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Silele trecute. In paginile presei și-a făcut apariția semnalul — 

reluat în fiecare an — al declanșării întrecerii patriotice între cetă
țenii orașelor și comunelor țării. In acest an dintîi al unui nou cin
cinal, chemarea la întrecere a fost lansată de Consiliul popular al ju
dețului Neamț ; la scurt timp, din alte județe au început să sosească 
răspunsuri la chemare, iar ziarele continuă să publice entuziastele lor 
angajamente. Acțiunea, aflată in plină desfășurare, ne oferă un bun 
prilej pentru a încerca să punctăm unele trăsături pregnante, care îi 
conferă un remarcabil statut social-economic.întrecerea patriotică Intre localitățile țării — desfășurată în condițiile eforturilor depuse de statul nostru pentru dezvoltarea multilaterală a tu- iror orașelor și comunelor, ale intuițiilor alocate pentru construcția de mari ansambluri de locuințe, de școli și dotări sanitare, de complexe comerciale și instituții de cultură, pentru modernizarea și sistematizarea așezărilor rurale și urbane, pentruînflorirea lor economică și social-culturală — reprezintă o utilă completare de potențial, un adaus binevenit de inițiativă și elan civic, promovat în forme organizate de către consiliile populare. Statul, consiliile populare, cetățenii iși împletesc e- nergiile într-o deplină unitate a țelului propus. Este remarcabil faptul că principala atenție, în rîndul obiectivelor întrecerii, este acordată sectorului economiei locale, prin a cărui consolidare devine posibilă obținerea de realizări sporite și în celelalte domenii, de interes cetățenesc nemijlocit. Marea întrecere este concentrată asupra îmbunătățirii gospodăriei comunale și locative, asupra creșterii eficienței in sectorul sistematizării, proiectării și al investițiilor, pentru realizarea — cu aceleași fonduri și intr-un timp mal scurt — a unui volum sporit de lucrări de construcții- 

montaj, obținind totodată importante 
economii. O grijă deosebită se acordă

aprovizionării mai bune a populației, utilizării-judicioase a contribuției voluntare bănești și în muncă a locuitorilor, realizării unor lucrări edili- tar-gospodărești de mare utilitate prin muncă patriotică. Totodată, se urmărește lărgirea bazei materiale a învățămintului și culturii, a ocrotirii sănătății publice, îmbunătățirea asistenței sanitare și intensificarea activității culturale de iriasă.Competiția cetățenească a devenit, In prezent, un fapt de o deplină generalitate ; intr-atîta ne-a intrat în obișnuință s-o regăsim în orice domeniu public de activitate, îneît ne pare de la sine înțeleasă, sîntem tentați s-o atribuim locurilor comune și, adeseori, trece pur și simplu neobservată. Această obișnuință este urmarea constatării că, pentru noi, organizarea întrecerilor patriotice a trecut în rîndul tradițiilor.Totuși, departe de a fi de domeniul locului comun, întrecerea abundă în sensuri dintre cele mai adinei. Poate cel mai semnificativ dintre toate este faptul că, deși în fiecare an îi sînt proclamați învingătorii, a- ceastă competiție nu are, îndeobște, învinși. Toți participants ies in ciștig, căci, in ultimă analiză, beneficiara tuturor realizărilor este obștea cetățenilor țării, locuitorii orașelor și comunelor. Fiecare efort în plus, fie-

ge- ex- in- dis-

setul suprem

a! conștiinței poetice

POEZIA PATRIOTICĂ

Sentimentul sau pa
siunea ce se cer expri
mate prin poezie, din 
imperativul intensită
ții lor, pot avea izvoa
re diferite, determina
te de cauze individua
le sau colective, de 
cauze exterioare sau 
mobiluri subiective. Și 
atunci, în acest sens, 
se poate vorbi de poe
zii de dragoste, de pas
teluri, de poezii 
triotice, de poezii re
voluționare. Cind ase
menea sentimente 
verse ajung la un grad 
de incandescență ridi
cat, iar pentru expri
marea lor vorbirea cu
rentă nu mai este su-’ 
ficientă, cel care le în
cearcă, dacă are darul 
poetic, le va pune, ca 
o muzică, pe note, pe 
ritmul și în metrul a- 
decvat. Pentru că nu
mai atunci cind simță
mintele sau pasiunile 
ating un prad extrem 
de intensitate se cer 
cîntate sau puse in 
vers.

Poezia patriotică t-a 
dovedit o modalitate superioară de expresie a dragostei de patrie, 
de evocare a multiple
lor ei frumuseți, ca ți 
a tuturor sentimentelor 
care asigură prosperi
tatea sau fericirea oa
menilor sau, cind a 
fost cazul, revolta lor, 
s-a dovedit o adevă
rată goarnă de mobili
zare.

Poezia de dragoste — 
tn definitiv, glasul sti
lizat al speciei — este 
poate cea mai veche. 
Veche ca șl cîntecul și 
dansul, forme de ex
presie ale aceluiași sen
timent ancestral. Dar 
am impresia că, dacă 
analizăm atent folclo
rul, poezia patriotică 
are, prin timp ți isto
rie, aceeași durabilita
te, aceeași persistență, 
în cadrul poeziei pa
triotice trebuie socotite 
și poeziile de luptă 
pentru libertate ale 
poporului, și poezia lui 
revoluționară, și poezia 
socială de afirmare a 
dreptății sociale. Poe
zie patriotică este și Marsilieza, după cum

pa-

di-

lînt și eîntecele Rezis
tenței. Patriotic este tot ce înseamnă un sentiment de afecțiune, . de legămînt cu patria și interesele ei superioare la un anume moment istoric. Aria mo
tivelor creatoare in 
poezia patriotică este 
nelimitată. Ea cuprin
de tot ce este înaltă 
aspirație a patriei sau 
a oamenilor care o lo
cuiesc.Poezia patriotică are baza largă a legăturii tuturor cu glia patriei, cu istoria ei. cu suferințele și victoriile ei.

însemnări de 
Demostene 

BOTEZ

■ț
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pentru primăvară se repară ACUM„Tractoarel©

care succes in îndeplinirea angajamentelor se întoarce mai apoi în folosul tuturor. Deși fiecare participant rîvnește la unul dintre primele locuri, înfruntarea dă naștere la un spirit de reciprocă susținere. Așadar, o competiție fără învinși și fără potrivnici, ai cărei veritabili ciștigători sînt cetățenii : a- ceasta este întrecerea patriotică.Multiplele forme ale întrecerii reprezintă, totodată, o școală de formare a talentelor organizatorice, o arenă de afirmare pentru animatorii energiilor și elanului public. în ultimă analiză, succesul deplin al acțiunii atestă conlucrarea fructuoasă dintre consiliile populare, deputați și cetățeni, expresie a spiritului democratic, caracteristic întregii noastre vieți politice și sociale.Anul 1970 a adus, în bilanțul neral al acțiunilor cetățenești, o periență inedită : patriotismul fruntarii cu forța oarbă,trugătoare, a naturii dezlănțuite, împlinirea și depășirea angajamentelor luate în întrecere — în condițiile deosebite, dificile, ale primăverii trecute, în paralel cu înlăturarea pagubelor și refacerea localităților afectate de calamități — constituie nu numai un succes deosebit al întregului nostru popor, ci și un semn de maturizare deplină a unității sale moral-politice.Bilanțul este, deci, cu mult mal bogat decît ar putea-o arăta cifrele. Extrapolind ideea, să ne îndreptăm totuși atenția spre datele concrete ale propunerilor făcute pentru următorul an. Aproape toate angajamentele publicate se referă la depășiri substanțiale ale valorii planificate a producției globale în industria locală (București — cu 45 milioane ; Mureș— cu 8 milioane ; Satu-Mare, — 21 milioane ; Dolj — cu 10,5 milioane ; Constanța — cu 1 la sută etc.), a valorii producției-marfă, a livrărilor pentru export. Este o dovadă a rezervelor, care continuă să fie valorificate în unitățile economiei locale. Se prevede întocmirea de schițe de sistematizare : pentru 25 de comune — în județul Bacău ; pentru 5 orașe și 27 de comune in Județul Mehedinți ; pentru 10 comune și sate, peste plan— în județul Dîmbovița ; încheierea acțiunii, pentru toate orașele și comunele — în județul Constanța. Rețin atenția obiectivele propuse în domeniul proiectării șl realizării investițiilor : scurtarea termenelor de execuție (Alba — toate locuințele prevăzute în plan vor fi terminate pînă la 20 decembrie), economisirea unor materiale de construcție (București — 600 tone de metal, 400 mc de material lemnos, 1 milion de cărămizi, 500 tone de ciment ; Cluj — 238 tone metal, 212 mc material lemnos).Numeroase angajamente se referfi la sfera serviciilor publice : sporirea volumului de productie-presta- țli planificat (București — cu 25 milioane ; Neamț — 8 milioane ; Galați— cu 4 milioane ; Bacău — cu 5 milioane : Mureș — cu 10 milioane lei), extinderea șl modernizarea rețelei comerciale, a serviciilor publice, Îmbunătățirea transportului

să ajungi să ne cunoști. / Nici ca Dunărea să-nece spumegînd a tale oști“.De la înălțimile nea
tinse încă ale poeziei 
eminesciene, de la se
ninătatea mîndră a 
versului lui Alecsandri, 
prin tot ce a avut mai 
bun, mai durabil ver
sul românesc, el s-a do
vedit străbătut mereu 
de vibrația sentimentu
lui patriotic.

Poezia patriotică l-a 
fost totdeauna poporu
lui român îndemn și 
speranță.

Astăzi poporul are a 
lupta pentru făurirea 
propriei lui vieți. A ca
sei lui, din tălpice pi- 
nă-n căpriori. Poezia 
acestei lupte, a acestei 
izbinzi se cere să fie 
și ea plină de simță- 
mînt patriotic, de cel 
mai înalt. Poezia mo
mentelor pe care le 
trăim și pe care le 
făurim trebuie să fie 
eminamente patriotică. 
Am desăvîrșit în acești 
ani ai socialismului nu 
numai o țară nouă, ci și 
sentimente noi. Condi
ția de existență a in
dividului s-a modificat 
fundamental. Izolarea, 
înstrăinarea, jalea sînt 
sentimente pe care nu 
mai au azi cum le în
cerca oamenii pămin- 
turilor noastre. In lo
cul lor s-au consolidat 
definitiv sentimentele 
de demnitate și mân
drie, conștiința partici
pării la înălțarea și 
înfrumusețarea patriei, 
certitudinea viitorului. 
Surprinderea în vers a 
acestor noi și semnifi
cative trăiri, a patosu
lui civic cu care fle
care se simte dator 
să-șl slujească patria, 
să urmeze cuvintul 
partidului nu poate fi 
decît o nobilă aspirație 
a poetului de azi.

Poezia patriotică este 
acea poezie în care 
vibrează un simțământ 
la care e sensibil în
tregul popor. Nici un 
poet nu poate fi străin 
de sentimentul patrio
tic ! Poezia patriotică 
e fondul afectiv al con
științei noastre.

(Contînnare în pag. b Vil-a)

îN CONSTRUCȚIE.

la bază un unic, în care simțămintele au trecut pe ale celor ce
cu mormintele strămo- ’ șilor ; aresentiment răsună și celor care aici, ca și, vin, intr-un lanț fără sfîrșit.

Simțămîntul patrio- 
’ tic e mai complex și 

cu implicații mai vaste 
decît oricare altul. El a 

'■ fost sufletul perenității 
. poporului ; el constitu

ie motivul grav, etern 
al poeziei populare; el 
este mobilizatorul mul-

■ țimii în ceasurile de
■ restriște, el ne ridică t în soare frumusețile de

neasemuit ale patriei, 
; hrănindu-se astfel din
■ sine însuși.

In istoria literaturii 
noastre răsună mereu 

: poezia patriotică, la cei 
mai de seamă poeți ai i neamului. Versurile lor

■ ne sună în urechi din
■ copilărie, fac parte din 
. fondul demnității noas-
■ tre de oameni : ...,,Și ; purtat de biruință, să I mă-mpiedic de-un ! moșneag ? — „De-un i moșneag, da. împărate, i căci moșneagul ce pri- i vești / Nu e om de■ rînd, el este Domnul Țării Românești. 1 Eui nu ți-aș dori vreodată

Revenind la articolul :

Tot ACUM să fi© asigurat© și piesele de schimb
Sintem In plină campanie de reparare a tractoarelor și mașinilor a- gricole — operație de cea mai mare importanță pentru ca la primăvară aceste utilaje să poată fi folosite intens la lucrările în cîmp. în articolul „Tractoarele pentru primăvară se repară acum. Tot acum să fie asigurate și piesele de schimb" publicat în „Scînteia" din 15 ianuarie se sublinia că una din cele mai importante greutăți, care întîrzierea reparațiilor, tuie lipsa unora dintre cele necesare piese de schimb, ceastă situație ne-a fost confirmată și de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii, unde am fost informați că din partea unor uzine există restanțe la livrarea pieselor de schimb încă din cursul anului trecut. în 1970, livrările la un număr de repere foarte importante s-au desfășurat nesatisfăcător, uzinele zoare rămînînd la sfîrșitul luni în restanță cu 300—400 Aceste restanțe reprezentau, șitul anului, 72 repere-piese schimb pentru tractoare și 125 re

pere-piese da schimb pentru mașini agricole. Nici asigurarea cu piese de schimb pentru anul 1971 nu este satisfăcătoare, în legătură cu o serie de repere de foarte mare importanță funcțională existînd tncă divergențe cu furnizorii.Corespondenții noștri din mai
ne Brașov. Aci, restanțele trecut la reperele pentru au fost incluse in planul pe acest an care înregistrează, in general, creșteri între 8 și 10 ori față de 1970. Cele mai mari restanțe sînt la poziția’ genți. Din cele relatate de ing. Valentin Călin, directorul coordona-

LA TIMIȘOARA i

✓</

de anul tractoare

determină o consti- mai A-

furni- fiecărei repere. Ia sfîr- de

RAID-ANCHETA IN ClTEVA ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

multe Județe au Întreprins o anchetă la principalele uzine și fabrici . . ... . ■schimb pentru a vedea ce promit pentru lichidarea restanțelor pe anul trecut și livrarea ritmică a pieselor din primul trimestru.Una din unitățile mari producătoare de piese de schimb pentru a- 
gricultură este Uzina de autocamioa-

producătoare de piese de tor al uzinei de autocamioane, secția genți era una din secțiile cele mai strangulate ale uzinei. Prima linie destinată prelucrării genților pentru tractoare a și fost dată în exploatare. Conducerea uzinei a ho- tărît să fie livrate în întregime toate cantitățile prevăzute pentru lunile ianuarie și februarie și chiar în 
avans o bună parte din piesele

prevăzute toare. ceput zilei de 14 Ianuarie, s-au livrat primele 100 bucăți filtre de aer din cele 170 prevăzute pe luna ianuarie. La reperul jantă, uzina s-a angajat să livreze, in ianuarie, 550 bucăți față de 500 cite au fost contractate cu Ministerul Agriculturii și Silviculturii. Pînă la data de 14 ianuarie s-a livrat întreaga cantitate, urmind ca pînă la sfîrșitul lunii să fie date alte cantități în avans. Uzina trebuie să impulsioneze execuția regulator registrezeMăsuriUzina detem informați, comitetul de direcție 
a hotărît ca toate restanțele anului

