. In București i Vre
mea a fost cețoasă. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a 
fost de minus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 20, 21 șl 22 ianuarie a.c. Tn 
țară ; Vremea va fl în general 
închisă, cu cețuri frecvente, mai 
ales în prima parte a Intervalu
lui. Vor cădea precipitații locale 
îndeosebi sub formă de ploaie ș! 
burniță. Vini slab, pînă la potri
vit. .Temperaturile riiiidmo vor fl.. 
cuprinse între ' minus 7 șl. plus 3 
grade, iar maximele între minus 
2 și plus 8 grade. In București s 
Vremea va fi în general închisă, 
cu cețuri frecvente mal ales în 
prima parte a Intervalului. Ploaie 
șl burniță slabă. Vint slab, pînă 
la potrivit. Temperatura va con 
tinua ' să crească ușor.. -' -

Actualitatea
• 14 echipe la campiona

tele mondiale feminine• întrunită la Berna, comisia tehnica a. Federației internaționale de handbal a ratificat înscrierile pentru campionatul feminin de handbal ce va avea loc in luna decembrie a acestui ari, în Olanda. Pînâ la 31 decembrie 1970, ultimul termen pentru înscriere, și-au anunțat oficial participarea la aceste mondiale echipele reprezentative ale următoarelor țări : Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Suedia, Ungaria și Uniunea Sovietică.Cum la turneul final din Olanda nu vor putea participa decit 9 echipe (calificate din oficiu fiind Ungaria, deținătoarea titlului mondial, Olanda, ca țară organizatoare, Japonia, reprezentanta continentului asiatic, și — probabil — Iugoslavia, clasată pe locul II la trecutele campionate mondiale) Intre celelalte 10 echipe urmează să se dispute cîte două meciuri

la handbal(tur-re'tur) pină la 30 aprilie a.c. Cîș- tigătoârele acestor pariide se vor califica, de asemenea, in turneul final.
® Turneul masculin de 

sală de la Timișoara• Al doilea turneu de sală al campionatului masculin de handbal se desfășoară la Timișoara. în prima zi, s-au înregistrat .rezultate normale (mai puțin normală fiind, insă, duritatea partidei Dinamo București— Politehnica Timișoara). Iată scoru? rile : Voința București—Politehnica Galați 12—12 ; S. C. Bacău—Știința Lovrin 16—7 ; Steaua—Dinamo Brașov 30—20 ; Dinamo Buc.—Politehnica Tim. 13—11 ; Universitatea Universitatea Cluj 18—14.Ieri după-amiază ; Steaua 36—14, Dinamo Brașov — S.
Buc.— Voința „„ _______________v_. C. Bacău15—14, Universitatea Buc.—Știința Lovrin 16—11. De reținut Că, după prima repriză, scorul in acest din. urmă meci era egal (7—7) ;Tim.—Politehnica Galați 13—12 ; Dinamo Buc.—Universitatea Cluj 19—17.Politehnica

(Urmare din pag. I)în acest an cu 34,8 la sută mai mult țiței, decit în 1965, vor rezulta de 3 ori mai multe materii prime pentru chimizare și creșteri importante la producția de benzine cu cifră octanică ridicată și de motorine. Acesta va fi rezultatul extinderii pe o scară mai largă a procedeelor de prelucrare catalitică, al introducerii de noi metode de prelucrare, perfecționării tehnologiilor existente pentru a asigura la un nivel cantitativ și calitativ corespunzător combustibilii, lubrifianții și materiile prime necesare petrochimiei și altor ramuri ale economiei naționale. Desigur, vom1 continua să dezvoltării și să modernizăm importante capacități de prelucrare, vom construi noi rafinării și instalații, în care să se desfășoare procese de prelucrare cit mai complexe, dar, în același timp, colectivele din rafinării, specialiștii din producție și cercetare au îndatorirea să se preocupe mai mult de folosirea integrală a capacităților existente, să valorifice superior fiecare tonă de țiței, să reducă consumurile tehnologice, atît în extracția, cit și în prelucrarea țițeiului.Aș dori să mă refer și la un domeniu în care mai avem lucruri , importante de făcut, și anume în legătură cu mărirea capacităților de depozitare și desfacere a produselor petroliere și modernizarea transportului acestora. între măsurile pe care vizăm să le luăm, în acest scop, un loc important îl ocupă sporirea capacității de încărcare și descărcare în portul maritim Constanța, precum și perfecționarea instalațiilor existente acolo pentru a face posibilă deservirea vaselor de mare tonaj. Va fi intensificat, de asemenea, transportul fluvial pentru aprovizionarea depozitelor petroliere din zona Dunării și pentru facilitarea exportului.Tot ceea ce preconizăm să realizăm depinde. Insă în mare măsură și de sprijinul pe care ni-1 vor acorda celelalte ministere și organe centrale. Este esențial pentru noi să se îndeplinească cu rigurozitate planul de

asimilare în țară a unor. utilaje și instalații și, mai ales, de a fi. respectate termenele de livrare și volumul de materiale,, instalații și utilaje solicitat de noi. Aș'aminti dintre acestea colaborarea cu Ministerul Industriei Construcțiilor dă. Mașini pentru ■ fabricarea sapelbr cu role în numărul și tlpodimensiuriile

tații produselor petroliere. Pe lîngă faptul că vor fi introduse în fabricația curentă noi produse cu caracteristici superioare, cum ar fi uleiuri mo- nograde și multigrade pentru motoare de automobile și tractoare, uleiuri industriale aditivate pentru noile instalații și utilaje, o serie de materii prime pentru petrochimie, vor trebui

prevăzute, a instalațiilor de foraj, pompelor și cbmpresoarelor, a pieselor de schimb, utilajelor,- și materialelor pentru rafinării ■; cu . Ministerul Industriei Metalurgice, pentru materialul tubular și prăjini de foraj în dimensiunile și de calitățile care ne sînt necesare, intrucît astfel vom reuși Să reducem substanțial .consumurile specifice la aceste materiale și să diminuăm importul ; cu Ministerul Industriei Chimice,. care urmează să ne asigure' atît reactivii chimici, inhibitori de coroziune și anvelopele pentru mijloacele de transport auto, dar și fabricarea materiilor prime necesare producerii de noi sortimente de aditivi pentru uleiuri.Iată' așadar, sarcinile Care le avem de îndeplinit în . acest an. Ceea ce trebuie reținut, însă, în mod deosebit este, că ele vor trebui îndeplinite în , condițiile unei activități economice cit mai eficiente. Aceasta presupune mai multe lucruri. în primul rind, pro- ' blema îmbunătățirii continue a call-