Pe baza informărilor transmise 
de corespondenții județeni ai 
„Scînteii"

pentru lunile urmă- Măsurile luate au insă prindă viață. în cursul

reperului la care continuă să se în- rămîneri în urmă.similare s-au luat și la tractoare. După cum sîn-

(Continuare în pag. a Il-a)

TIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). — în partea de sud-vest a municipiului Timișoara, se conturează silueta vaie, țara ton, mează să fie dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate, vor fi realizate anual 100 de vagoane de tramvaie de diverse tipuri și capacități. Noul obiectiv este prevăzut să intre in funcțiune la începutul anului 1972.Specialiștii lucrează Intens de pe acum la elaborarea proiectelor și prototipurilor viitoarelor vagoane de tramvai ce vor circula nu numai la Timișoara, ci în toate orașele patriei care dispun de asemenea mijloc de transport în comun. Primul prototip de tramvai conceput integral de ingineri și tehnicieni de la întreprinderea de transporturi din localitate a și fost executat, în prezent aflindu-se In probe de încercare. Pe planșeta proiectanților se mai află în curs de elaborare alte prototipuri de tramvaie cu caracteristici de funcționare îmbunătățite.

viitoarei fabrici de tram- singura de acest fel din noastră. în halele de be- oțel și sticlă, care ur-
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Informarea politică a comuniștilor.

a tuturor cetățenilor
9

DIVERS' Q LATURĂ ESENȚIALĂ
în cuibul
berzei

A MUNCII DE PARTID
în vara anului trecut Pal rls, fotograf la Muzeul din Gheorghe, a imortalizat pe liculă aproape toate cele de berze care poposiseră plaiurile covăsnene. Clișeele realizate (3 500 alb-negru și 1 500 în culori, plus un film documentar 

de aproximativ o oră) oferă a- cum una dintre cele mai complete imagini despre viața ber- zelor în cuib și obiceiurile lor. Ținînd seama de faptul că, de regulă, barza își face cuibul pe cele mai înalte coșuri, aproape inaccesibile fotografului, colecția constituie și din acest punct 
de vedere o adevărată și inedită performanță. Pe lîngă valoarea documentară deosebită pentru studiul acestei specii de păsări (muzeul din Sf. Gheorghe va deschide în curînd o expoziție specializată pe această temă), colecția respectivă a prilejuit autorului ei și numeroase realizări remarcabile de artă fotografică.

Fo- .Sf. pe- 800pe

Aprindeți

farurile!
In ultimul timp am primit mai 

multe sesizări telefonice despre 
faptul că numeroase mijloace de 
transport in comun, in orele de 
noapte, nu-și respectă nici ora
rul, nici... itinerartll. In noaptea 
de 15 ianuarie am verificat și noi, pe trasee, o parte din sem
nalele primite. Cu acest prilej 
am constatat că o bună parte din 
autobuzele și troleibuzele aflate 
in circulație (linia 87 — turul 34, 
linia 47 — turul 3, linia 107 — 
turul 2) s-au retras la garaj mai 
devreme cu aproximativ o oră 
decit prevedea graficul. Aceasta, in timp ce alte autobuze și tro
leibuze staționau pe diverse 
străzi in așteptarea orei de retra
gere (linia 101 — turul 13 — pe 
cheiul Dîmboviței) ! Să fie oare 
aceste „devieri nocturne" un re
vers al faptului că, de la anu
mite ore, pe liniile I.T.B., con
trolul începe și el să-și stingă 
farurile ? Oricum insă, aceasta 
fiind situația, se cer măsuri 
prompte pentru repunerea pe 
roate a circulației vehiculelor 
I.T.B. pe timp de noapte 
form graficului prevăzut.

După cum se știe, o trăsătură definitorie a amplului proces de perfecționare a muncii organizațiilor de partid o reprezintă adîncirea democrației interne de partid. Consultarea sistematică a comuniștilor, dezbaterea de către aceștia a celor mai importante aspecte ale politicii partidului, crearea condițiilor ca membrii de partid să participe efectiv nu numai la elaborarea deciziilor, la stabilirea măsurilor pe care Ie adoptă organele de partid, ci și să fie periodic informați cu privire la felul cum sînt înfăptuite — iată cerințe esențiale ale democrației interne de partid. Am solicitat tovarășului Constantin Potingă, secretar al Comitetului județean Neamț al P C.R., să ne vorbească, în lumina experienței organizației de partid, despre acest aspect.— Participarea maselor la rea problemelor, consultarea privire la modul de a luționa reprezintă numai tură mocrațlei. Tot atît de important____
însă să se acționeze cu perseverență 
în sensul ținerii la curent a tuturor 
categoriilor de cetățeni asupra felu
lui în care decurge activitatea pentru 
îndeplinirea a ceea ce s-a stabilit in comun. Spunînd aceasta, avem în vedere necesitatea de a se depune străduințele cuvenite pentru a da viață măsurilor luate de conducerea partidului după Congresul al X-lea referitoare la îmbunătățirea informării activului de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii despre activitatea organelor de partid și de 
stat.

Convorbire cu tovarășul 
Constantin POTÎNGĂ 

secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R.

analiza- lor le o ce-i drept esențială — a cu so- la- de- este

La schi

Un exemplu de erq|m 
In lupta pentru libertatea și 
fericirea poporului muncitorrențel poliției, un adevărat miting muncitoresc în pădurea Andronache, cu megafoane împînzite prin copaci, prin care a răsunat răspicat cuvîntul însuflețitor al partidului comunist. Alături de Ilie Pintilie și de alți reprezentanți al muncitorilor ceferiști, el a militat de la tribuna Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor C.F.R., ce a avut loc la Brașov In anul 1936, pentru înfăptuirea Frontului Unic Muncitoresc.în anii următori. Constantin David activează în aparatul ilegal al C.C. al P.C.R., fiind ales în conducerea Comitetului local București al P.C.R. El contribuie la organizarea impresionantei demonstrații de 1 mai 1939 din Capitală, la care au participat peste 20 000 de oameni, și a altoc adunări cu caracter antifascist. Deși hăituit în permanență de copoii siguranței șl ai jandarmeriei reușește să îndeplinească însemnate sarcini de partid la Galați, precum și pe Valea Prahovei, în rîndul muncitorilor petroliști.Timp de 10 ani— din 1931 pînă în 1940, Constantin David a fost arestat de 24 da ori. El s-a distins— tn cei 12 ani cit a muncit ca activist al partidului — ca un militant Iubit, a- părat și urmat cu încredere de muncitori.După cum este cunoscut, o dată cu venirea la putere — în septembrie 1940 — a legionarilor, a fost dezlănțuită o teroare feroce împotriva tuturor patrjoților antifasciști, a oamenilor politici democrați, a intelectualilor progresiști. Ascuțișul acestei terori legionarii l-au îndreptat în primul rînd împotriva partidului comunist, a mișcării muncitorești șl revoluționare, ca forța de luptă cea niai hotărîtă împotriva fascismului, împotriva planurilor de înfeudare economică și politică a țării față de Germania hitlecistă, de aruncare a țării în războiul antisovietic. Teroarea și crima au atins culmea in zilele de dezmăț tragic ale rebeliunii legionare din ianuarie 1941. In toiul nopții de 21 spre 22 ianuarie, C. David a fost smuls banditește de o bandă de legionari din casa în care locuia împreună cu părinții în cartierul Grivița, dus mai întîi la sediul poliției legionare, unde a fost supus unor torturi bestiale, încheiate cu asasinarea sa mișelească. Peste cîteva săptămini, corpul său neînsuflețit, Inspăimîn- tător mutilat, a fost găsit aruncat în pădurea Pantelimon.Moartea eroică a lui Constantin David a constituit o grea pierdere pentru clasa muncitoare, pentru partidul comunist, pentru forțele progresiste și patriotice ale poporului român. ........ii..... ........1Supremul sacrificiu făcut de ne- numărați fii ai partidului, ai clasei muncitoare din țara noastră, care n-au cunoscut cauză mai sfîntă decit slujirea neclintită a poporului, apărarea onoarel șl independentei patriei împotriva fascismului, nu a fost zadarnic. Pilda lor însuflețește azi oamenii muncii din țara noastră tn munca creatoare dăruită ridicării edificiului socialist al patriei la Înălțimea idealurilor pentru care au luptat șl s-au jertfit cei mai buni fii ai națiunii române.

Gh. ZAMFIR

In întâmpinarea glorioasei aniversări a semicentenarului Partidului Comunist Român, oamenii muncii din tara noastră rememorează drumul de luptă străbătut de partid, marile bătălii de clasă purtate sub conducerea sa pentru lichidarea exploatării și asupririi, pentru făurirea socialismului pe pămîntul României. El aduc, totodată, prinos de recunoștință memoriei acelor dîrji militanți ai partidului comunist, care înfruntînd, în anii grei ai ilegalității, teroarea crîncenă a aparatului de represiune burghez au plătit greu, adesea chiar cu prețul suprem al vieții, devotamentul lor neclintit față de cauza poporului muncitor.• Printre numeroșii comuniști căzuțl victimă terorii în lupta crîncenă cu cel mai feroce dușman al poporului, fascismul, se numără și Constantin David, activist de seamă al P.C.R., de la a cărui asasinare mișelească se împlinesc 30 de ani.Viața scurtă — avea numai 33 de ani cînd a fost u- cis de legionari — dar luminoasă a neînfricatului luptător comunist Constantin David ilustrează destinul unui fiu de muncitor care, trăind din plin viața aspră pe care societatea capitalistă o hărăzea clasei muncitoare, a găsit repede, încă din fragedă tinerețe, făgașul luptei revoluționare, identl- fieîndu-se, pînă la contopire, cu idealul eliberării celor ce muncesc.S-a născut la 25 aprilie 1908. în București, tatăl fiind strungar ceferist iar mama — lucrătoare într-o le- gătorie de cărți. înainte de a împlini 14 ani, tatăl său l-a adus la Atelierele C.F.R. „Grivița", unde s-a calificat ca strungar, apoi ca sudor.Primii pași ai formării sale politice îi parcurge în cadrul organizației U.T.C. și al sindicatului din ateliere. După efectuarea serviciului militar, ca strungar la Pirotehnia armatei, se întoarce în rîndul tovarășilor săi de muncă de la „Grivița", pe care îi găsește în plină efervescentă revoluționară. Tinărul Tică David — cum îi spuneau muncitorii — se alătură entuziast acțiunii de organizare și mobilizare a lucrătorilor în puternicele bătălii de clasă ale muncitorilor ceferiști desfășurate sub conducerea P.C.R. în Ianuarie—februarie 1933. împreună cu mai mulți comuniști și uteciști este arestat „preventiv" pentru șase luni de zile și trimis la închisoarea Jilava. Departe de a-i slăbi hotă-rîrea neclintită de luptă, închisoarea — unde a venit în contact cu cadre de bază ale partidului — a constituit pentru el O autentică școală de călire revoluționară. La puțin timp după eliberarea din închisoare, în 1934, este primit în rîndurile membrilor P.C.R.înflăcărat orator, cu o puternică forță de convingere. Constantin David a participat cu Însuflețire. în perioada ce a urmat luptelor din 1933. la inițierea a numeroase acțiuni de masă antifasciste sau cu caracter revendicativ. Nu o dată a răsunat tn acei ani, atît la adunările din București, cît și în provincie, glasul său dîrz care chema la strîngerea rîndurilor maselor muncitoare. pentru realizarea Frontului popular antifascist. Numeroși sînt muncitorii care îsi amintesc faptul că, la 1 mai 1935, Constantin David a reușit să organizeze. în ciuda pre-

ceea ce s-a făcut bun, dar să nu 
ocolească lipsurile, ci, dimpotrivă, să le pună în adevărata lor lumină, să 
sublinieze cauzele, felul cum pot fi li
chidate. Tendințele de a prezenta diferitele situații în roz, de a evita critica și autocritica, sînt dăunătoare întrucît golesc informarea de conținut, demonetizează acest act în ochii maselor. Combatem astfel de tendințe de cîte ori le intîlnim, căci, așa cum o arată faptele, pentru a fi eficientă, informarea maselor, ca latură inseparabilă a democrației, trebuie să fie concretă, axată pe problemele fundamentale care au constituit obiectul unor hotărîri, măsuri. decizii, să înfățișeze nu numai ce au făcut sau nu organele de conducere respective, în întregul lor, ci și fiecare persoană în parte, care intră în componența lor.

— Ce măsuri preconizează co
mitetul județean de partid pen
tru înlăturarea deficiențelor a- 
mintite 7— Trebuie să recunoaștem că experiența dobîndită în județ în aplicarea sub acest aspect a principiilor democratice este încă într-o formă incipientă. Unii activiști nu înțeleg încă importanța Informării comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii despre activitatea organelor de partid în fruntea cărora se află. Apoi, este vorba de o anumită inerție, de un spirit refractar față de critică. Este mai comod, de pildă, să vorbești — dacă ești de-acum nevoit s-o faci — în general, despre activitatea organelor de conducere, decit să te referi la persoanele care fac parte din ele ; în această privință se acționează în mod tacit, conform principiului potrivit căruia „nu te critic, nu mă critici". De altfel, nici unii membri ai biroului comitetului județean de partid nu au acordat atenția cuvenită îndrumării organelor de partid, în sensul îmbunătățirii informării maselor despre activitatea lor.In ultimele luni au fost întreprinse, pe tema care face obiectul acestei convorbiri, schimburi de experiență cu birourile unui șir de organizații de bază. Colective ale comitetului județean de partid au analizat >n mai multe unități economice modul cum se îndeplinesc prevederile hotă- rîrii din decembrie 1969 a C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea consultării și informării comuniștilor asupra activității organelor de partid și de stat, asupra problemelor politicii interne și internaționale a partidului și guvernului. Problema a făcut, de asemenea, obiectul preocupărilor în cadrul adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri, ca și cu prilejul instruirilor periodice ale activului de partid, de stat, al organizațiilor de masă și obștești.Rămîne pentru noi o sarcină importantă de a perfecționa propriile noastre metode folosite în această privință, incit să avem autoritatea morală de a cere și altora să acționeze pentru aplicarea necondiționată a principiilor democratice în conexiunea lor firească.

ultimă instanță județul nostru să poată raporta îndeplinirea planului cincinal cu peste două luni mai devreme, iar a angajamentului organizației județene de partid pentru anul 1970 cu două luni înainte de termen.De asemenea, practica a numeroase birouri ale organizațiilor de bază, cum sînt cele de la U.F.S. Săvinești, întreprinderea de prefabricate și I.M. Roman, de a Informa adunarea generală a comuniștilor, înainte de a se aborda problemele aflate pe ordinea de zi, despre modul în care se îndeplinesc hotărîrile anterioare, își vădește efectul în creșterea inițiativei și simțului de responsabilitate al membrilor de partid pentru mersul treburilor generale, în dezvoltarea la fiecare a sentimentului că este „stăpîn" in organizația din care face parte.O deosebită atenție acordăm informărilor pe care le prezintă însuși biroul comitetului județean de partid. Ne străduim ca, prin problematica lor. prin modul de abordare a chestiunilor, prin spiritul lor analitic, ele să exercite o influență educativă a- supra tovarășilor din activul de partid arătîndu-lei cum trebuie să procedeze el înșiși la rîndul lor. Faptul că noi am informat activul de partid asupra mersului îndeplinirii hotărîrilor luate pentru dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1971, că am examinat, pe parcurs, împreună cu el, felul cum se desfășoară această acțiune are ca rezultat încheierea ei în bune condiții, descoperindu-se o serie de rezerve importante, necunoscute înainte.
— Ar fi interesant dacă ați re

lata preocupările pentru perfec
ționarea metodelor de informa
re a comuniștilor, tn general a 
cetățenilor, pentru înlăturarea u- 
nor neajunsuri, a eventualelor 
tendințe de formalism.— In primul rind, trebuie spus că mai sînt unele birouri ale organizațiilor de bază, între care cele de la Șantierul 2 construcții Săvinești, fabrica „Zorile noi“-Piatra Neamț, care, deși consultă un mare număr de comuniști în elaborarea unor hotărîri, nu informează cu regularitate adunările generale asupra felului cum se îndeplinesc aceste hotărîri. Neajunsuri de acest ordin intîlnim și la unele birouri ale comitetelor de oartid, între care cele ale comunelor Bozieni. Ure- cheni. Tcușesti. Răucesti. O.C.L. Comerț Mixt Roman. S.M.A. Podoleni.

— Situații de felul celor rela
tate sînt situații-limită. Mai frec
vente sint cazurile cînd, deși in
formarea are loc, ea nu-și atinge 
scopul...— Există si astfel de cazuri. De pildă. în unele dintre adunările generale ale organizațiilor de partid pentru alegeri, care au avut loc la U.F.S. la șantierul de cons- la Săvinești, C. A. P.I Zănești au fost puse un conglomerat înde probleme, tratate într-un din care era foarte greu DarticiDanții să-și formeze o Imagine clară despre activitatea depusă de birourile organizațiilor de bază respective. Nu o singură dată asistăm la plenare ale comitete’or comunale de partid nregătite în pripă. în care se prezintă informări despre chestiuni lăturalnice la modul laudativ, fără a arăta cine dintre membrii lor muncește bine, cine nu : în astfel de cazuri avem de-a face cu o aniicare trunchiată a principiilor democratice.

— Ce considerați, deci, că este 
important să se spună în cadrul 
informării ?— Informarea trebuie să Înfățișeze lucrurile în mod realist, principial, cu exigență partinică, să arate clar

30 de ani de la asasinarea 
de către legionari 

a militantului comunist 
Constantin David

— Satisfacerea dezideratului 
la care vă referiți nu poate 
fi un act în sine; preocu
parea în acest sens își vădește, 
desigur, utilitatea practică in 
perfecționarea conducerii vieții 
sociale la toate nivelurile...— înlesnind cetățenilor posibilitatea de a cunoaște o anumită stare de lucruri, se creează, implicit, cadrul pentru a afla părerea lor despre felul în care pot fi înlăturate anumite greutăți, neajunsuri ce apar în munca pentru aplicarea hotărîrilor, pentru a pune în lumină o experiență pozitivă sau a critica delăsarea unora care au atribuții precise legate de finalizarea acțiunilor, pentru a aduce,' dacă este cazul, corectivele necesare înseși hotăririlor ; pe de altă parte, cei aflați în diferite funcții de conducere sînt puși, în felul acesta, în . postura de a supune judecății maselor activitatea lor, fapt care, In primă și ultimă instanță, are ca rezultat 

o creștere a spiritului de răspundere 
ii de inițiativă al tuturor.

— Ce aspecte concrete îmbracă 
preocuparea comitetului județean 
de partid în această privință ?— înainte de toate, veghem la stricta respectare a hotărîrilor conducerii partidului privind prezentarea periodică a dărilor de seamă de către organele de conducere în fața activului de partid, a comuniștilor, 

a oamenilor muncii. Este un bun cîș- tigat faptul că în cele mai multe cazuri, acest lucru se face cu frecvența cuvenită. Prezentarea de către biroul comitetului județean, al comitetului municipal P. Neamț, al comitetelor orășenești șl ale multor comitete comunale de partid a rapoartelor în plenare sau în adunări ale activului, Înfățișînd munca depusă într-un a- numit interval, stadiul de realizare 
a unor hotărîri are nu numai o însemnătate principială, dar și consecințe de ordin practic. Procedeul ca atare permite un autocontrol, o confruntare a punctelor de vedere ale organelor de partid cu cele ale unei mase largi de comuniști, o îmbunătățire a înseși măsurilor despre a căror îndeplinire se prezintă informări. De pildă, ținerea la curent a activului de partid, a comuniștilor din întreprinderile industriale și de construcții în legătură cu mersul activității pentru a da viață sarcinilor economice a dat posibilitatea organizațiilor de partid să se orienteze spre luarea măsurilor necesare pentru a dezvolta experiența bună, pentru a înlătura unele neajunsuri și a preveni. altele, ceea ce a contribuit ca in

Cine i-a
întîlnit ? PE 600 DE SORTIMENTE DE CALITATE

la bancă

Imprudența

MARCA TIMIȘOREANĂ „AZUR"

n-are cont

Paza bună trece primejdia rea. Pentru cine ar ii mai nimerit un asemenea proverb dacă nu pentru cel ce mînulesc banul public? Iată însă că unii dintre aceștia ar vrea să ne convingă de contrariu. Printre ei, casierele Vir- ginica Ciupercă de la cooperativa „Progresul" și Elena Homescu de la magazinul de artizanat Hîr- șova, care, In timpul unui control efectuat zilele trecute au fost lntîlnite transportînd / însemnate sume bănești fără respectarea instrucțiunilor legale existente 
în acest sens. Cu același prilej 
s-a constatat că Maria Neacșu șl Elena Nicolae de la Centrofarm Constanța plecaseră la bancă, neînsoțite, cu sume de peste 30 000 lei la ele, iar lucrătorii de la oficiul P.T.T. Nicolae Bălcescu și magazinul cu autoservire din Murfatlar își trimiseseră, ca de obicei, banii la centrele de colectare prin... curieri ocazionali ! In toate aceste cazuri, vinovății și-au încasat sancțiunile de rigoare. Să nu uite insă că asemenea imprudențe i-ar putea costa mult mai mult

Două întîmplări desprinse din 
două scrisori sosite la redacție, 
In care este vorba de două per
soane dispărute de acasă. Primul 
caz : loan Rob, în vîrstă de 65 de 
ani, a plecat din Gherla-Hășda- 
te, acum o lună de zile, la niște 
rude în comuna Oarța de Jos 
(Maramureș). S-a urcat în acce
leratul de Iași (pe care urma să-l 
schimbe apoi la Dej), dar, deși 
de atunci a trecut atita timp, încă 
n-a ajuns la destinație. Sesizate 
de dispariția bătrînului (îmbră
cat intr-un pardesiu bej și o că
ciulă de blană cu clape, de sta
tură potrivită, cu părul negru u- 
șor încărunțit) rudele au în
ceput să-l caute,- dar n-au reușit 
să afle nici o veste despre el. In 
cel de-al doilea caz este vorba 
de elevul Nicolae Gh. Zegheru, 
născut la 2 septembrie 1952 în 
comuna Șotinga — Dîmbovița 
(brunet, ochi căprui, păr ondulat, 
tnălțme 1,60 m.) care a dispărut 
de acasă în împrejurări necunos
cute încă din luna septembrie 
1970. Comunicată organelor de 
miliție din orașele Gherla și, res
pectiv, Tîrgoviște, aflate și ele 
in căutarea celor doi, orice re
lație ar putea grăbi readucerea 
lor acasă.

Numărul de 600 de sortimente de lacuri, detergenți, vopsele, uleiuri sulfatate etc., realizat de chimiștii timișoreni de la uzina „Azur" exprimă nu numai rodul unei preocupări asidue pentru continua diversificare a producției, ci și o tot mai intensă solicitare a acestor sortimente, datorită calității lor superioare, de către numeroși beneficiari din țară și de peste hotare.

S. ORBAN

ț La 26 ianuarie 1971 j 
ț 0 NOUĂ TRAGERE j 
j EXCEPȚIONALĂ } 
! LA LOTO ț

Administrația de Stal „Loto- |
Pronosport" organizează lâ 26 l i ianuarie 1971 o nouă tragere > excepțională Loto, la care se ț vor atribui numeroase premii ț 

l în bani, autoturisme „Dacia < ’ 1300* și „Fiat 850" în număr * ) nelimitat, precum și excursii în 
l Austria, Cehoslovacia, R. D. 1 J Germană, Ungaria și Polonia. ' 
1 Se vor efectua 4 extrageri în ) lț 3 faze — în total, 26 de nu- 1 i mere. Cu variante de 15 lei se 
1 poate participa la toate extra- 1gerile. jj

Rubricd redactata 
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
-Scînteii

Săvinești. trucții de Negrești și în dezbatere treg mod ca
sa q @ m

(Urmare din pag. I)

O dată cu începutul actualului cincinal, celor 600 de sortimente li s-au adăugat noi tipuri de auxiliari foarte căutați și utilizați, în special in fabricarea maselor plastice, în industriile textilă și de pielărie. Noile tipuri și sortimente de auxiliari, ca de altfel multe din produsele uzinei timișorene, au fost realizate pe baza cercetărilor întreprinse de specialiștii uzinei.

Concurs pe teme publicitareMinisterul Comerțului Interior, prin întreprinderea de stat „Reclama comercială", împreună cu Uniunea artiștilor plastici, Uniunea scriitorilor și Uniunea compozitorilor, organizează între 20 ia- ’ nuarie — 20 februarie 1971, un concurs de afișe publicitare, scenarii de filme publicitare pentru televiziune și cinematograf (durata 1 minut), scenete publicitare și reclame muzicale pentru radio (durata 2—3 minute).Pentru lucrările cele mai reprezentative se vor acorda

următoarele premii : premiul I — 2 000 lei; premiul II — 1 500 lei; premiul III — 1 000 lei.Lucrările pentru concurs, semnate cu un moto și însoțite de un plic, în care se vor introduce : același moto, numele, ' prenumele și adresa autorului, se vor expedia la adresa întreprinderii : I.S. „Reclama comercială" din Calea Victoriei nr. 68—70, sector 1 —București. (Informații referitoare la tematica și regulamentul de desfășurare, la telefon nr. 14.07.55).

trecut să fie recuperate încă în luna ianuarie. Aceasta, bineînțeles, în paralel cu realizarea sarcinilor anului curent. Greutăți mai mari se ridică in fața uzinei în cazul pinionului conic unde restanța din anul trecut este de 1 124 bucăți. Aceste greutăți sînt provocate de lipsa unor scule speciale din import cu care trebuie echipate cele două mașini care execută dantura conică. Acest impediment va fi înlăturat prin măsurile luate în sensul că această operație va fi executată pe alte mașini. Datorită acestor măsuri s-a reușit ca, in cursul săptămînii trecute, să fie expediat bazelor primul lot de 554 bucăți pinioane conice.Unele măsuri în ce privește recuperarea restanțelor la livrarea pieselor de schimb pentru agricultură au fost luate și Ia întreprinderea „Elec- tromotor“-Timișoara. „Vom produce toate cantitățile reclamate de M.A.S. — spunea tov. ing. Icard Diamant, director adjunct. Astfel, din cele 337 bucăți relee tip R-30, în prima decadă a lunii ianuarie, au și fost livrate 200 bucăți. Restul de 137 vor fi expediate la bazele de aprovizionare ale M.A.S. pină la 31 Ianuarie. In ce privește carcasele — 500 bucăți și bobinele RT-1330 bucăți (subansam- ble din componența releelor R-300), am întocmit un program de lucru care, concomitent cu procesul de fabricație pe acest an, va permite recuperarea restanțelor respective pînă la sfîrșitul trimestrului I a.c.“.In alte întreprinderi, problema execuției și livrării la termen a pieselor de schimb pentru tractoare și mașini agricole nu este privită cu suficientă răspundere. La Uzina de autoturisme Pitești, valoarea acestora a fost anul trecut, de peste 46 milioane lei, iar în acest an va fi de circa 60 milioane. La jumătatea lunii noiembrie, factori de răspundere din conducerea uzinei dădeau asigurări că restanțele de piese existente atunci vor fi recuperate pentru ca mașinile agricole să nu sufere. Iată că anul s-a încheiat și asigurările de atunci au rămas vorbe goale, deoarece uzina a înregistrat restanțe destul de mari la piesele de schimb pentru a- gricultură. Stăm din nou de vorbă cu Inginerul-șef al uzinei, Va- sile Licu și inginerul Constantin Ciobanu, șeful serviciului producție La întrebarea : ce posibilități există pentru recuperarea restanțelor fără a afecta planul pe primul trimestru, interlocutorii noștri au răspuns că pentru unele din repere există posibilități, dar pentru altele nu. restanța de 20 000 segmenți motor s-a realizat o parte însemnată, deoarece noua hală de producție a a- cestor piese lucrează acum cu majoritatea utilajelor de bază. Situația e mai bună și tn ce privește livrarea diferitelor tipuri de supape. Intr-o situație critică rămîn, In continuare, pistoanele (circa 50 000 bucăți) pen-

tru care nu s-a dat nici o garanție privind recuperarea restanțelor. A- ceasta se datorește faptului că aici lasă mult de dorit disciplina, nu există asigurată asistența tehnică pe schimburi. Se face chiar precizarea că din halele de turnătorie lipsesc tehnologii ; unii clin ei aflați în serviciul metalurgillui-șef se ocupă cu totul de alte probleme. Posibilitățile de lucru sînt mult diminuate și în halele unde se realizează celelalte piese reclamate. La segmenți, de exemplu, rebutul a fost în trimestrul IV al anului trecut de peste 40 la sută.O altă întreprindere care se înscrie cu mari restanțe la piesele de schimb pentru agricultură este Uzina meca-

trebarea noastră directă : veți putea recupera restanțele de piese de senimb din anul trecut, ni s-a răspuns categoric : nu. „Nu, nu vom putea face nimic — a subliniat directorul general, iar la sfîrșitul acestui an vom avea din nou restanțe la 'inele piese de schimb".Nu se poate tolera o asemenea situație. Centrala industrială de resort trebuie să analizeze de urgență cauzele care duc la încălcarea atît de gravă și păgubitoare a contractelor.Problema recuperării restanțelor anului 1970 și a producerii pieselor de schimb pentru mașinile agricole prevăzute în primul trimestru al a- cestui an nu a reținut pînă în pre-