perfecționate sub aspect calitativ produsele ce se realizează în mod obișnuit. De aceea, se impune să fie -,s îmbunătățite tehnologiile existente sau . să fie introduse altele noi, mo- ■ derne in prelucrarea țițeiului, pentru ridicarea calității uleiurilor minerale, ț pentru prepararea combustibililor lichizi utilizați la diferite tipuri de motoare. Pentru a crea o imagine a acestei acțiuni, este, suficient să arăt că ne propunem să revizuim și să modificăm caracteristicile de calitate prevăzute în 28 de standarde și norme interne. în general, producția noastră va fi orientată spre realizarea unor benzine cu cifra octanică ridicată, a unor motorine de calitate superioară, a unor xileni de înaltă puritate.Ceea ce trebuie reținut este faptul că.această tendință de creștere a ponderii produselor care valorifică superior țițeiul și gazele, în condițiile sporirii producției petroliere in ansamblu, se impune a fi însoțită de o

•i

productivitate înalță a muncii. Deși productivitatea muncii în activitatea industrială trebuie să sporească în 1975 cu 22,6 la sută în raport cu 1970, totuși la activitatea de construcții și montaj creșterea planificată este mult mai mare. Pentru aceasta, se va acorda o mai mare atenție adoptării și a- plicării unor măsuri adecvate pentru organizarea superioară a producției și a muncii, raționalizarea locurilor de muncă, dac mai ales pentru calificarea și ridicarea calificării muncitorilor, maiștrilor și specialiștilor. Se prevede o diminuare importantă a cheltuielilor de producție, în special pe seama reducerii consumurilor specifice și a eliminării cheltuielilor neproductive. Se estimează astfel ca, încă în acest an, volumul acumulărilor bănești să fie cu 162 milioane lei mai mare decit anul trecut.Se știe că experiența românească In exploatarea și prelucrarea petrolului este apreciată și solicitată tot mai mult peste hotare. în acest an și în anii viitori ai cincinalului, specialiștii noștri vor participa pe scară și mai largă la executarea de lucrări de explorare și exploatare a unor zăcăminte, la proiectarea și livrarea unor instalații de prelucrare a țițeiului în alte țări.Consider că, la ora actuală, toate grupurile și centralele din industria petrolului, unitățile subordonate,. sint in măsură să realizeze in bune condiții prevederile planului pe acest’ an. Cu toate acestea, pentru rezolvarea problemelor pe care le pun sarcinile de plan, este necesar ca grupurile și centralele industriale să manifeste mai multă inițiativă, să se preocupe mai îndeaproape de utilizarea mai bună a capacităților de producție, a utilajelor și instalațiilor, â timpului de lucru, de aprovizionarea ' ritmică cu materiale și piese de schimb, de crearea condițiilor, optime de protecție a muncii. Petroliștii sint hotărîți ca și de. această; dată, mai mult decit oricînd, să obțină rezultate dintre cele mai bune în activitatea lor și să contribuie, neprecupețind nici un. efort, la edificarea economiei noastfe socialiste.

Notații la campionatul feminin (le baschetDeși la începui controversat, actualul sistem competițional la baschet — ca și cel de handbal — se dovedește in bună măsură corespunzător. Recent, încheiatul turneu de sală al baschetbalistelor ne-a dovedit acest lucru cu prisosință,Pină nu de mult, scorurile la baschet feminin „staționau" in jurul cifrei 50. Tot ce depășea această cifră era trecut in rîndul excepțiilor. Acu’m, la Floreasca, un singur scor apare „de moda veche" : 51—37 în partida Mureșul Tg. Mureș — Constructorul București. Eficacitatea a constituit un serios atu. mai ales pentru echipa studentelor de la I.E.F.S. (antrenor I. Nicolau), care duminică seara, a trecut și de fruntașa clasamentului, deținătoarea titlului, Politehnica București (scor 72—66). Victoria icefistelor — neînvinse in cele trei zile — are, de fapt, implicații serioase asupra ierarhiei finale din acest campionat. Politehnica, la prima ei infringere, conduce cu numai un punct in fața formațiilor Rapid și I.E.F.S., toate trei păstpînd deci șanse egale la ciștigarea titlului.Baschetul-spectacol va reveni, se pare, foarte curind și în rîndul echipelor feminine. Adevărat, este vorba deocamdată, doar de timide semne, ,de predilecția in acest sens a cîtorva dintre jucătoare (mai bi nezis de munca unor antrenori). Credem, insă, că faptul merită reținut., Din acest punct de vedere, jocul tinerei echipe din Satu-Mare apare concludent. Baschetbalistele sătmărene, încă neexperimentate, mai au destule lucruri de învățat, dar tinerețea lor și modul in carp s-au lansat in acest sport sînt garanții de succes. Și in meciul cu Voința Brașov, ciștigat in prelungiri, cu 83—81, au făcut dovada unor certe calități, — voință, dîrzenie, precizie la coș.Din păcate, turneul de la „Floreasca" a scos la iveală și unele carențe mai vechi ale- baschetbalistelor noastre' fruntașe. Lipsa de antrenament a apărut, spre exemplu, vizibilă Voința Brașov, ■ - - — • •dacă, pe alocuri, s-a remarcat un joc tehnic), structorul, Mureșul. Nu in puține meciuri, s-a constatat tendința către o tacticizare excesivă, tendință explicată mai degrabă de insuficiența tehnică individuală a unora dintre jucătoare. Din nou unii antrenori au încercat să învinuiască de nereușita jocului echipelor lor pe arbitri, vociferările lor lăsînd impresii de-a dreptul penibile. Oricum, din acest punct de vedere, federația ar trebui să intervină mai energic, pentru că, de la un timp, corbul de arbitri apare vinovat... de insuccesul echipelor.
I. D.

la A.S.A. Cluj (chiar la această. echipă Con-

FOTBAL. Dinamoviștii bucureșieni au sosit in Peru. în prima zi a cuplajului internațional fotbalistic de la Lima, Dinamo București va juca cu Universitario.HOCHEI. A fost reluat campionatul diviziei A. Ieri după-amiază, Ia patinoarul „23 August1' din Capitală s-au disputat două meciuri, încheiate cu următoarele rezultate : Avin- tul Miercurea Ciuc—Avintul Gheor- ghieni 7—3 (2-2, 2—0. 3—1), Steaua- I.P.G.G. 8—1 (2—1, 5-0. 1—0).