Piesele de schimb

Din pentru

nică Plopeni-Prahova. Anul trecut, această unitate, spre exemplu, n-a livrat nici măcar un brăzdar din cele peste 200 000 contractate, are în restanță circa 75 000 pluguri, mai mult de 26 000 de ax-'comandă pentru tractor U-650, 6 015 bucăți distribuitoare, 1 248 tuburi flexibile, 2 724 ambielaje și cîte altele. Din discuțiile avute cu directorul general, ing. Gheorghe Silaev, și cu inginerul-șef de producție, Ion Pîrvu a reieșit că vinovății trebuie căutați nu la Plopeni, ci in alte părți, la Hunedoara, la centrala industrială de resort. Evident, nu se poate, nega faptul că o serie de greutăți ale uzinei pornesc de la activitatea altor unități. Dar cele mai multe probleme nerezolvate privesc pînă la urmă tot colectivul 'din Plopeni. Directorul comercial, Gh. Grigorescu, susține că „toată lumea știe de lipsa materiei prime pentru brăzdare". S-a făcut o informare, o documentație la centrală și s-a așteptat să se rezolve totul. O situație precară intîlnim la Plopeni și în ceea ce privește asigurarea producției de tuburi flexibile. Pentru 1971 s-au încheiat contracte ferme cu diverse unități pentru 1 100 000 asemenea tuburi. La ora actuală însă uzina din Plopeni nu are încheiat contract cu Combinatul de cauciuc din Jilava pentru furtunul necesar tuburilor flexibile. „Abia pe ziua de 16 ni s-a înmînat proiectul de contract — afirmă directorul comercial. Combinatul din Jilava nu se angajează decit pentru circa 700 000 de furtunuri". Ce veți face ? La a- ceastă întrebare s-a răspuns du o ridicare din umeri. Iată de ce la ln-

zent atenția nimănui din conducerea 
U.C.M.M.A. Bocșa, a grupului de 
uzine Reșița. Ing. Mircea Golumba, directorul uzinei și inginerul-șef, Benito Birda, afirmau chiar că s-a și depășit planul la acest capitol. în legătură cu această problemă trebuie menționat că planul a fost suplimentat în primul trimestru al anului 1970, iar această suplimentare a devenit sarcină fermă de plan pentru uzină. Uzina a avut tot ce trebuia pentru a se achita de îndatoriri, numai indisciplina în muncă, organizarea slabă au condus la restanțe pe anul 1970. Pentru anul acesta se invoca lipsa tablei manganoase, materie primă din care se fabrică o mare parte din piese. Dar necesarul pentru luna ianuarie (198 tone) este asigurat. Cu toate acestea încă nu s-a produs nici 
o piesă de schimb pentru mașini a- gricole, nici în contul restanțelor, nici în contul planului pe luna ianuarie. De ce ? Ing șef Benito Birda afirmă că de obicei aceste piese se produc numai în ultima decadă a lunii. Este un răspuns care demonstrează cu cită lipsă de atenție sînt privite aici răspunderile ce revin uzinei pentru asigurarea pieselor de schimb atît de necesare agriculturii în aceste zile.

Uzina mecanică din Cuglr produce lanțuri articulate (lanțuri Gali). Anul trecut, lipsa lor a imobilizat, in toiul campaniilor, un număr însemnat de mașini agricole. De altfel, la sfîrșitul anului, uzina avea o restanță de peste 9100 m lanțuri articulate la 6 sortimente. Care este cauza ? Aflăm că ținîndu-se seama de cererea spontană de lanțuri articulate se reorganizează

secția, se procură noi mașini. Din discuții a reieșit însă că acest termen nu va putea fi respectat, întrucît multe mașini au termen de livrare trimestrul II șl chiar trimestrul III. Altele sînt în faza de proiectare, iar unele nici nu au fost contractate. Din 71 mașini și utilaje au sosit în secție doar 5. Surprinzător este faptul că multe utilaje cu termene de livrare în trimestrele II șl III sint executate la... Uzina mecanică Cugir. De altfel, există și alta deficiențe organizatorice in fabricarea lanțurilor. De pildă, slaba aprovizionare cu S.D.V.-uri diminuează realizările producției. Așa se tace că și în acest an producția de lanțuri „a început cu stîngul". Față de grafic, producția realizată este slabă. Secretarul comitetului de partid al uzinei, tovarășul Ion Iancu, prezent la aceste discuții, ne-a mărturisit că : „Situația actuală preocupă pe toți muncitorii și comuniștii secției lanțuri. Pentru remedierea grabnică a situației este nevoie de intensificarea ritmului de execuție al lucrărilor de investiții și în primul rînd urgentarea livrării utilajelor necesare". Dacă pînă la începutul trimestrului II a. c. se vor finaliza investițiile, viitoarea campanie agricolă va beneficia de lanțurile articulate de schimb necesare.
Am consemnat tn acest articol si

tuația privind asigurarea pieselor 
de schimb pentru tractoare și ma
șini agricole și unele explicații așa 
cum ne-au fost date de conducă
torii întreprinderilor respective. 
Situația înfățișată la începutul a- 
cestui articol, furnizată de Minis
terul Agriculturii și Silviculturii, 
este confirmată de realitatea din 
întreprinderile industriale care pro
duc piese de schimb. Situația este 
cu atît mai nesatisfăcătoare cu cit 
în uncie din aceste întreprinderi nu 
se întrevede posibilitatea îmbunătă
țirii ei, deoarece nu se acționează 
hotărit in vederea recuperării res
tanțelor, pentru revenirea la normal. 
După opinia noastră ar fi indicat 
ca reprezentanți ai Minislerului A- 
griculturii și Silviculturii, ai Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
do Mașini împreună cu conducăto
rii centralelor să analizeze. Ia fata 
locului, in fiecare uzină, posibilită
țile do livrare in grafic a pieselor 
de schimb, de recuperare a restan
telor. în această direcție trebuie să 
so acționeze cu toată energia, să se 
facă tot ce se poate pentru ca si
tuații ca cele intilnite în 1970 și care 
se prefigurează și pentru acest an 
să nu se mai repete, să se acționeze 
hotărit in vederea livrării ritmițe a 
pieselor de schimb, astfel ca lucră
rile de reparații să se desfășoare 
nestingherit. Esto de cea mai mare 
Însemnătate ca tractoarele să fie 
pregătite temeinic pentru campania 
agricolă de primăvară, iar in mo
mentul Începerii lucrărilor în cimp 
să se poată munci din plin.
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.Jn acești ani, forța economică sporită a patriei, matu
ritatea industriei noastre socialiste în plin avînt, poten
tului tehnico-științific, competența cadrelor inginerești, 
a muncitorilor și tehnicienilor și-au găsit o amplă 
reflectare în crearea unui mare număr de valoroase
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tâzi cu o serie de mașini, utilaje, instalații și a- 
parate care participă la competiția de valori a 
lumii contemporane.

In acest bilanț al creației tehnice un loc do 
frunte îl ocupă industria construcțiilor de mașini 
care și-a căpătat renumele de „fabrică de ta

lului picul

i energe- 
transpor

turile uriașelor investiții. Ele au constituit pîrghia 
puternică, temelia materială a unui progres evi
dent în toate domeniile de activitate ; ele au ofe
rit un vast cîmp de afirmare personalității crea
toare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
din toate ramurile industriei socialiste. Investițiile 
depășesc, astfel, sfera ejS®PmiculuLorin_ stimu
larea largă a potențialului iuman al țării, prin 
atragerea a sute de mii/' 
unor produse noi, mai p 
de o calitate superioară;

Cu o înaltă conștiințe 
sentimentul de producăte 
de proprietar ai mijloaci 
sute de colective din înțȚep togamiocffiffi excavatoare și maci 

del (fttorffiagzars și calculatoare el 
cewswr rațjjBră Sprijină direct dezv. 
tjSii, ^agriculturi/ industriei petroch: 
mjrilorț/ccpjșțlftjcțiilor industriale ș|_ . .
puternic impuls modernizării întregii economii na
ționale.

1966—1970 a însemnat asimilarea și realizarea 
a sute și mii de tipuri, mărci, produse care n-au 
existat înainte în nomenclatorul industriei noastre. 
Și fiecare prototip, fiecare marcă, fiecare produs 
nou au ridicat zeci de probleme inedite muncito
rului, inginerului, tehnicianului. A crescut soliei-

i capotat renumele ae „ 
brici". Dezvoltată impetuos în ani 

‘ ceasta ramură constitui 
de prestigiu ale econo 
in dețerminînd, ca înti&o 
3 în alte domenii de*’ț

;i coțnbine, ,utilaj^ și i 
e chimice; IdcdmStive,

anii 
sie Vîr'guri 
ț substartj

pu! dm 
ffionale, 
Pn
i indus- 
lectHcn,

nai ca pe un examen de maturitate pentru eco
nomia națională, ca pe o etapă esențială în ri
dicarea calitativă a muncii în toate domeniile pro
ducției materiale. Continuăm, deci, cu eforturi și 
exigențe sporite, competiția pentru ridicarea neîn
treruptă a performanțelor calitative ale produ
selor românești, pentru creșterea eficienței și ran
damentului în tot ceea ce facem.

Acestea sînt comandamentele principale ale 
noului cincinal în care am intrat, sînt sarcinile 
fundamentale stabilite de Congresul al X-lea și 
de ultimele documente ale Partidului Comunist 
Român, sarcini pe care întregul popor le înde
plinește cu hotărîre și entuziasm, contribuind ast
fel la edificarea societății socialiste^ "multilateral 
dezvoltate în patria noastră. \în ultimii cinci ani un 'ămpiu jAfort ftreatbâ au] 

pus toată hărnicia, priceperea &i talentul lor în 
scopul asimilării de noi proțluse industriaJe/xJn 
vederea modernizării str^cjjț^ile a ecțțfiomiei 
mânești. Știm, desigur, că o parte din* aceste pro
duse nu au atins încă parametrii calitativi ai rea
lizărilor similare din țările cele mai avansate d:n 
punct de vedere industrial ; sîntem conștienți de 
faptul că sînt obiectiv necesare eforturi sporite 
pentru a sui cît mai rap’d treptele exigenței im
puse de progresul impetuos al tehnicii mondiale.

și ne putem mîndri as-

tare economice 
în âltimii cinci] 
distincții la unț 
— au contribui 
jîflui economic , 
rabil balanța schimburilor noastre comerciale cu 
țările din întreaga lume.

Așadar, la capătul a cinci ani de muncă și de 
efort creator înregistrăm nu numai cifrele unui 
bilanț îmbucurător, ci și noile dimensiuni ale pres
tigiului tehnic atins de industria noastră. Tocmai 
de aceea sîntem azi în măsură să ne propunem 
țeluri și mai înalte, să privim actualul plan cinci-

Tn paginile speciale recent publicate am încer
cat să prezentăm — în măsura în care pagina ti
părită poate sugera dimensiunile realității — imen
sul și dinamicul tablou al patriei, peisajul său în
noit de sute și mii de construcții, succesele unor 
ramuri industriale importante, roadele principale 
din ultimii cinci ani ale politicii. partidului de in
dustrializare socialistă a României.

1966—1970 au însemnat _ realizarea 
volum de investiții ce depășește 288 
do lei. Această sumă impresionantă a 
tat contururile precise ale 
derne, ale unor utilaje de înaltă tehnicitate. Dar 
toate noile uzine și capacități de producție con
struite în ultimii cinci ani, toate atelierele, insta
lațiile, laboratoarele adăugate unor uzine mai 
vechi constituie, de fapt, tot atîtea unelte per
fecționate puse la îndemîna omului, noi instru
mente care i-au solicitat priceperea, experiența, 
gîndirea. Și astfel, dacă pe harta țării au apă
rut noi edificii industriale, masive și impunătoa
re, pe harta — imposibil de desenat — a crea
ției tehnice românești ș-au ivit noi produse de o 
valoare, de o complexitate și finețe altădată de 
neconceput.

Privind azi înapoi, la anii cincinalului înche
iat, vedem cu mai multă limpezime sensul și sco-

tarea gîndirii creatoare, s-a îmbogății experiența 
si priceperea, s-au ridicat și mai mull rigorile ca
lității. Aportul științei și tehnicii moderne, cerce
tarea aplicată la nevoile stringente ale industriei 
au dat roade greu de evaluat. Totodată, prin in
troducerea lor în procesul de producție, noile ti- 
puri-dc-mqșini si .qȚilqje, de instalații și aparataje 
gioderne ai| irțfluenj'at'^direct sporurile înregistra- 

mulicii, au determinat o creș- 
icărn, ridicînd mii și mii de 
profesionale mai înalte.
i potențialului creator la care 
last/ă socialistă, confirmare 
oiitieii partidului de dezvol- 
Itriei; noile produse realizate 
!• dintre care unele au primit 

și saloane internaționala 
ial la modificarea peisa- 
il țării, au înclinat favo-

reteniioăse,

în paginile care urmează, prezentăm cititoru
lui cîteva din noile produse realizate de indus
tria socialistă in ultimul cincinal. Cîteva din mii și 
mii I Considerăm, totuși, că imaginile alăturate 
reușesc să sugereze, măcar în parte, vastitatea a- 
cestui șantier de creație pe care îl reprezintă azi 
România socialistă.
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Tn cincinalul 1966—1970 s-a urmărit perseverent 
ÎMBUNĂTĂȚIREA structurii producției 
ROMANEȘTI DE MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTA
LAȚII COMPLEXE prin asimilarea In fabricație a 
noi produse de înalt nivel tehnic și modernizarea 
— prin reproieetare — a celor a căror fabrioație 
începuse anterior. Asimilind în fabricație 4 000 de 
noi produse, dintre care peste 3 700 tipodimensiuni 
de bază, de mare complexitate, două treimi din 
valoarea producției globale realizate de construc
torii de mașini în cincinalul trecut au fost deținute 
de produse avînd o vechime mal mică de cinci ani.

Prinire realizările „In premieră» cele mai remar
cabile figurează :

• Strungul carusel eu comandă program nume
rică.

e Noua familie de strunguri paralele echipate cu 
afișaj electronic automat do cota și dispozitive hi
draulice de copiat.

© Mașina portal de frezat longitudinal.
© Familia de mașini orizontala de alezat șl frezat.

• Mașina de frezat — universală sau verticală — 
eu comandă program secvențială.

O Mașina de danturat roți dințate.
• Mașina universală de rectificat rotund exterior.
• Mașină radială de găurit
• Instalații pentru uzine chimice șl rafinării.
• Motorul Diesel de 1250 CP.
• Grupul turbogenerator de 50 MW și turbinele 

de 178 MW.
e Cazanul de aburi de 100 Gigacalorll. ’
• Ruloul compactor vibrator autopropulsat de 

8—8 tone forță.
« Excavatorul hidraulic.
• O gamă largă de mașini textile : de țesut, tri- 

sotat și de cardat.
» O gamă largă de aparatură medicală.
• Mlcroscoape.
o Aparate de proiecție cinematografică.
e Aparate optice pentru uzul cercetării științifice.
• Laserl de uz industrial cu bioxid da carbon.,
e> O gamă largă de aparate de măsură.

Locomotiva electricâ de 6 580 CP, transformator de energie electrică și cîteva din „noile familii' de motoare electrice asincrona

Ponderea ELECTROTEHNICII In Industria construcțiilor de ma
șini — in 1970 de 14,7 la sută — este spectaculoasă. Lunga listă a noi
lor produse electrotehnice asimilate oglindește îmbunătățirile substan
țiale survenite in structura acestei ramuri. Cităm din această listă :

• LOCOMOTIVA ELECTRICA MAGISTRALĂ DE 6580 CP ț 70 do 
asemenea locomotive — realizate in comun de Uzina de construcții 
de mașini din Reșița șl uzina „Electroputere» din Craiova — sint 
exploatate cu succes pe căile ferate din (ara noastră, permițind traficul 
feroviar cu tonaje și viteze sporite.