în clipa in cțire. avionul de pe ., „Casă în casă" — aceasta este , .. „----- ■ »------- denumirea dată de specialiști unuistudio considerat perfect. Intrînd in interiorul unuia din studiourile terminate ale centrului ai impresia că te. afli într-o clădire cu totul aparte, de sine stătătoare. Afară lucrările pe șantier continuă, dar zgomotele nu pătrund pînă aici. Pereții studioului asigură amortizarea ■ absolută a oricărui zgomot și izolarea perfectă față de exterior. leșini din studio și străbatem un hol larg, la capătul căruia se află intrarea în sectoarele machiaj și costume.. Vizităm cabinele regizorilor cu aparatele lor de control, apoi încăperile unde sînt instalate videomag- netofoane care captează și mențin imaginea.Complexul. urmează să fie gata în întregime lai 1975. între timp, de emisie, lacu ane-

ruta Brno-Praga începe să piardă din înălțime, iar pasagerii se pregătesc de aterizare, la cîteva. sute de metri sub aripile aeronavei, se conturează o construcție impunătoare. Este vorba de ■ un turn amplasat pe un schelet de beton armat înalt de opt etaje și îmbrăcat în sticlă și aluminiu. Clădirea domină o suprafață de cinci hectare pe care se construiește noul centru de televiziune din Praga.Construcția acestui centru, amplasat pe colinele Kavci, a începui, practic. în urmă cu cinci anii L.a jumătatea __ 11mai a anului trecut, prima a complexului tehnic a fost predată beneficiarului — televiziunea cehoslovacă. Este vorba de două mari studiouri, precum și de o serie de anexe tehnice necesare, dotate cu utilaj modern, de producție autohtonă și străină. La sfirșitul lunii octombrie 1970, televiziunea cehoslovacă a început transmisiile din aceste studiouri. Din studioul mic — cu o suprafață de 200 de metri pătrați —-.se transmit, în direct sau înregistrate, emisiuni de diverse genuri. Studioul mare — de 400 de metri pătrați — este destinat înregistrării pe. peliculă a diferitelor filme ziune.Nucleul centrului îl reprezintă clădifea înaltă de 48 ’.terminată prin turnul amintit, de fapt, o uriașă antenă1 de televiziune. Aici se va afla „creierul" tehnicii de transmisie, a cărui capacitate va permite transmiterea, simultan, a trei programe. O recentă vizită la noul centru de televiziune din. Praga ne-a relevat o serie de lucruri deosebit de interesante.
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sfirșitul anului la „combinatul" cele două studiouri xele tehnice respective, se vor adăugă alte trei studiouri, fiecare dotat cu instalații • proprii de înregistrare, un studio pentru emisiunile în culori, numeroase săli de repetiții, un institut de cercetări științifice în domeniul radioului și televiziunii și alte cîteva obiective. Concomitent cu încheierea lucrărilor de construcție a complexului, în imediata sa apropiere urmează să înceapă o altă mare construcție — casa radiodifuziunii.Odată terminate, cele două moderne citadele ale mijloacelor de comunicare în masă vor constitui realizări tehnice importante și vor aduce, in același timp, o nouă completare modernă peisajului arhitectonic al Pragăi contemporane.

Auzisem mai de mult că în a- nieri și .asupra activității - acestei propiere de Artemisâ; la extremita- unități. _tea de vest a provinciei Havana, T’ păminturile, supuse de. către . oameni unor prefaceri radicale, vor adăposti o uriașă plantație de bana- z nieri. Am pornit spre aceste pămîn- ) turi, pe drumul ce trece prin loca- A litatea San Antonio de Ips Banos. C Am lăsat in urmă colina de la C Cacahual, cu splendidul ei parc'na- C tural, in mijlocul căruia ae află ? mormintul și monumentul lui An- >..toniOvMaceo,.-:erou. al luptei dej.in.-1.J' tiep'midehța a poporului cubanez, și populația provinciei Havana, 'am coborit spre Bejucal; printre mele recolte -*• *""*■' plantații de cafea i și trestie de zahăr, - i iar mai depai'te , printre livezi de 
fruta-bomba, și gră- ' dini de zarzavat. ' Depășind orașul San Antonio de los Bănos, am apucat pe un drum care are o singură culoare, a bananierilor, de un verde tare — teritoriul celei mai mari' plantații de bananieri din Cuba, cunoscută aici sub numele de „el plan platano de 
Artemisa" (plan înseninînd, 'in cazul de față, o mare plantație agricolă).Abia cînd am ajuns la sediul a-. cestei mari "dut și. el în . , .tut discerne, cu ajutorul unei. machete, proporțiile și detaliile planului. Macheta în culori îți dă senzația unei priviri de la înălțimea avionului pesie întinderea de 5 000 de . hectare, cit măsoară plantația, și posibilitatea să distingi totul : - împărțirea zonei în zece careuri a cite 500 de hectare, pe.rdelele forestiere de pini tropicali,, care străbat în lung și in lat . plantația la intervale de 300 de metri, menite să apere bananierii în perioada cicloa- nelor, drumurile de acces, în mare parte asfaltate, cele 125.. de stații de pompare a apei subterane, cu rețeaua de zeci de kilometri de jgheaburi de beton suspendate, cubulețele primei școli ridicate în perimetrul unui careu, pista de decolare și aterizare pentru avioanele care împrăștie fungicide, amplasamentul primei așezări-model cu o sută de locuințe pentru lucrătorii plantației, așezare ce urmează, a fi construită în curind, albia rîului in curs de drenare etc. Directorul planului, Alberto Novera, he ■ inițiază asupra unol? lucruri mâi puțin cunoscute despre banane și bana-

Pare de necrezut că această plan- tație gigant, care a necesitat mai ’ iutii Studii minuțioase asupra so- < lului. urmate do lucrări dificile de < amenajare și apoi de nivelare a < terenului, de pregătire și fertilizare < cu îngrășăminte chimice, de plan- < tare și întreținere, numără doar 18 ( luni de existență. Plantația a fost concepută pentru a produce banane ’ tot timpul anului și a fi o sursă ’ permanentă db-aorovizionare pentru <au lost culese ' în vara lui 1970 și ’ eu fiecare lună' cantitățile au eres- < cut. Primul milion 1 de quintale reali- i zat pînă la Anul < Nou reprezintă o ( cifră promițătoare. - Spun . ' 'că cei 250 lucrători „planului" bananier
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unități agricole, pier- desișul verde, am pu-

permanenți ai ...din Artemisa s-au angajat să ridice producția in anul viitor la 2 000 000 de quintale (un quinta) cubanez este egal cu 46 leg).înfăptuirea planului bananier a însemnat și experimentarea .unei. forme originale de îmbinare a învățământului secundar cu munca : directă, productivă. în perimetrul unui careu a fost construită o școală secundară pentru 500 de elevi. Jumătate din ei învață dimineața, lucrînd după-amiază pe plantație, iar ceilalți completează rotația, lucrînd dimineața și învățînd după prînz.Am discutat cu tovarășii cubanezi și despre perspectivele acestei unități economice. Am aflat că Obiectivul de bază este extinderea plantației cu încă ■ 1 500 de hectare. în- trticît zona respectivă nu dispune de pînze freatice, a fost găsită o soluție : construirea în apropiere a’unui 'baraj și a unui lac de acumulare cu o capacitate de 5 000 000-. metri cubi de apă. Gospodarii plantației vor să termine anul acesta asfaltarea tuturor drumurilor de acces, să construiască alte școli, după modelul celei prezentate mai înainte, să experimenteze noi specii de bananieri de mare productivitate, și multe altele.Tot ceea ce s-a făcut și este pe cale-' de a se face poartă amprenta vrernurilor transformatoare pe care le trăiește Cuba, a hărniciei și însuflețirii cu care poporul acestei țări se dăruiește construcției socialiste.
ROMA

ROMA 18 — Corespondentul Agerpres, Nicolae Puicea, transmite : în cadrul contactelor pe care o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugd- slavia, alcătuită din Milca Tripalo, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., și Luka Soldic, responsabil adjunct al Comisiei pentru relații internaționale a' U.C.L, le-a avut ■ la Roma cu diferite partide politice italiene asupra problemelor privind relațiile dintre Italia și Iugoslavia, s-a înscris și o întîlniie cu o delegație a Partidului Comunist Italian, / relatează ziarul „l’Unită". Delegația P.C.I. a fost; alcătuită din Enririo . Berlinguer, vicesecretar general. Giancarlo Pajotta, membru al Direcțiunii, și Sergio Segre. membru al C.C. al P.C.I.în cadrul convorbirilor, relevă ziarul, a avut loc un schimb de vederi asupra diferitelor probleme de politică internă, evidențiindu-se o largă identitate de vederi. Cele două delegații au’convenit asupra oportunității depășirii dificultăților existente Intre. Italia și Iugoslavia ca urmare a amînării vizitei , la Roma a președintelui Tito ; ele au constatat eu satisfacție dorința reciprocă de a continua eforturile în direcția întăririi și dezvoltării prieteniei dintre cele două țări. S-a manifestat, totodată, dorința de • lărgi în conti-

ntiareU.C.I. relațiile de colaborare între și P.C.I.
Alte contacte ale U.C.I. 

cu alte partideZAGREB 18 (Agerpres) —■ Stane Dolanț, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.L, a plecat într-o scurtă vizită în lî.F. a Germaniei. El urmează să facă apoi o vizită in Belgia.într-o declarație făcută la. plecare, Dolanț a arătat, că vizita sa constituie o continuare a contactelor dintre. U.C.I., pe de o parte, și Partidul Social-Demodî'al din R.F.G. și Partidul Comunist din Belgia, pe de altă parte. El a menționat că va avea convorbiri și cu unii oameni de stat vest-germani.Referindu-se Dolanț a spus ■un schimb de pregătirile în securității europene, relatează agenția Taniug. Amintind că vor fi a- bordate și probleme privind relațiile bilaterale, Stane Dolanț a menționat că o delegație oficială a U.C.I. ur-, mează să facă o vizită în R. F. a Germaniei, în cursul primăverii acestui an.

la vizita sa Ia Bonn, că se va proceda la păreri cu privire la vederea conferinței
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• DECLARAȚIA ZÂMBI ANĂ N-A PUTUT FI MODIFICATĂ ÎN 
COMITETUL SPECIAL ® ÎN PERSPECTIVĂ, O ADEVĂRATA 

BĂTĂLIE ASUPRA VÎNZĂRILOR DE ARME CĂTRE R.S.A.

SINGAPORE 18 (Agerpres). — Delegațiile africane au făcut cunoscut că, în urma eșecului comitetului special însărcinat cu redactarea unui text comun pornind de Ia „declarația de principiu" a președintelui Zambiei, Kenneth Kaunda, conferința Com- monwealthulul se află în impas.Delegația australiană a prezentat un amendament pregătit de primul ministru, John Gorton, care să înlocuiască, printr-o formulă generală, pasajul cheie al declarației zambiene prin care se interzice orice ajutor țărilor unde se practică discriminarea rasială, adică Africa de Sud și Rhodesia. Acest amendament n-a primit nici un sprijin în cursul reuniunii comitetului. Astfel, declarația zambiană asupra principiilor Commonwealth-

ului va fi studiată în sesiunea plenară, fără a fi modificată. Această declarație se va afla pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, cind va incepe adevărata bătălie asupra vînzărilor de arme către Africa de Sud. Discursurile pronunțate pînă în prezent au fost calificate de delegații africani drept „tatonări prelim'inare". Tensiunea a crescut în cercurile conferinței după eșecul comitetului special.India, Canada și Singapore sînt țările cele mai interesate de a găsi un compromis între Marea Britanie, relativ izolată, și țările africane. Delegația indiană însă nu se arată optimistă în acest sens, iar Pierre Trudeau, primul ministru canadian, care ar putea juca un rol de mediator, are o atitudine rezervată.