© AUTOTRANSFORMATORUL DE 400 MVA/400 KV, cel mai mare 
produs de acest gen realizat pină azi in țara noastră. Cintărește 295 
de tone, are 12 metri lungimo, 5,8 metri lățime șl 9,5 metri înălțime.

o MOTOARE ELECTRICE ASINCRONE cu puteri de 7,5—100 kW 
întrebuințate la antrenarea mașinilor industriale, a ventilatoarelor și 
■ pompelor.

o MICROMOTOARE ȘI MOTOARE In carcase de aluminiu, produse 
la Pitești și utilizate atit în industrie, cil și in construcția de produse 
de larg consum.

© ECHIPAMENTE ELECTRICE pentru autovehicule și tractoare.
• TRANSFORMATOARE ÎN FOLII DE ALUMINIU.

Electrotehnica
y • ■ ■ ; . yy yu; ;y.,yy.-...y

Diversificarea ți modernizarea structurii producției In industria 
siderurgică, în anii cincinalului 1966—1970, și-au găsit expresia in 
asimilarea in fabricație a numeroase sortimente noi de oțeluri ți lami
nate. Dintre acestea enumerăm :

_ • 118 MĂRCI DE OȚELURI pentru industria constructoare de ma
șini și industria construcțiilor.'

• 165 NOI TIPODIMENSIUNI DE ȚEVI SUDATE, folosite în indus
tria construcțiilor de mașini.

• APROAPE 300 DE TIPODIMENSIUNI DE PROFILE ÎNDOITE.
• SÎRME DIN OȚEL precomprimat, oțel beton Po 52 și Po 60. 

utilizate în construcții.
• TABI.E GROASE, de peste 6 mm, cu rezistență sporită la coro

ziunea atmosferică, destinate construcțiilor de nave, de cazane, con- 
strucțiilor metalice. Podul de peste Dunăre, de la Giurgenl — Vadul OU. 
și unele construcții grele de la Porțile de Fier au folosit zeci de mii de 
tone de asemenea table.

e MATERIALE TUBULARE pentru Industria petrolieră (unele di
mensiuni de burlane de foraj, prăjini de foraj etc.).

• Electrozi siderurgici pentru oțeluri aliate.
• Lanțuri de diferite tipuri.
• Profile de mină, tip Sigma.
• Bare trase din oțeluri aliate.
• Blocuri dolomitlce pentru convertizor.
• Plăci termolzolante pentru industria siderurgică. Tabla groasă — un sortiment nou al industriei siderurgic»

HIn i

Industria chimică — una din ramurile de bază ale industriei româ
nești, care asigură valorificarea superioară a resurselor țării — a cu
noscut in cincinalul 1966—1970 nu numai cel mai înalt ritm de creș
tere a producției, ci și 6 largă diversificare sortimentală. Față da 
aproximativ 4 900 produse chimice cite se fabricau în 1965, ÎN ANUL 
1970 S-AU PRODUS PESTE 6 000. Din paleta noilor produse asimilata 
In fabricația în ultimii cinci ani, amintim :

® Petrochimie:
a Polistlren expandat Ignifugai
o Monoetilen glicol
c Oxid de etilenă.
o Dimetiitereftalat — materia primă de bază din ears șe fsbrleă 

fibrele și firele sintetice
« Alcooli sintetici fabricați prin procedeul oxo

@ Prelucrarea cauciucului și a maselor plastice:
o 60 tipodimensiuni de anvelope in 80 de varianta constructive, din

tre care se remarcă anvelopele pentru autoturismele „Dacia** 1100 și 
1300, pentru noile tipuri de autocamioane și tractoare și anvelopele 
fără cameră de aer

® P.V.C. expandat
® Piese din materiale plastica destinata construcției de mașini agri- 

eole, da autoturisme și autovehicule j
o Bunuri de consum din materiala plastic®.

© Fire și fibre sintetice :
A Fibra pollesterlce tip lină
• Fibre poliesterice tip bumbac
A Fire poliesterice tehnica și textile
a Rețele cord din relon.

® Lacuri, vopsele, râșlnl sintetice :
A Vopsele pentru protecții In medii corozlve
A Vopsele pe bază de produse emulsionate
• Vopsele pentru autoturisme
« Adezivi cu priză rapidă pentru Uplri de metal, beton șl snase 

plastice
o Grunduri solubile in apă și emailuri cu uscare Ia cuptor pentru 

construcții de mașini
o Rășini acrilice
• Vopsele și emailuri pentrn frigide»®

• Medicamente:
• Antibiotice ea : amplcllinȘ, oxacIUnft șț mstieffin
• Hidrocortizon hemlsuccinat
• Cloranfenicol hemlsuccinat
• Meguan, folcisteină, mexaform, gastrofibran, extract total da 

pantotenat de calciu
Creșterea numdrvlul produselor chimia»

Produse „în premieră» realizate 
transporturilor :

» AUTOCAMIONUL DE 5 TONE
• AUTOTURISMELE „DACIA».

pentru dotarea șl modernizare»

CU DUBLA TRACȚIUNE.

a AUTOTURISMELE DE TEREN ,,ARO“.
• CARGOUL MINERALIER de 10 200—12 500 tdw.
a CARGOUL DE 1600 tdw.
• NAVA FLUVIALĂ DE CĂLĂTORI DE 300 LOCURI.

a LOCOMOTIVELE DIESEL HIDRAULICE de 150, 250, 350 șl 700 CP. 
pentru ecartament normal.

a VAGONUL DE CALATORI CLASA I, CU 54 DE LOCURI, pentrn 
viteze mari și cu confort sporit.

o A fost reluată, la scara Industriei socialiste, o mai veche tradiție 
românească : PRODUCȚIA DE AVIOANE.

PE PAMÎNT, cu automobilul „Dacia-1 300" și cu autoturismul de teren „ARO" J
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Excavatoare hidraulice, echipamente tehnologice pentru industria chimico, rulmenți pentru utilajul petrolier și siderurgic și un nou tip de mașină de tricotat

Eleb A rf*O f ca>u fci l F'W.«■Vi • '■
Amplificarea producției în industria electronică, în anii cin

cinalului trecut, a avut Ioc concomitent cu diversificarea ei 
continuă, cu asimilarea in fabricația de serie a noi produse de 
nivel tehnic ridicat.

duble de tensiune, voltmetre numerice, osciloscoape de ser
viciu, numărătoare universale, vibrometre portabile etc.

în 1970 nomenclatorul de produse elec
tronice și pentru automatizări a cuprins pes
te 8 000 de sortimente și produse diferite.

Printre produsele a căror fabricație a început în cincinalul 
trecut, în afară de calculatorul „FELIX—256“ pe care îl pre
zentăm într-o fotografie din pagină, se numără :

• O GAMA LARGA DE MAȘINI DE CALCUL ELECTRO
NICE „DE BIROU", printre care „FELIX CE—30", o con
strucție compactă, complet tranzistorizată, bazată pe blocuri 
și circuite imprimate detașabile. Desfășurarea calculelor — 
rezultatele intermediare și finale — pot fi urmărite pe un 
ecran de afișare. Utilizat cu bune rezultate în calcule științi
fice, inginerești, economice și financiar-contabile.

• MAȘINI DE BIROU ELECTROMECANICE DE CON
TABILIZAT ȘI FACTURAT, CU 9—18 TOTALIZATOARE.

• APARATE ELECTRONICE DE MĂSURĂ PENTRU 
MĂRIMI ELECTRICE ȘI NEELECTRICE : surse simple șl

K............  ....................... .

• APARATURA ELECTRONICA PENTRU PROCESE 
TEHNOLOGICE ȘI APARATURA ELECTRONICA NESTAN
DARDIZATA : generator capacitiv de inaltă frecvență, gene
rator de ultrasunete etc.

« APARATURĂ PENTRU TELECOMUNICAȚII PROFE
SIONALE. printre care radiotelefonul cu modulație de frec
vență, un produs de inaltă tehnicitate.

• CENTRALELE TELEFONICE AUTOMATE.
• PESTE 100 DE ELEMENTE PENTRU AUTOMATIZĂRI, 

în mai mult de 1 000 de tipovariante, printre care : aparate 
traductoare, aparate regulatoare, elemente de calcul analogic, 
elemente bloc și module tipizate pentru reglări automate și 
pentru acționări electrice, elemente do comutație statică pen
tru sistemele UNIDIN și UNILOG.

• O GAMĂ VARIATA DE SEMICONDUCTOARE CU 
GERMANIU ȘI SILICIU.

• TUBURI CINESCOAPE CU ECHIPAMENT ELEC
TRONIC ȘI BALOANE DE STICLA PENTRU TUBURI.

• APARATAJ AUTOMAT DE JOASA TENSIUNE, MILI- 
VOLTMETRE, LOGOMETRE INDICATOARE etc.

• O GAMA LARGA DE PANOURI DE AUTOMATI
ZARE.

Calculatorul electronic „Felix—256", cu o capaci
tate de pînă la 200 000 operații matematice pe 

secundă

Creșterea
producției 
în industria 
electronică

Prezentăm cîteva dintre mașinile destinate agriculturii, asimilate tn 
perioada 1966—1970 :

• TRACTORUL PE ȘENILE S—1 500, DE 150 CP, pentru lucrările
de hidroameliorărl. - —- 

• Familia TRACTOARELOR DE 10 CP folosite în legumicultura, 
viticultură, pomicultură și la lucrările în pantă.

o Noi tipuri de tractoare pe șenile : „UNIVERSAL—651", „445—SV* 
și „445—SM“.

• Noul tip de AVION AGRICOL IAR-822, utilizat la stropiri eu 
substanțe insectofungicide, împrăștieri de îngrășăminte, aerosoli etc.

• Combina AUTOPROPULSATĂ DE RECOLTAT CEREALE „GLO
RIA C-12" ; pe lingă secerat, treierat, selectat și depozitat boabele de ce
reale păioase, ea este aptă să fie folosită la strînsul a 36 de culturi 
variate.

e COMBINA DE RECOLTAT PORUMB R-9. echipată cu depănu- 
șător.

« SEMĂNĂTOAREA SPC-6, distinsă cu medalia de argint ia Tîrgul 
de la Budapesta din 1970.

A MAȘINA DE ÎMPRĂȘTIAT CENTRIFUGAL ÎNGRĂȘĂMINTE MI
NERALE MIC 2.

o SEMĂNĂTOAREA UNIVERSALA SU-29.
o SEMĂNĂTOAREA UNIVERSALĂ PURTATA SUP-21.
o COSITOAREA PURTATĂ CP -40.
• FREZA DE PRĂȘIT în legumicultură FPL-4.
« MAȘINA DE PLANTAT RĂSADURI MPR—5.
• MAȘINA DE STROPIT UNIVERSALA MSPU—900.
• CULTIVATORUL PURTAT UNIVERSAL CPU—4,2.
• BATOZA DE PORUMB BP—12.
• PLUGUL REVERSIBIL pentru tractor cu șenilă.

în cincinalul 1966—1970, industria constructoare de mașini agricole și-a diversificat producția, concomitent cu ridicarea performanțelor tehnice și funcționale ale utilajelor. In fotogra
fii : tractorul de 40 CP, realizat în mai multe variante constructive, combina autopropulsată de recoltat „Gloria* și agregatul de pompaj pentru irigații

y

• INSTALAȚII NOI PENTRU 
^INTERVENȚII LA SONDE. Instalații de foraj

SAPE DE

O INSTALAȚIA DE FORAJ 3 
DH — 400 pentru 7 000 m adinci- de lucru la

DE FORAJ
FS-1T șl

DE FORAJ
— 150 ți

• INSTALAȚIILE 
STRUCTURAL TIP 
FS—IC.

0 INSTALAȚIILE 
GEOLOGIC TIP SG 
SG - 300.

me; sarcina maximă cîrlig — 400 tone.

0 INSTALAȚIA DE FORAJ 
F 320 — DE este varianta pentru acționarea Diesel electrică a instalației F 320 — 3 DH și poate fora tot pinâ la 6 000 metri.

e INSTALAȚIA DE FORAJ 3 DH — 250 pentru 5 000 metri adincime

România se situează 
pe locul al il-lea în lume 
în producția de utilaj 
petrolier. Prezenta in Tirgului internațional de ia București din toamna trecută a INSTALAȚIEI F 320—3 DH — ultima noutate a constructorilor ploieșteni de utilaj petrolier — a stirnit un viu interes în rindul vizitatorilor din țară și de peste hotare.Noi tipuri de instalații și utilaje au fost asimilate in fabricație in anii 1966—1970 și in alte uzine ale Centralei industriale de utilaj petrolier din Ploiești. Dintr-o listă mai largă a produselor noi ale centralei prezentăm citcva :



Tipuri noi de frigidere, mobilâ modernă și confortabilii, o varietate tot mai largâ de produse textile și încălțăminte, mașini de gătit

ÎN INDUSTRIA UȘOA
RA, din cele 75 000 de 
sortimente, cîte se fa
brică azi, 16 000 sînt 
noi, asimilate în pro
ducție în perioada 
1966-1970. Din totalul vo

lumului producției globale rea
lizate in întreprinderile acestei 
ramuri in anul 1970, articolele, 
modelele și desenele noi au re

prezentat 14 la sută. Iată citeva 
dintre aceste noutăți :

• Țesături tip bumbac din po- 
liester în amestec cu bumbae 
sau celofibră, realizate într-o 
variată gamă de desene și po
ziții coloristice.

• Țesături tip mătase din po- 
liester texturat.

• Țesături tip lină din poli- 
ester în amestec cu lină sau ce
lofibră pentru costume, rochii, 
pardesie etc.

• Tricotaje din poliester in 
amestec sau texturat.

• Confecții neșifonabile.

• Țesături din fire de In fi
late in amestec cu poliesteri.

• Țesătură tubulară (furtun) 
și alte diverse articole tehnice 
din fire sintetice, cu rezistență 
mărită în exploatare.

• încălțăminte cu talpă lipită, 
mai ușoară și mai flexibilă.

• Piei de lac șifonat, din care 
B-au realizat sortimente noi de 
pantofi și cizme.

• Tălpi din mlcroporos, ca 
greutate specifică redusă.

• Diverse produse dc menaj i 
hotă de aspirație de uz casnic, 
uscător electric cu gabarit redus 
pentru rufe, mașină de gătit e- 
lectrîcă, cu 3 ochiuri șl cuptor, 
modele noi de vase emailate, 
servicii din porțelan fin, vase 
din semicrîstal, sobe de încălzit

emailate, cu combustibil solid 
și lichid etc.

• Sticle pentru faruri șl sem
nalizatoare albe șl colorate.

• Produse din spume poliure- 
♦anice (salteluțe și bureți).

ÎN INDUSTRIA LEM
NULUI, în perioada 
1966-1970 au fost asi
milate și introduse în 
producția de serie 940 
de noi produse.