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUATIÂ
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Miine se deschide conferința 
cvadripariHă arabă la nivel înalțCAIRO 18 (Agerpres). — La Cairo s-a anunțat că miercuri va avea loc o conferință Ia care vor lua parte șefii de stat din R.A.U., Sudan, Siria și Libia care au hotărit să creeze o uniune cvadripartită.Conferința la nivel înalt, care se va desfășura în capitala R.A.U., va fi precedată de o reuniune a miniștrilor apărării și ai afacerilor externe ce va stabili ordinea de zi a conferinței șefilor de state. Vor fi discutate măsurile în vederea coordonării acțiu

nilor pe plan financiar și cultural ale celor patru țări.Cu același- prilej, după cum relatează ziarul „Al Ahram", președintele R.A.U., Anwar Sadat, va prezenta o informare în legătură cu evoluția situației politice și militare din Orientul Apropiat, precum și cu rezultatele acțiunilor întreprinse de guvernul e- giptean, în diferite țări ale lumii, pentru a explica poziția sa cu privire la reglementarea problemelor din această zonă.

Alexei Kosîghin a primit 
pe aiuliasadorul A. P. Chineze 

liu Sin-ciuanMOSCOVA 18 (Agerpres). — Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, l-a primit luni la Kremlin pe ambasadorul Republicii Populare Chineze în U.R.S.S., Liu Sin-ciuan. Agenția TASS informează că între Alexei Kosîghin și Liu Sin-ciuan a avut loc o convorbire.
„Lunohod-1" 

s-a apropiat
IORDANIA : ® Situația se normalizează © F.P.E.P. a de
nunțat acordul de la 13 ianuarie ® C.c.P. condamnă

încă 44 000 de britanici au semnat declarația de protest împotriva intenției cabinetului conservator de a relua livrările de armament către regimul (ie la Pretoria. în felul acesta, 04 000 de cetățeni, din Marea Britanie fi-au declarat dezaprobarea față de a- ceste planuri ale guvernului Heath, condamnate de altfel de majoritatea liderilor țărilor a- fricane. Declarația a fost trimisă pe adresa conferinței Common- wealthului de la Singapore. Demonstrație la Londra împotriva intenției guver
nului englez de a livra arme R.S.A.

aceastăAMMAN 18 (Agerpres). — La Amman, ca și în restul Iordaniei, domnește pe deplin calmul — transmit agențiile de presă. Duminică dimineața magazinele au fost deschise, circulația, este normală, iar străzile Ammanului 'cunosc o animație deosebită. într-un comunicat al Comisiei interarabe de control se arată că operațiile de înapoiere a armelor responsabililor grupărilor mișcării de rezistență palestinene au început .și se desfășoară normal.Totodată, atrage atenția un eveniment deosebit în cadrul relațiilor dintre organizațiile mișcării de rezistență palestinene. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (F.P.E.P.), condus de Georges Ha- bache, a anunțat că respinge acordul încheiat la 13 ianuarie între autoritățile iordaniene și palestinene. Hotărârea F.P.E.P. este apreciată în termeni severi de conducătorii palesti- neni. în prezent au loc tratative între reprezentanți ai Comitetului Central al Organizației de Eliberare a Palestinei și Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei.

acțiuneBEIRUT.— într-un mesaj 'cie răspuns adresat premierului libanez Saeb Salam, primul ministru al Iordaniei, Wasfi Tall, a reafirmat sprijinul țării sale față de acțiunile fe- dainilor, relatează agenția France Presse. „Deoarece această acțiune este a noastră și servește cauza noastră comună, noi nu putem decît să-i acordăm un sprijin deplin", se menționează în mesaj.După ce denunță manevrele care urmăresc provocarea unor noi conflicte între palestineni și iordanieni, Tail îl informează pe premierul libanez in legătură cu reglementarea intervenită intre cele două părți, subliniind hotărîrea oficialităților țării și a Copiitetului Central al Organizației pentru eliberarea Palestinei de a activa împreună. în încheierea Mesajului său, premierul iordanian menționează că incidentele survenite in ultima săptămînă au fost izolate si își exprimă speranța că ele nu se vor mai repeta.

...Pe șoseaua care leagă depozitul militar american Chibana de portul Tengan, de pe insula Okinawa, trecind prin sate-fantomă — părăsite de locuitori — înaintează un convoi pe care populația locală l-a denumit „al morții". El este compus din zece camioane militare, păzite de soldați înarmați. încărcătura : 150 tone de gaze toxice de luptă.Operațiunea constituie începutul transmutării — codificată sub denumirea de „Red Hat" — a celor 13 000 tone de gaze toxice aflate in Okinawa, spre insulele Johnston de lingă Hawai. Rezultat al unei lupte îndelungate a populației japoneze, această operațiune este eșalonată pe timp de șase luni.Șoseaua, pe care se efectuează transporturile, trece prin regiuni dens populate ale Okinawei. în timp ce pentru personalul însoțitor s-au luat severe măsuri de precauție, cele adoptate in vederea protejării populației au fost cu totul insuficiente. Aceasta a determinat puternice proteste ale locuitorilor de pe traseul convoiului de transport a gazelor. Mii de demonstranți s-au adunat la Naha, centrul administrativ al Okinawei, cerînd suspendarea „convoiului morții" și găsirea unor alte modalități, mai puțin primejdioase, de evacuare a gazelor toxice. Locuitorii din așezarea Misato au amenințat că vor bara calea convoiului. Pentru a preîntîmpina repetarea unor astfel de acțiuni, autoritățile au hotărit să evacueze temporar populația din localitățile afectate, fapt care, la rindul său, a provocat noi nemulțumiri și acțiuni de protest care se adaugă Ia lupta generală pentru lichidarea bazelor americane și retioccdarca insulei Okinawa.în fotografie : Autocamioane încărcate cu gaze toxice, trccind prin localități pustii.

MOSCOVA 18 (Agerpres). * De la Centrul de legături 
cosmice la mari distante se 
anunfă că laboratorul selenar 
autopropulsat „Lunohod-1“ a 
fost adus la punctul prestabilit 
de pe suprafața Selenei, unde a 
coborît lin stafia automată sovie
tică „Luna-17“. Scopul acestei 
experiențe constă in verificarea 
preciziei și siguranței conducerii 
lunomobilului, precum și in ve
rificarea metodelor de navigație 
utilizate.în prezent, relatează agehjfh. TASS, aparatul se află Vj 10 metri de stația „Luna-17“, iar lungimea totală a drumului parcurs de el pe Lună este de 3 593 metri.

Experiențele științifice și de 
navigație continuă.

ProtestulHANOI 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație in care a condamnat recentele atacuri întreprinse de aviația americană asupra teritoriului țării. în declarație se a- rată că în zilele de 6, 9 și 15 ianuarie, aviația americană a răspîndit produse chimice toxice asupra unor zone populate din Le Thuy, Bo Trach, Quang Ninh și alte districte din provincia Quang Binh, provocînd pierderi materiale populației locale. La 16 ianuarie, avioanele americane au lansat rachete asupra unor localități din regiunea Vinh Linh.Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, se subliniază în declarație, condamnă cu asprime aceste

noi acte' de război ale imperialiștilor americani și cere ca S.U.A. să pună capăt tuturor acestor acțiuni.
★SAIGON. — Comandamentul forțelor S.U.A. de la Saigon a confirmat luni că elicoptere pilotate de militari americani participă, alături de bom- bardiere-vinătoare și de bombardiere „B-52“ ale „Strategic Air Command", la misiuni împotriva forțelor patriotice din Cambodgia.Corespondentul agenției France PreSse remarcă faptul că S.U.A. și-au intensificat aceste acțiuni,-după ce situația trupelor sud-vietnameze din Cambodgia și ale regimului lui Lon Noi s-a. agravat în urma unor intense atacuri ale forțelor de rezistență populară.

★BEIRUT. — în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Beirut. Kamal Aduane, membru al Comitetului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a acuzat Frontul popular pentru eliberarea Palestinei (F.P.E.P.) că oferă autorităților iordaniene motive de a-i ataca pe fedaini. El a subliniat că vor fi trimiși in fața unui tribunal toți palestinenii care au întreprins operațiuni militare cu scopul de a provoca noi ciocniri între armata iordaniană și rezistența palestineană. Kamal Aduane a arătat, in legătură cu aceasta, că George Habache, conducătorul F.P.E.P., după ce a acceptat acordul intervenit intre forțele palestinene și autoritățile iordaniene, a cerut comandourilor sale să nu respecte prevederile ace.stuia. Arătind că F.P.E.P. este o organizație care nu reprezintă decît 5 la sută din efectivul forțelor palestinene, Aduane i-a pus in gardă pe toți palestinenii care ar fi tentați să provoace o nouă înfruntare armată in Iordania.

„Săptămînă 
ComunistBONN 18 (Agerpres).— în orașul vest-german Mainz se desfășoară „Săplămina Partidului Comunist German", organizată sub lozinca „Pentru democrație, progres și socialism". în cadrul acestei manifestări vor avea loc mitinguri, adunări, dezbateri pe teme politice. Participă comuniști, social-democrați, membri ai sindicatelor, reprezentanți ai organizațiilor de tineret.în cadrul primei adunări a luat cuvintul vicepreședintele Partidului Comunist German,, Herbert Mies, care a subliniat că în întreaga sa activitate PC. German apără interesele clasei muncitoare, principiile solidarității internaționale a partidelor comuniste și muncitorești. Partidul nostru, a subliniat vorbitorul,

Partidului 
German"salută încheierea de către guvernul Republicii Federale a Germaniei a tratatelor cu Uniunea Sovietică și Republica Populară Polonă ca pe o măsură pozitivă spre recunoașterea frontierelor existente in Europa și, totodată, spre normalizarea-relațiilor cu U.R.S.S. și R.P. Polonă. Alături de toate forțele progresiste din Republica Federală a Germaniei, cerem ratificarea cit mai grabnică a acestor tratate, a subliniat el.în încheiere. Mies s-a pronunțat pentru stabilirea intre R.F. a Germaniei și R.D.G a unor relații bazate pe principiile dreptului internațional. precum și pentru convocarea conferinței general-europene consacrată problemelor securității și colaborării.

CORESPONDENTA DIN TEHERAN DE LA N. POPOVICI

CHILE

Tentativă eșuată 
de atentat împotriva 
președintelui Allende

SANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al biroului de presă prezidențial a a- nunțat că politia a dejucat o încercare de atentat împotriva președintelui chilian. Salvador Allende. Unul din militarii de gardă a descoperit o încărcătură explozivă înțr-o vază ornamentală de flori amplasată la intrarea în reședința prezidențială de vară de la Valparaiso.în cadrul unei reuniuni de cabinet, președintele Allende a declarat că de la preluarea funcției prezidențiale, în noiembrie anul trecut, au fost dejucate două tentative de atentat împotriva sa Autorii acestora nu au fost încă descoperiti.

Plenara C.C.
BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). — La Brazzaville a luat sfirșit plenara C.C. al Partidului Congolez al Muncii — partidul de guvernămint din Republica Populară Congo — care a aprobat bugetul țării pe anul 1971 și a adoptat măsuri în vederea transpunerii în practică a reformei sistemului de învățămînt.Abordînd unele aspecte ale raporturilor cu alte partide, plenara și-a exprimat „satisfacția in legătură cu relațiile de prietenie stabilite cu o serie de partide comuniste și muncitorești frățești". Participanții Ia plenară și-au afirmat, totodată, sprijinul deplin pentru lupta popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian, împotriva agresiunii americane, precum și solidaritatea lor cu mișcările de eliberare de sub dominația colonială.

Senatorul Muskie 
despre recentul 

său turneuBONN 18 (Agerpres). — înainte de a părăsi Bonn-ul, plecind spre Washington, senatorul american Edmund Muskie a ținut o. conferință de presă. între altele, Muskie a declarat că, în cursul turneului său de două săptămîni la Tel Aviv, Cairo. Moscova și Bonn, el a încercat să identifice „domeniile în care ar fi posibile acorduri. Dacă continuăm pe a- ceastă linie, a adăugat Muskie, cred că putem extinde domeniile acordurilor și, pe măsura trecerii timpului, lărgi contactele noastre și stabili raporturi mai sănătoase".Referindu-se la convorbirea sa cu cancelarul Willy Brandt, senatorul a- merican a caracterizat-o ca „utilă și lămuritoare. Nu au fost, realmente, surprize. Am sprijinit politica fată de Est promovată de guvernul R.F.G. încă înainte de venirea mea la Bonn, a spus el,, iar acum sprijinul meu este și mai puternic". După ce a subliniat că normalizarea relațiilor R.F.G. cu țările socialiste -din Europa constituie un obiectiv important. Edmund Muskie a opinat că „a sosit timpul ca. Ia un sfert de secol dună cel de-al doilea război mondial. =ă începem să acționăm în această direcție".
O O O O O O O