Circa 90 la suta din 
producția de mobilâ 
realizată în anul 1970

a constat din sortimen
te absolut noi, fată de 
structura realizată in anul 1365.

Dintre produsele mal impor
tante introduse in fabricație In 
această ramură amintim :

• Tipuri noi de mobilă corp, 
garnituri și piese separate, cu 
clemente modulate, suprapuse. 
Acestea se disting prîntr-un con
sum redus de cherestea și prin 
folosirea pe scară largă de în
locuitori (PAL, PFL, mase plas
tice).

• Sortimente noi de mobilă 
stil cu elemente ornamentale 
prelucrate mecanizat, cu ele
mente aplicate din mase plasti
ce sau din placaje imprimate.

• Tipuri noi dc mobilă pentru 
locuințe cu confort diferențiat.

• Bucătării din plăci înnobi
late, cu elemente tipizate,

• Modele perfecționate de 
ease demontabile pentru cam
ping, din panouri prefabricate 
eu dimensiuni modulate.

• Noi tipuri de uși-ferestre.
• Instrumente muzicale eu 

coarde, articole sportive, rechi
zite școlare,

« Ambalaje demontabile, plia
bile.

• Tipuri noi de parchete.
• Cartoane speciale pentru 

autoturisme șl cartoane electro
tehnice.

ÎN INDUSTRIA ALI
MENTARĂ, în cincina
lul 1966-1970 au fost

Introduse în fabricație 
524 de sortimente, din
tre care:

• 62 SORTIMENTE NOI ÎN 
INDUSTRIA CĂRNII ȘI A 
FRIGULUI.

® 67 SORTIMENTE NOI ÎN 
INDUSTRIA CONSERVELOR.

• 114 NOI SORTIMENTE 
ÎN INDUSTRIA MORĂRITU- 
LUI ȘI PANIFICAȚIEI.

• ZECI DE PRODUSE NOI 
ÎN INDUSTRIA PEȘTELUI 
ȘI INDUSTRIA LAPTELUI.

• 47 SORTIMENTE DIETE
TICE.

• 22 SORTIMENTE PEN
TRU ALIMENTAREA CO
PIILOR MICI.

• Alte produse de larg
COnSUm menite s® sporească 
gradul de confort și civilizați» 
in căminele noastre :

— televizoare și aparate de 
radio cu tuburi sau eu tranzis- 
toare.

— radiatoare electrice cu ulei 
pentru încălzirea locuințelor.

— plite electrice.
— mașini de călcat eu termo- 

regulator.
— frigidere cu compresor de 

140, 180 și 240 litri capacitate.
— aspiratoare de praf.
— ventilatoare cu încălzire și 

absorbție de gaze.
— mașini de spălat.
— motorete și biciclete.
— scule de mină.
— corpuri de iluminat.

ĂOWW noi
GRĂȘĂMINTE AZOTOA- 
SE- DIN. TG. MUREȘ cer
tifică astăzi înalta calitate 
a produselor sale destina
te agriculturii: azotat de 
amoniu, ape amoniacale 
etc.

TU M AG — Creație • 
cincinalului încheiat, U- 
ZINA DE MAȘINI GRE
LE DIN BUCUREȘTI este 
cunoscută, prin piesele de 
zeci și sute de tone turna
te aici: piese pentru 
turbine hidraulice (ne a- 
ducem aminte de piesele 
mari turnate pentru hi- 
droagregatele de la Porți
le de Fier), blocuri pentru 
matrițe, inele, rezervoare, 
oale de zgură, inele de ru
lare și coroane dințate 
pentru mori de ciment, 
caje și cilindri de laminor, 
cilindri cavi, axe, turbine 
de aburi și gaze, conden
satoare de aburi, filtre, 
degazoare, piese pentru 
turbine hidraulice, banda
je metalice pentru roți, 
saboți pentru vehicule te
restre.

FAUR — Adevărată 
„citadelă" a industriei 
constructoare de mașini 
românești, UZINA „23 
AUGUST" DIN CAPI
TALĂ este binecunoscută 
— atît în țară cit și peste 
hotare — pentru calitatea 
și diversitatea produselor 
sale: locomotive Diesel 
hidraulice, motoare și 
grupuri de foraj, echipa
ment tehnologic pentru 
industria chimică, a ma
terialelor de construcții și 
metalurgică, piese turnate 
și forjate etc.

samble și piese de schimb 
pentru motocompresoa- 
re și electrocompresoare, 
subansamble și piese de 
schimb pentru autoturis
me, pentru autocamioane și tractoare, resorturi 
pentru autovehicule, a- 
mortizoare hidraulice, te
lescopice, furtunuri flexi
bile etc.

- - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—

Noutăți în structura
COMERȚULUI EXTERIOR

CELOSTUF — Produse
le COMBINATULUI DE 
CELULOZĂ ȘI HÎRTIE 
DIN BRĂILA - celu
loza, hîrtia și cartoa
nele din stuf — și-au 
cîștigat un binemeri
tat renume, atît in țară 
cit și peste hotare, pentru 
calitatea lor superioară.

E. P. — Prezență de 
prestigiu a industriei 
electrotehnice românești, 
marca UZINEI „ELEC- 
TROPUTERE" DIN CRA
IOVA figurează astăzi pe 
o gamă variată de mașini 
electrice rotative, aparate 
electrice de medie și înal
tă tensiune, transforma
toare de forță, locomotive 
electrice și Diesel elec
trice.

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

U. C. M. R. — Em
blema UZINEI DE 
CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI DIN REȘIȚA o ve
dem astăzi pe motoarele 
Diesel de 1250, 2300 și 2500 
C.P., pe turbinele de 12, 
de 50 și de 178 MW, pe 
motoarele electrice cu pu
teri pînă la 2 000 kW, ca și pe compresoarele uni
versale de 50 și 100 mc pe 
minut.

U.P.A.S. — Producția 
UZINEI DE PIESE AUTO 
DIN SIBIU a cunoscut de 
la an la an o tot mai mare 
creștere și diversificare. 
In prezent aici se fabri
că : arcuri diferite, piese 
de schimb și accesorii 
pentru autovehicule, an-

— Cherestea, placaje, 
parchete, plăci din așchii 
de lemn, mobilă de dife- 
rițe tipuri sînt produse 
care poartă marca COM
BINATULUI DE EX
PLOATARE Șl INDUS
TRIALIZARE A LEMNU
LUI DIN TG. JIU

EMT — Marca UZI
NEI TIMIȘORENE „E- 
LECTROMOTOR" este 
binecunoscută posesorilor 
de aspiratoare de praf 
„Ideal" și „Practic", sau 
de radiante și ventilatoa
re, Ea figurează, de ase
menea, pe electropompa 
pentru irigații.

în fiecare an din cincinalul 1966—1970, industria construcțiilor de mașini a asimilat un numâr tot mai mare de 
produse/ noi, așa cum se vede în graficul de mai su» k

a determinat CA IN 1970 PONDE
REA ACESTOR MĂRFURI IN TO
TALUL EXPORTURILOR ROMÂ
NIEI SA AJUNGA LA 7,2 LA SUTA.

© Sodă calcinată - '•
exportă tn! IS/țări. |

• Sodă caustică, mate
riale plastice și rășini sin
tetice (P-V.C., pollstl.-en, polietilenă) — tn 18 țări.

© îngrășăminte chimice— în 10 țări.
MĂRFURILE INDUSTRIALE DE 

CONSUM (frigidere, mașini de spălat, televizoare, aparate de radio, mobilă. țesături, confecții, tricotaje) fa

bricate tn România sînt din ce in c« 
mai căutate pe piețele străine. In 
1970, exportul acestor produse indus
triale a crescut față de 1965 eu 283 
Ia sută. DE LA O PONDERE DE 11 
LA SUTA, CIT AVEAU ASEMENEA 
MĂRFURI ÎN TOTALUL EXPOR
TULUI ROMANESC ÎN ANUL 1965, 
S-A AJUNS IN 1970 LA 18,5 LA 
SUTA.

© Mobilă stil, “ ’
prelucrare, este solicitată tn multe 
țări.

În structura din anul 1970 a expor
tului României au apărut produse 
noi. E cazul, bunăoară, al tablei 
groase și mijlocii, fabricate la Com
binatul siderurgic de la Galați.

energetic -ln î»

în contextul dezvoltării rapide și multilaterale a economiei noastre, în cincinalul 1966—1970 comerțul exterior al României a cunoscut un ritm-ridicat de creștere. La finele 
anuluî 1970, volumul comerțului nos
tru exterior a fost cu aproximativ
74.5 la sută mal mare decît în 1965, depășind procentul de 55 la sută prevăzut pe întregul cincinal. Dar dincolo de creșterea cantitativă a comerțului nostru exterior, mutații evidente de ordin calitativ au avut loc in structura exportului.La exportul românesc participă tn- tr-o proporție tot mal mare sectoarele de bază' ale Industriei noastre socialiste, aflate în plin proces de dezvoltare și modernizare. Unul, din aceste, sectoare îl reprezintă Industria construcțiilor de mașini. Comparativ 
cu anul 1965. volumul de MAȘINI SI 
UTILAJE românești vîndute în străi
nătate în anul 1970 a crescut de peste 
două ori. Ca rezultat. PONDEREA 
MAȘINILOR Si UTILAJELOR ÎN 
TOTALUL COMERȚULUI NOSTRU 
EXTERIOR A CRESCUT DE LA
18.5 LA SUTA ÎN 1965. LA 22.8 LA 
SUTA ÎN 1970, după date preliminate

® Mașini de aschiat me
tale se ®xp°r^ *n w de

• Utilajțări.
® Utilaj electrotehnicin 12 țări.
® Utilaj petrolier - > wțări,
® Tractoare - . ta 22 dețâri.

Exportul de PRODUSE CHIMICE 
a crescut în 1970, față de anul 1965 
(considerat 100), cu aproape 272 la 
sută (după date preliminate), ceea ce

PRODUSE ROMÂNEȘTI 
ÎN 110 ȚÂRI

România socialistă promovează în mod consecvent 
O politică de extindere și diversificare a schimburilor și colaborării economice internaționale. Concomitent cu creșterea in ritm susținut, cu îmbunătățirea structurii mărfurilor exportate, comerțul nostru exterior a cunoscut un proces continuu de extindere a ariei sale geografice. Două cifre sînt elocvente : (JjjCQ (țț 
1950 România întreținea relații comer
ciale cu numai 29 de țări, în prezent nu
mărul țărilor partenere se ridică la 110. în ansamblul relațiilor noastre comerciale externe, țările socialiste dețin ponderea cea mai mare, de aproximativ 55 la sută. Totodată, s-au dezvoltat schimburile economice cu numeroase state din Europa, Asia, Africa, America Latină și America de Nord.

APRECIERI...
• „Calitatea tablei X-60, fabricată la Combinatul 

siderurgic din Galați, satisface cele mai exigente pre
tenții. Firma noastră și-a propus să majoreze de trei 
ori comanda Inițială". (Herve de Ia Molsoniere. repre
zentantul comercial al firmei Pont-a-Mousson, Franța).

• „Autoturismele de teren românești M-461. cu care 
am străbătut circa 25 000 km în Afganistan și Pakistan, 
s-au comportat excelent". (Inginerii Z. Filla și J. Ste- 
tina, R. S. Cehoslovacă).

• „Firmele românești se situează la locuri de frunte. 
Mobila românească corespunde din toate punctele de 
vedere tuturor exigențelor și gusturilor". (Von der 
Heyde, directorul general al Tirgului internațional de 
mobilă din Berlinul occidental).

Creșterea și diversificarea producției industriale au determinat schimbări 
și în structura exportului țârii noastre. Graficul de mai sus înfățișează creș
terea ponderii mașinilor și utilajelor, a produselor chimice și produselor 
industriale de consum în totalul exportului (pentru 1970, cifrele sînt pre

liminate)

„MEDALII DE AUR“• La Tîrgul de primăvară de la Leipzig din anul 1967, ca și la cel de la Brno din 1968, performanțele 
tehnice și funcționale înalte ale INSTALAȚIEI DE 
FORAJ F-200 A s-au bucurat de aprecierile una
nime ale specialiștilor. Ca urmare, la ambele tîr- 
guri, această modernă instalație fabricată la uzina 
„1 Mai" din Ploiești a cîștigat MEDALIA DE AUR. 
Instalația este folosită pentru forări la 3 500—4 000 
de metri, este echipată complex și ușor adaptabilă 
la orice condiții de loc și de sursă de energie.

• Tot o MEDALIE DE AUR i s-a decernat țării 
noastre la Tîrgul internațional de. la Plovdiv din anul 1969. De această dată, produsul premiat a fost 
MAȘINA DE DINȚAT PILE — M.D.P. 400, fabri
cată la Fabrica de mașini-unelte și agregate din 
București.

• In primăvara anului 1970, la Leipzig, O ME
DALIE DE AUR i s-a acordat altui produs al in
dustriei românești constructoare de mașini, consi
derat o adevărată „premieră" mondială atît prin 
concepția constructivă, cit șt prin caracteristicile 
tehnice funcționale: INSTALAȚIA DE PREVE
NIRE A ER.UPȚIILOR PlNĂ LA 350 atm.; este un 
echipament complex de mare siguranță și eficiență 
în lucrările de foraj care, montat la „gura" sonde
lor, exclude posibilitatea erupțiilor.

• în anul 1969, la Tîrgul de Ia Masskkleeberg, TRACTORUL U-400 (fabricat la uzina din Brașov), 
AUTOTURISMUL DE TEREN M-461 (fabricat la 
uzina din Cîmpulung-Muscel) și MAȘINA DE ÎM
PRĂȘTIAT ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE MIC-1 
(fabricată la uzina „7 Noiembrie" din Craiova) au 
fost distinse cu MENȚIUNE.

• Din cele 43 de invenții prezentate la diferite 
saloane internaționale de invenții și alte competiții 
internaționale, 28 DE INVENȚII AU FOST MEDA
LIATE CU AUR, IAR ALTOR 13 LI S-AU ACOR
DAT MEDALII DE ARGINT.