agențiile de presa

0 Acțiunea sa deschide campania electorală
pentru alegerile din 1972WASHINGTON 18 (Agerpres). — Senatorul George McGovern a anunțat luni ‘că va încerca să obțină candidatura din partea Partidului democrat în alegerile prezidențiale din 1972. într-un discurs pronunțat la Sioux Falls. Dakota de sud, precum și într-o scrisoare multiplicată in 275 900 de exemplare, George McGovern a declarat că își face cunoscută această hotărîre cu .18 luni înainte de convocarea Convenției Partidului democrat în speranța închegării „unui dialog național bazat pe respect mutual și speranțe comune. O campanie de acest gen cere timp, a continuat McGovern, și de aceea am făcut, cunoscută hotărîrea mea cu mult înainte de data tradițională"El a expus apoi cîteva linii directoare ale programului său politic, pronunțîndu-se, în primul rînd, pentru retragerea rapidă și totală a S.U.A. din Vietnam, precum și pentru combaterea „celei mai grave inflații și celui mai serios șomaj din ultimul

deceniu". Relevînd că intervenția din Vietnam a fost o gravă greșeală, împotriva căreia s-a pronunțat încă de la început. McGovern â precizat că nu există altă cale de a i se pune capăt și de a se obține eliberarea prizonierilor americani decît anunțarea retragerii ultimului soldat american din Vietnamul de sud la o dată precisă și in cei mai scurt timp.La Washington se consideră că ho- tărirea senatorului George McGovern deschide, de fapt, campania electorală prezidențială din S.U.A., al cărei punct final se va consuma la 3 noiembrie 1972. Se apreciază că intrarea lui McGovern în cursa electorală se va lovi de opoziția unui alt contracandidat, senatorul Edmund Muskie. care, deși nu și-a anunțat intenția de a intra în competiția electorală, este considerat de observatori drept candidatul cu cele mai mari șanse de a obține învestitura partidului democrat pentru alegerile din 1972.
0 @ n

întrevedere Gromîko- 
Schrdder. A®entia TASS anunță că ministrul afacerilor externe ăl U.R.S.S., Andrei Gromîko, l-a primit, la 18 ianuarie, pe președintele Comisiei pentru afacerile externe a Bundestagului R.F. a Germaniei, vicepreședinte al U.C.D., Gerhard Schroder, care face o vizită in U.R.S.S. la invitația Grupului parlamentar al acestei țări.

La Belfast încordarea 
persistă. Durninica seara au fost din nou semnalate incidente în cartierul catolic din Belfast, capitala Irlandei de nord. Asupra unei, patrule britanice au fost lansate cîteva grenade. Cu toate că acest atac nu a provocat victime, atmosfera generală din oraș este extrem de încordată. Armata a luat măsuri de întărire a efectivelor și de plasare a barajelor în special în cartierele unde

au avut loc gravele incidente din ultimele zile.
0 nouă firmă americană 

a majorat prețui oțelului. Urmînd. exemplul lui „Bethlehem Co." și „U.S. Steel", o nouă firmă americană — „Kaiser Steel Corp." — a anunțat sporirea, începînd de la 1 martie, a prețurilor la unele tipuri de oțel. Sporirea anunțată de Kaiser va merge pînă la 60 de cenți pe tona metrică. Afirmînd că această hotă- rîre a fost luată ca urmare a „incertitudinilor viitorului". Kaiser a declarat că „își rezervă dreptul să sporească sau să scadă prețurile atunci cind condițiile se vor schimba".
Prima sesiune a Comi

siei polono-vietnameze de colaborare economică și tehnico-ști- ințifică a avut loc la Varșovia, informează agenția P.A.P. In urma con-

vorbirilor purtate la sesiune, a fost semnat un protocol, care stabilește cadrul schimburilor comerciale între R.P. Polonă și R.D. Vietnam și dezvoltarea relațiilor lor economice.
Rezultatul alecȚeritar par

lamentare parțiale din Pa
kistanul de VeSt. Ca:Kndat.ii Partidului Poporului condus de fostul ministru de externe pakistanez Zulfikar Aii Bhutto au obținut majoritatea de voturi in cursul alegerilor parlamentare parțiale, desfășurate duminică in Pakistanul de Vest, (întrucît Bhutto fusese ales la 7 decembrie în cinci circumscripții, el a trebuit să opteze numai pentru una dintre acestea, iar în celelalte patru au fost organizate din nou alegeri). Partidul Poporului dispune în prezent de 83 din cele 138 de locuri care revin Pakistanului de Vest în Adunarea Națională.

Charlie Chaplin decora! 
do președintele Tito. Cu pri- lejul încheierii primului festival al filmului organizat la Belgrad, președintele R. S. F. Iugoslavia. I. B. Tito, a acordat înalte distincții unui număr de 11 cineaști din diferite țări ale lumii. Printre cei decorați se numără : Charlie Chaplin. Laurence Olivier. Luchino Visconti. Marie Donskoi, Luis Bunuel, Renă Clair, Ingmar Bergman.

In orașul finlandez Joensuu, 
principala localitate din provin
cia Carelia, a fost deschisă ex
poziția „România ieri și azi", 
organizată de Asociația de prie
tenie Finlanda-România in cola
borare cu Muzeul local de artă. 
La deschidere au participat 
Vilho Makinen, președintele 
Consiliului municipal, Tauno 
Juntunen. primarul orașului, re
prezentanți ai vieții culturale, 
ziariști. .4 fost de față ambasa
dorul României .in Finlanda, 
Mircea Bălănescu.

AU FOST DESEMNAȚI 
CANDIDATII Pitt

AlEGERiEE PREZIDENTIAEE«VIENA 18 (Agerpres). — Pentru a- legerile prezidențiale din Austria, care vor avea loc în primăvara aceasta, au fost desemnați doi candidați : Franz Jonas și Kurt Waldheim.Waldheim, fost ministru de externe și în prezent ambasador al Austriei la O.N.U., a fost desemnat de partidul populist incă in toamna trecută. Partidul socialist, care formează actualul guvern minoritar, a anuntat vineri candidatura lui Franz Jonas, actualul președinte al țării. Partidul liberal, aflat în opoziție, dar care în parlament sprijină guvernul minoritar al lui Kreisky, a hotărit să nu prezinte candidat propriu.Deși data ținerii alegerilor prezidențiale n-a fost încă anunțată oficial, Ia Viena se crede că ele vor a- vea loc la 25 aprilie.