SC1NTEIA — miercuri 20 ianuarie 1971 PAGINA 7

DECERNAREA PREMIILOR Manifestări consacrate aniversării viața internațională

DE ORAȘE FRUNTAȘE
semicentenarului partidului

In întrecerea patriotică
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. de către participanții la adunarea populară prilejuită de decernarea premiului II municipiului Satu-Mare în întrecerea patriotică pentru gospodărirea și înfrumusețarea municipiilor țării pe anul 1970, se exprimă adînca recunoștință conducerii de partid și de stat pentru sprijinul și ajutorul multilateral neîntrerupt acordat acestei localități.Anul care a trecut, se spune în telegramă, a reprezentat pentru oamenii muncii sătmăreni — români, maghiari și de alte naționalități — un an de noi și importante înfăptuiri, în traducerea în viață a sarcinilor ce reveneau municipiului nostru pentru cincinalul care s-a încheiat. Aceste realizări le considerăm cu atît mai valoroase cu cît ele au fost obținute în condiții deosebite, ca urmare a inundațiilor din primăvara anului trecut, care au afectat grav municipiul nostru.Cu sprijinul și ajutorul multilateral al conducerii de partid și de stat, al dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin munca entuziastă, plină de avint a tuturor cetățenilor sătmăreni, am reușit să înlăturăm efectele calamităților naturale, să recuperăm pagubele înregistrate și să reconstruim spațiul locativ distrus.Nu vom uita niciodată, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prezența dumneavoastră momentele nuite de îmb-'r^ătat mbixîentele le-au prilejuit apreciat rezultatele eforturilor noastre.Manifestîndu-și înaltul spirit patriotic, atașamentul de nezdruncinat față de Partidul Comunist Român și

în mijlocul nostru, atît în de grea încercare prici- calamitate — cînd ne-ați și încurajat — cît și in de satisfacție pe care ni realizările cînd ați

conducerea sa înțeleaptă, se arată in telegramă, oamenii muncii din orașul nostru au desfășurat în cursul anului trecut o vastă activitate voluntar- patriotică, a cărei valoare se ridică la suma.de peste 36 milioane lei.Asigurăm și pe această cale conducerea partidului și statului nostru, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii sătmăreni, fără deosebire de naționalitate, sînt hotărîți ca, alături de întregul popor, să nu-și precupețească eforturile, să muncească cu elan sporit in vederea realizării și depășirii planului și angajamentelor luate pe anul 1971, pentru buna gospodărire și înfrumusețare a municipiului, adueîndu-și contribuția în acest fel la continua dezvoltare și prosperitate a scumpei noastre patrii.Cetățenii municipiului Focșani, județul Vrancea, întruniți în adunare festivă, prilejuită de inmînarea premiului III pe țară, obținut în întrecerea patriotică între municipii cu o populație sub 50 000 locuitori, pentru înfrumusețare și gospodărire, au a- dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care sînt exprimate calde mulțumiri pentru înalta prețuire acordată contribuției aduse de ei la ridicarea nivelului edilitar-gospodăresc al localității în care trăiesc și muncesc.Pășind în noul an — se spune în telegramă — ne angajăm, iubite tovarășe secretar general, că nu vom precupeți eforturile și energia noastră pentru realizarea unor obiective prin acțiuni patriotice a căror valoare să depășească 23 milioane lei.Succesele noastre de pînă acum, cele pe care le întrezărim pe viitor le dedicăm din toată inima aniversării unei jumătăți de veac de existență glorioasă a Partidului Comunist Român, încercatului conducător

al națiunii noastre pe drumul socialismului și comunismului, al bunăstării și fericirii întregului nostru popor.Ne exprimăm hotărîrea de a contribui cu toate forțele la obținerea u- nor rezultate'. din ce în ce mai bune în asigurarea prosperității și dezvoltării orașului de la Dunăre — se spune în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de cetățenii prezenți la adunarea festivă de înmînare a diplomei de premiere a municipiului Galați, care s-a situat pe locul III în Întrecerea patriotică de gospodărire și înfrumusețare a orașelor.Ne exprimăm și cu acest prilej întreaga noastră satisfacție și recunoștință față de conducerea de partid și de stat, față de. dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru grija deosebită ce o purtați destinelor poporului român, pentru ajutorul deosebit de prețios a- cordat municipiului Galati în modernizarea și.,dezvoltarea sa economică, cît și în timpul momentelor de grea încercare prin care a trecut întreaga tară în primăvara anului 1970.Conștienți de complexitatea șl amploarea hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R., privind continua prosperitate și afirmare a României socialiste, mai hotărîți ca oricînd, ne angajăm să nu precupețim nici un e- fort în realizarea sarcinilor noului plan cincinal, să contribuim prin toate forțele la efortul general al poporului de edificare a socialismului în patria noastră.Acum, în pragul semicentenarului Partidului Comunist Român, omagiul și dragostea noastră fierbinte se îndreaptă către conducerea de partid, către dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. asigurîndu-vă că vom munci cu abnegație și pricepere pentru continua înflorire a orașului și patriei noastre.

în numeroase Întreprinderi, case de cultură, cluburi ale tineretului, in școli și instituții din Capitală, la căminele culturale din comunele subordonate municipiului continuă să aibă loc manifestări consacrate aniversării a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român,Casa de cultură a sectorului 2 a găzduit marți o masă rotundă, cu tema „Făurirea P.C.R. — etapă importantă în lupta pentru apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii". De asemenea, colectivele de muncă de Ia Combinatul de industrializare a lemnului — Pipera, Fabrica de aparate electronice de măsură și industriale și de la fabrica „Stela” au audiat expuneri în cadrul cărora au fost înfățișate momente de seamă ale luptei clasei muncitoare pentru crearea partidului comunist. Elevi de la Școala generală nr 42 din localitate au participat la concursul de recitări „Poeții cîntă patria și partidul". în- același sector au început să se desfășoare. cu participarea elevilor și cadrelor didactice dintr-o serie de școli, seri de poezie și concursuri de poezii originale închinate partidului.Manifestări Similare au avut loc și în alte sectoare ■ ale Capitalei.
★BOTOȘANI (corespondentul „Sein- teii" — Nicolae Zamfirescu). Tradițiile progresiste de luptă ale ' clasei muncitoare din această parte a tării au fost evocate in cadrul unor simpozioane care au, avut loc Ia Să- veni, cu activul organizației orășenești de partid, și la Botoșani — cu elevii liceului „August Treboniu Lau- rian". De asemenea, pa baza unor fotocopii, fotografii și documente. în cadrul altor simpozioane, lectorii Cabinetului județean de partid Botoșani au vorbit participanților despre activitatea presei democratice boto- șenene (ziarele „Proletarul". „Clopotul". „Drumul nostru", revista „Slava).

Sosirea ministrului
comerțului exterior 

al R. P. PoloneMarți după-amiază a sosit în Ca-• pitală Janusz Burakiewicz, ministrul comerțului exterior al R. P. Polone, care va face o vizită în țara noastră. Cu acest prilej, ministrul polonez și omologul său român, Cornel Burtică, vor semna Acordul comercial pe termen lung, 1971.—1975, dintre. România, și Polonia.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Nicolae Nicolae. prim-adjunct al ministrului comerțului exterior. Ion Stoian, adjunct al ministrului, precum și de Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Poloniei la București, și de alțl membri ai ambasadei.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a ministrului comerțului exterior al R. P. Polone, ambasadorul acestei țări in România a oferit marți seara un cocteil. Au participat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, alți membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior, precum și membrii .celor două delegații care au purtat tratative în vederea încheierii Acordului comercial pe termen lung între cele

Învățămîntului Public din R. P. Bulgariaînvățămîn-Delegația Ministerului tului Public din R. P. Bulgaria, condusă de ministrul Ștefan Vasilev, care se află în țară Ia invitația ministrului învățămîntului, Mircea Ma- lița, a făcut o vizită la Consiliul
Cronica zilei
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două țări. (Agerpres)

marii întreceri

Marți a părăsit Capitala D. Teren- sanjaa, adjunct al ministrului comerțului exterior, care a semnat Acordul privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1971—1975 și Protocolul comercial pe anul 1971 între Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă.La plecare, oaspetele a fost salutat de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, de funcționari superiori din acest minister, precum și de Damdinnerenghiin Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la Eucurești, și membri ai ambasadei.
★Marți după-amiază a părăsit Capitala prof. dr. Jean Sonet, prorector general și administrator al Universității catolice din Cordoba, care, la invitația Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, a făcut o vizită de studii și documentare în țara noastră. In timpul vizitei, oaspetele argentinean a avut întrevederi la I.R.R.C.S., la rectoratele universităților din București și Iași, Departamentul cultelor. El a vizitat, de • asemenea, instituții culturale și obiective turistice din Capitală vincie.

popular al municipiului București, unde a fost primită de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei.însoțită de Alexe Popescu, adjunct al ministrului învățămîntului, delegația a vizitat apoi Universitatea și Institutul agronomic „Nicolae Băl- cescu’* din București, unde oaspeții s-au Interesat de felul cum este organizat învățămintul nostru Universi- “ tar țr agronomic:în cursul după-amiezii, membrii delegației au plecat la Brașov, unde vor vizita facultăți și școli din localitate.

teatre

'a-

și din pro-

tării!4
(Urinare din pag. I)în comun. Multe prevederi vizează acțiuni suplimentare în domeniul dezvoltării bazei materiale a învâță- mîntului și culturii, a ocrotirii sănătății.Din contribuția voluntară bănească ș.i în muncă, a locuitorilor din mediul rural se vor construi, printre altele : în județul Mehedinți — 42 săli de clasă, 5 grădinițe, 3 cămine culturale, 2 dispensare ; în județul Iași — 100 săli de clasă, 2 cămine culturale, 2 dispensare, 4 poduri ; în județul Cluj — 55 săli de clasă, 6 cămine culturale, 2 grădinițe, 3 dispensare ; in județul Dolj — 115săli de clasă, o grădiniță, 7 cămine culturale. Valori importante concentrează lucrările edilitar-gospodărești pe care locuitorii din toate județele se angajează să le realizeze prin muncă patriotică : Neamț — 150 lei la un locuitor ; București — 250 lei la un locuitor ; Bacău — 130 milioane lei, pe total ; Mureș 120 milioane lei, pe total ; Dîmbovița ,și Galați — cite 90 milioane lei. pe total ș.a.m.d.Este necesar ca, în acest an, atenția să fie și mai precis îndreptată — așa cum se și observă la simpla lectură a angajamentelor — asupra acțiunilor menite să asigure o mai bună gospodărire a localităților, ■ acțiuni care, valorificînd în condiții optime inițiativa cetățenească, să dea consistență tradiționalei competiții. O- biectivele amintite — alături de multe altele, de aceeași însemnătate — a căror înfăptuire va permite accelerarea procesului de ridicare continuă a standardului de viață al locuitorilor din orașele și comunele țării, de creștere a nivelului, lor de trai material și spiritual, vor imprima și anului 1971 elanul caracteristic pentru efortul colectiv, al întregului nostru popor, ca, sub conducerea partidului, să edifice mat curînd societatea socialistă multilateral dezvoltată. Urăm, tuturor participanți- lor, succes deplin în marea întrecere!

★Marți seara a plecat la legația română condusă Glig’a, adjunct al ministrului afacerilor externe, care va purta convorbiri și va semna planul de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Republica Populară Albania pe anul 1971.La plecare, în Gara de Nord, erau prezenți Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister, precum și Nikolla Profi, ambasadorul R. P. Albania la- București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Tirana de- de V asile
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• Filarmonica de Stat „George 
Enescu-* (Sala Mică a Palatului) : 
Integrala sonatelor pentru pian și 
vioară de Brahms — 20.
• Opera Română : Seară vieneză
— 19,30.
• Teatrul de Operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20, (sala Stu
dio) . Cui î-e frică de Virginia 
Woolf ? — 20.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Buricele în 
ureche — 20.
• Teatrul de Comedie : Alcor și 
Mona — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie •— 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 20;
• Teatrul „Ion Creangă ■' : Co
moara din Insula piraților — 9,30.
• Teatrul Glulești : Tango la Nisa
— 19,30.
• Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) ; O poveste cu cîn- 
tec — 17, (sala din ștr. Acade
miei) Căluțul cocoșat — 17.

Teatrul de revistă comedie 
„Ion Vasilescu") ; Fetele Didiuei — 
19,30.
• Teatrul satirie-muzieal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Micul infern 
—■ 19,30, (sala Victoria) : Sortatul 
Lunii — L9,30.
> Circul de stat : Arena tinereții
— 19,30.

★La Babadag s-a desfășurat prima confruntare scenică din județul Tul- cea în cadrul Festivalului de teatru „I. L. Caragiale" — ediție consacrată aniversării semicentenarului partidului — la care au luat parte formații din mai multe localități învecinate. De asemenea, tinerii din comunele Nalbant și Izvoarele au organizat o întrecere pentru cel mai bun spectacol artistic.Și în județul Constanța au avut loc în aceste zile numeroase manifestări consacrate acestui eveniment. Reținem dintre ele seara de versuri .Partidul la vîrșta de aur”, organi- ........................ ciment „RolulJJ- zată la clubul Fabricii de din Medgidia, simpozionul conducător al partidului în etapa actuală", care a avut loc la întreprinderea de construcții hidrotehnice din Constanța, precum și spectacolul artistic prezentat pe Șantierul nr. 5 Topraisar de brigada artistică de agitație a Trustului de construcții pentru îmbunătățiri funciare.
4în cadrul manifestărilor organizate în cinstea aniversării semicentenarului partidului, la Casa de cultură din Rm. Vîlcea a avut Ioc o șezătoare literară pe tema „Elogiu omului". Au participat scriitori și membri ai cenaclurilor literare din județ, care au--.recitat din creațiile lor.
4La căminul cultural din Vînâtori, județul Mehedinți, s-a desfășurat seara literară „Momente din lupta

ȘTIRI SPORTIVEIERI, IN ULTIMA ZI A TURNEULUI DE SALA LA HANDBAL MASCULIN DE LA TIMIȘOARA, s-au înregistrat următoarele rezultate : Dinamo Brașov—Știința Lovrin 23—19 (12—11), Politehnica Galați— Universitatea Cluj 18—17 (8—12), Universitatea București—Dinamo București 13—11 (8—6) (surpriza turneului), Steaua București—Politehnica Timișoara 11—10 (5—7).în urma acestor rezultate, după e- tapa a 15-a, primele trei locuri din campionatul național de handbal sînt ocupate în ordine de Steaua București cu 25 puncte, Universitatea București 23 puncte și Dinamo București 23 puncte.
4Echipa de fotbal REȘTI a susținut meci internațional noscutei formații peruviene VERSITARIO DE DEPORTES. Jocul a plăcut celor peste 10 000 de spectatori și s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1. în deschidere, echipa a dispus cu mația locală

DINAMO BUCU- luni la Lima un în compania cu- 
UNI-

iugoslavă Velez Mostar scorul de 2—1 de for- Juan Aurich.
★clubului RAPID neConducerea _________informează că luni seara a fost înștiințată de către federația de fotbal asupra datei plecării în turneul din Brazilia. Lotul rapidist se va deplasa joi seara spre Paris, via Pra- ga. Echipa RAPID va părăsi Parisul sîmbătă, îndreptîndu-se spre Brazilia. Deocamdată, conducerea clubului nu a fost încunoștilnțată asupra datei și locului de disputare a primului meci și nici asupra numelui adversarului.