Observatorii politici și comentatorii de presă din Teheran urmăresc de cîteva zile cu multă atenție evoluția noii crize în relațiile dintre Iran și Consorțiul petrolier internațional. Deocamdată nu sînt cunoscute detaliile, însă se pare că raporturile s-au înrăutățit destui de mult, implicațiile lor stîrnind îngrijorare în rindul companiilor petroliere străine și chiar la nivelul unor guverne occidentale. Ziarele iraniene au anunțat. de pildă, că pe lingă Departamentul de Stat din S.U.A. a fost constituit un grup de lucru interministerial pentru a studia elementele crizei intervenite — lucru desigur legat de faptul că mai multe companii americane dețin 40 la sută din acțiunile Consorțiului. în capitala Iranului a sosit duminică seara John Irwin, subsecretar la Departamentul de Stat, în scopul aplanării divergentelor. Unii ziariști sint de părere că Irwin este însărcinat să transmită din partea președintelui S.U.A. un mesaj șahin- șahului pentru a contribui la. facilitarea realizării unei înțelegeri, astfel ca să fie împiedicată o eventuală întrerupere în aprovizionarea Occidentului cu petrolul din zona Golfului Persic, Abia coborît din a- vionul de Paris, la miezul nopții de sîmbătă spre duminică. premierul Hoveida a fost asaltat cu întrebări de ziariști. El a răspuns : „Nu va avea loc un război al. petrolului". A- ceastă afirmație nu a determinat insă potolirea spiritelor. Agențiile de presă anunță din Londra o veritabilă panică la bursă : acțiunile companiilor petroliere scad vertiginos.Puțini comentatori erau înclinați să creadă într-o reizbucnire. așa rapidă și violentă, a crizei dintre Iran și Consorțiu, după încheierea cu succes a negocierilor din noiembrie, cind Iranul a reușit să obțină o majorare cu cinci la sută a impozitului pe veniturile companiilor petroliere și cu nouă cenți a prețului per baril de țiței. Sistemul ..fifty-fifty" de distribuire a profitului, prevăzut în clauzele acordului din 1954 de concesionare a petrolului iranian Consorțiului internațional, a fost în acest fel modificat la 55—45 în favoarea Iranului. Cam în aceeași perioadă, alte două țări petroliere obțineau majorarea cotei păirți din beneficii — Kuweit — la 55 la sută, Libia — la 58 la sută. La timpul respectiv s-a apreciat că veniturile Iranului din vînzarea petrolului exploatat în zona contractuală a Consorțiului vor crește anual cu aproximativ 120 milioane de dolari. adăugindu-se la circa 1.1 miliarde de dolari încasați în 1970. Rezultatele acestor tratative au avut un efect stimulativ și asupra altor state producătoare de petrol. Sesiunea OPEC de la Caracas și-a însușit sugestia de a sprijini eforturile statelor membre în vederea obținerii unor prețuri mai mari pe petrolul exportat. S-a trecut la acțiuni coordonate la scara OPEC. Statele producătoare de țiței din zona Golfului Persic au hotărit instituirea unui comitet restrins format din trei țări membre — Iranul. Arabia Saudită și Irakul. Comitetul a fost însărcinat să înceapă negocieri cu delegații companiilor străine.Săptămînă trecută, comitetul celor trei s-a întrunit în capitala Iranului, unde au fost invitați și repre

zentanții Consorțiului. Discuțiile au durat neașteptat de puțin : o oră și jumătate. Delegații companiilor au refuzat să trateze, nu au acceptat fixarea unei date a începerii dezbaterilor și au respins chiar principiul negocierilor, invocînd motivul că sînt autorizați de către companii doar în vederea unei misiuni de informare și nu au împuternicire să negocieze alte subiecte. După care au părăsit sala de ședințe. Era marți seara. Miercuri dimineața, ministrul iranian al - finanțelor. Djamshid Amouzegar, a convocat pe ziariști și corespondenți ai presei străine, cărora le-a citit un comunicat despre eșecul tratativelor, anunțînd totodată convocarea de urgență. în termen de șapte zile, a unei sesiuni extraordinare OPEC în capitala Iranului pentru a stabili noi măsuri. Comunicatul a fost interpretat ca un ultimatum dat companiilor «Jtroliere. Ministrul Amouzegar s-a referit, in conferința sa de presă, la dreni'-ț statelor petroliere asupra unei ccițș- părți corespunzătoare din majorările de preturi operate pe piața produselor rafinate și din impozitele șl taxele percepute pe petrolul consumat în țările vest-europene. fiind citate Anglia. Franța. Belgia. Olanda. El a menționat că. în ultimii zece ani. prețul pe tona de țiței brut a rămas același. în timp ce prețul produselor petroliere a crescut de cîteva ori, furnizînd companiilor exploatan- te cîștiguri de circa cinci ori mai mari, și a subliniat necesitatea armonizării între cele două prețuri pe baza unui coeficient echivalent. ‘ Reluînd aceste idei, cotidianul „ETELAAT" a avertizat Consorțiul că în cazul că nu va satisface cererile Iranului, s-ar putea ca guvernul să propună un proiect de lege prin care „să-i ridice dreptul de a exploata petrolul de pe o parte a suprafeței concesionate".Acest avertisment nu a întîrz.iat să-și facă efectul. Duminică dimineața presa iraniană a publicat noile propuneri ale companiilor petroliere care au anuntat că doresc reluarea tratativelor întrerupte. Propunerile, transmise tuturor statelor membre ale OPEC, solicită o mică amînare a sesiunii extraordinare a organizației și acceptă discutarea problemei „revizuirii prețului petrolului brut, care să fie supus unor modificări a- nuale moderate". Consorțiul propune ca dezbaterile să stabilească măsuri pentru o perioadă de cinci ani. Co- mentind aceste propuneri „JOURNAL DE TEHERAN" scrie că după zece ani de ignorare a OPEC, companiile sint silite să recunoască nu numai existența sa, ci și unitatea și puterea sa. acceptînd pentru prima oară să intre in negocieri cu organizația ale cărei state membre asigură 85 la sută din exportul mondial de petrol. De pe acum în capitala Iranului au sosit miniștrii petrolului din Arabia Saudită și din Kuweit. Luni urma să sosească și ministrul irakian, pentru o concertare în patru a pozițiilor. După opinia observatorilor, viitoarea sesiune extraordinară a OPEC se a- nunță ca o etapă importantă în lupta țărilor membre pentru îngustarea privilegiilor companiilor străine, pentru valorificarea în interesul propriu a bogățiilor naționale.
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