P.C.R. desfășurată pentru transformarea revoluționară a . societății, oglindite în literatură” — manifestare dedicată semicentenarului partidului, iar la Cujmlr a fost organizată o șezătoare literară — „Eroismul ' comuniștilor în anii ilegalității”. Cu același prilej, la căminul cultural din Vlădaia a avut loc seara de filme documentare „Mărețul program de. propășire economică a României socialiste adoptat de către Congresul al X-lea al P.C.R.".
*La bibliotecile comunale din Teiuș și Stremț din județul Alba au fost organizate. în cinstea semicentenarului partidului, expoziții de cărți în ea-, drul cărora, alături de numeroase documente despre istoria mișcării muncitorești din România anilor 1916— 1921, sînt expuse lucrări care se referă la eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din 1933. la greva generală din România, precum și volume despre desfășurarea și importanța istorică â lucrărilor Congresului al X-lea al P.C.R.. politica internă și externă a partidului și statului nostru.
*în cadrul manifestărilor initiate de Comitetul județean Vîlcea al P.C.R. în cinstea aniversării semicentenarului partidului, marți după-amiază, în sala consiliului popular județean, a fost inaugurat ciclul de expuneri pe tema „50 de ani de luptă și muncă devotată în slujba poporului". In cadrul ciclului, activiști de partid și de stat vor prezenta Ia casele de cultură, cluburile din întreprinderi și căminele culturale clin județ expuneri pe teme privind lupta partidului în ilegalitate, realizările obținute de oamenii muncii sub conducerea partidului în anii construcției socialiste.4Căminul cultural Breznița-Ocol din județul Mehedinți a găzduit marți recitalul de versuri „Poeții ciută partidul”. dedicat semicentenarului partidului. în aceeași zi. în sala „I. C. Frimu" din Tr. Severin a avut loc șezătoarea literară cu tema „Poeții severineni slăvesc Republica", la reușita căreia și-au dat concursul membrii cenaclului literar „Danubius".(Agerpres)

vremea

Alexei Kosîghin a primit
pe GerhardMOSCOVA 19 (Agerpres), — Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice. Alexei Kosîghin, l-a primit marți la Kremlin pe Gerhard Schroeder, președintele Comisiei pentru afacerile externe a Bun- destagului vest-german. vicepreședinte al U.C.D., la cererea acestuia, informează agenția T.A.S.S. După cum s-a l'ăcut cunoscut oficial, în cursul convorbirii. âu. fost abordate o serie de probleme actuale privind relațiile

Schroederdintre Uniunea Sovietică si R.F. * Germaniei.Luînd cuvîntul la un dineu oferit in cinstea Șa de grupul. parlamentar sovietic, la invitația, căruia se află în vizită la Moscova, Gerhard Schroeder s-a pronunțat în favoarea cooperării economice și dezvoltării legăturilor culturale dintre R.F.G. și U.R.S.S., pentru stabilirea, unor contacte strîns» între parlamentarii celor două țări.
Proiect privind studiul

seismicității in regiunea balcanică
La 18 ianuarie, la sediul UNESCO din Paris a avut loc ceremonia semnării planului de operațiuni al Proiectului privind studiul seismicității în regiunea balcanică. Făcînd parte din Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, acest proiect de cercetare științifică este executat de UNESCO și va fi pus în aplicare cu începere din acest an în cinci țări balcanice : Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România, iectului a fost stabilit (Iugoslavia).Subliniind faptul că primul proiect regional xecutat de UNESCO, directorul general, Rene Maheu, a arătat că, dincolo de interesul său științific, el reprezintă o mărturie a colaborării și bunei înțelegeri între țările din regiunea balcanică. în cuvințul său. ambasadorul Valentin îipatti. delega-

Sediul pro- la Skopljeacesta este european e-

tul României pe lingă UNESCO, » subliniat ihteresul pe care țara noastră îl acordă proiectelor de cooperare balcanică și europeană menite să contribuie la promovarea păcii și securității în Europa. Exprimînd mulțumirile guvernului român pentru sprijinul pe care programul O.N.U. pentru dezvoltare și UNESCO l-au acordat pregătirii corespunzătoare a proiectului amintit, ambasadorul țării noastre a relevat la rîndul său semnificația politică a ’ acestei importante acțiuni cu caracter practic științific. Reprezentantul român a reamintit totodată atașamentul pe care țara noastră îl manifestă în mod consecvent față de dezvoltarea și diversificarea cooperării europene, c« factor de seamă al păcii, securității ,și înțelegerii pe continentul nostru.
I. GR.

fiupine: Tendințe spre dezvoltarea

relațiilor cu țările socialisteMANILA 19 (Agerpres). — în prezent, în Filipine se discută pe larg problema stabilirii de relații diplomatice și comerciale normale cu U- niunea Sovietică și cu alte țări socialiste — se arată într-o corespondență publicată de ziarul sovietic „Pravda”. Este citată, printre altele, revista filipineză „Free Times”, care menționează că autoritățile de la Manila „trebuie să studieze tot ceea ce poate corespunde propriilor noas-

tre interese. Nu incape îndoială i»4 relațiile cu țările socialiste ne vor ajuta să cunoaștem mai bine aceste state, să facem cu ele comerț, ceea ce nu poate decît să ne folosească”. O altă publicație filipineză, „Manila Times", pledează pentru o orientar» similară, opinînd că, în felul acesta, Filipinele ar putea evita numeroase dificultăți, atît la achiziționarea e- chipamentului necesar industriei sal», cît și la plasarea produselor național» pe piața externă.

Ieri în țară : Vremea a fost închisă, cu ceață persistentă, mai ales în sudul țării. în cursul dimineții, în Dobrogea și local in Bărăgan au căzut precipitații sub formă de ploaie și burniță, iar pe alocuri s-a produs polei. în cursul după-amiezii cerul a devenit senin în Banat, Transilvania și nordul Moldovei. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 7 grade la Turnu Măgurele și Giurgiu și plus 10 grade la Oravita. La București : Vremea a fost închisă, cu ceată, mai frecventă dimineața și seara. Vîntul a suflat slab pînă la... ■potrivit. Temperatura maximă a foșr- de zero grade.Timpul probabil pentru zilele de 91, 22 și 23 ianuarie. In țară : Vremea se menține în general închisă șl umedă, cu cețuri frecvente în prima parte a intervalului. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de’ burniță si ploaie, mai frecvente, tn jumătatea de nord-vest a țării. . Vîntul va sufla, potrivit. Temperatura aerului va continua să crească la început, apoi va scădea ușor, înce- pind din nord-vest. Minimele vor fi cuprinse între minus 9 grade și plus l grad, 'iar maximele între minus 3 grade și plus 7 grade. La București : Vremea se menține in general închisă și umedă, cu ceață frecventă în prima parte a intervalului. Temporar se va semnala burniță și ploaie. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere la început, apoi în scădere ușoară.
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Poppin — 16,SO; 13,45, Prlnzurt —
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Fablio magicianul :
15.30.
• Ultima vacantă î
18; 20.80.
• Omul din Sierra : 
8,45—20 în continuare.
• Pomul de Crăciun : BUCEGI — 
15,30: 18; 20,30, FLOREASCA - 15; 
17.15, MIORIȚA - 10: 12,30; 15; 
17.30; 20.
• Crimă și pedeapsă : FLORE AS- 
CA — 19,30.
• Călugărița din Monza :
— 15.30; 18; 20,15.
• Semnale pe drum : 
15.30; 18; 20,15.
• Z : DRUMUL SARD 
18; 20,30.
• Răzbunarea Sfîntului :
tari - 15,30; 17,::; ”
11; 15,30; 18; 20,15.
• In ghearele Invizibile ale doc
torului Mabuse : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Unghiul de cădere : COTRO- 
CENI — 15,30.
• Bătălia pentru Roma : COTRO- 
CENI - 18,45.
• Poveștile piticului Eimbo : 
PACEA — 16.
• Capcana : PACEA — 18; 20.
• Șarada : LAROMET — 16; 18,15;
20.30, FLAMURA - 9; 1115; 16; 
13,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Hibernatus ; VIITORUL — 16: i
13. '

I
)

BUZEȘTI -

BUZEȘTI

DACIA

UNIREA

LIRA

FEREN-
15,30; 17,45: 20, VITAN —

• Șoimii : VIITORUL - 20.
• In arșița nopții : CBINGAȘ1 — 
15 30: 18; 20,15.
« Jocul care ucide : MOȘILOR — 
13.45. 18.
• Primul curier : MOȘILOR — 
20.15.
• Femela îndărătnică : POPULAR
- 15; 17,15.
• Cadavrul viu : POPULAR — 
19,30.
• Oe șapte ori șapte : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Vînătoare de vrăjitoare : COS
MOS - 15,30; 18; 20,15.
• Circ fără frontiere : FLACARA
— 15,30, 17,45; 20.
• Femela să se teamă de bărbat: 
RAHOVA —' 15,30; 18; 20.15.

9,30—15

LUMI-

j

CEN-
18,30,
17,30:

- 20,15, PATRIA - 
16,30; 19; 21,15, BUCU- 
11,15; 13,30; 16,30; 18.45:

mării : LUCEAFĂRUL

: TIM-
9—21 m continuare. 

: EXCELSIOR 
16; 18,15; 20.30, 

11,15; 13,30; 16:

: FAVO- 
16; 18,15; 

9; 11,15; 13,39; 
---------- 9;MELODIA

................ 18,30; 20,45.
D. Intră în acțiune : 

‘ “ 11; 13,30; 16;
• 9,30; 12; 15;

cinema

Crî- 
Lu-

mg. 1
Stă- 1

• Pe luciul glieței : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 3563) —
17,15; (3564) -----------
9; 11,30; 14;
REȘTI — 9;
21.
> Cîntecele
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45.
• Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cinci pentru Infern : FESTI
VAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
'ft Genoveva de Brabant 
RIT - 9,15; 11,30; 13,45;
20,30, FEROVIAR * "
16; 18,30; 20,45, 
11.15; 13,30; 16; "
• B. " 
TRAL — 8,30;
21, GRIVIȚA -
20, AURORA - 9,30; 12; 15,15; 17,45; 
20,15, TOMIS - 9; 11,45; 14,30.
17,15; 20.15.
• Mayerling : LUMINA — 
în continuare.

Orologiul Kremlinului :
NA — 18,15; 20,30.
• Amintiri bucuieștene s
PURI NOI - 9 21 ™
• Ursul șl păpușa
— 9,15; 11,30; 13,45; 
MODERN - 9; 
18,15; 20,30.

Vagabondul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 9—12,15 în con
tinuare ; 15,30; 19, PROGRESUL - 
9,15; 12,30; 16: 19,30, ARTA — »: 
12,30; 16; 19,30.
• în drum spre Maroc — 9, Cenu
șăreasa — *10,30; 12,30; 14,30, Hellga

11,30 Emlsiunl-lecțil pen-, 
tru lucrătorii din agricultu
ră, organizate de Televiziu
ne în colaborare eu Ministe
rul Agriculturii șl Silvicul
turii — Cultura sfeclei de 
zahăr. Prezintă dr. i j 
I. Popovlci și Ing. I. Stă- 
nescu.
Deschiderea emisiunii. „Uni- 
versal-șotron" — enciclope
die pentru copil.
Cadran Internațional. 
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
România ’71. Azi — județul 
Argeș. Emisiune de Toma 
Popescu. Imaginea : Alexan
dru lonescu.
Tele-cinemateca : „Porțile
nopții" — realizat de Marcel 
Carnd. In rolurile principa
le Pierre Brasseur, Serge 
Regglani, Yves Montand, Na
thalie Nattier, Dany Robin. 
Posta TV de Ion Bucheru. 
Stele ale Operei Române 
(Interviziune) : '
lovicl, Nicolae 
dovic Spless. 
duete celebre 
Rossini, Verdi,

Marina 
Herlea, 
In program 
din opere 

... . . . . Puccini.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SANTIAGO DE CHILE 19 (Agei- pres). — Deputatul chilian Fernando Sanues, vicepreședinte a) Partidului democrat-creștin, a respins, în cadru] unei conferințe de presă, apelul senatorului de dreapta Raul Morales Adriasola de a se crea un așa-numit „front civic" opus președintelui Allende, „Sintem convinși că apelul lui Morales în condițiile actuale din Chile nu are nici o baza și. în orice caz. democrat-creștinii nu vor lua parte la grupări subversive create de partidele de dreapta", a declarat Fernando Sanues. într-o serie de probleme putem avea divergente și chiar dispute. dar nu vom permite să fim a-

complot împotriva lui spus vicepreședintei»trași intr-un Allende, a Partidului democrat-creștin.Rel'erindu-se la ponderea importantă pe care fostul partid de guvernă- mint — democrat-creștin — o are in viața politică a țării, Sanues a relevat că „sintem hotărîțî să contribuim la rezolvarea problemelor în car» avem păreri comune cu guvernul".în ce privește tactica de perspectivă a partidului său, Fernando Sa- nues nu a exclus' posibilitatea unei înțelegeri, intr-o serie de probleme, eu unele formațiuni ale dreptei chiliene, dar, a menționat el, „numai în cadrul strict constitutional".

• Există un substrat secret al prezenței militare ame
ricane în Peninsula indochineză ? • Rezerve de petrol 
și gaze care ar putea fi cele mai bogate din lume • Pro
iecte de anvergură și factori de incertitudine în calculele 

monopolurilor
Articolul cu titlul de mai tux relevă un fapt cu lotul inedit : exis

tenta in Asia de sud-est si Extremul Orient a unor uriașe rezerve de petrol,
a căror prezentă influențează in măsură tot mai mare strategia S.U.A. in a-
ceastă regiune a lumii. Este un fapt ce proiectează o lumină cu totul nouă
asupra politicii americane in Vietnam, caracterizată prin refuzul de a tine 
seama ile cerințele tot mai insistente ale opiniei publice mondiale de a se 
pune capăt operațiunilor militare din această țară, prin încercările de a per
petua agresiunea, inclusiv pe calea aplicării formulei de „vietnamizare". Pu
blicăm, in continuare, textul articolului din „Le Moade“ :„La sfîrșitul anului 1970, președintele Thieu a promulgat o lege votată de către Adunarea națională, prin care se atribuie unor companii străine , permisiunea de a efectua prospecțiuni petroliere în largul coastelor sud-vietnameze. De mai multe luni circulau zvonuri că americanii sînt interesați în exploatarea eventualelor zăcăminte.în 1969, zece societăți americane au întreprins de altfel primele prospecțiuni. Inițiativa lor a apărut, fără îndoială, deosebit de promițătoare, de vreme ce la Saigon a fost pus la punct un proiect de lege, iar in decembrie anul trecut, potrivit: ziarului „NEW YORK TIMES", șase societăți americane, o societate canadiană și două societăți japoneze s-au alăturat listei întreprinderilor „pioniere" din 1969. O reuniune a tuturor oamenilor de afaceri tn cauză urmează să se țină în luna, februarie.Grupurile petroliere au primit oare asigurări solide din partea Wa-. shingtonulut cu privire la dorința Statelor Unite de a-și menține pre-. . zența în Indochina: și in special în. Vietnamul de sud ? Tentația este să se dea un răspuns afirmativ. Societățile- amintite au început să facă investi-- ții chiar atunci cînd președintele S.U.A. lansase lozinca „vietnamiză- ■ fii”. Mai mult, Vietnamul de sud nu aste singura țară vizată. Șase luni după puciul de dreapta de la Pnompenh, patru luni după intervenția trupelor americane in Cambodgia, la Bangkok au avut loc negocieri khmero-tailandeze cu privire la intensificarea relațiilor economice între cei doi vecini. Negociatorii au examinat posibilitățile existente pentru stabilirea unui program comun de prospectare, cu concursul...

binevoitor al monopolurilor străine. Zăcămintul de petrol se întinde, se pare; pe întreaga lungime a coastelor sud-vietnameZe, cambodgiana și tailandeză, iar societățile străine nu-și, economisesc nicidecum efor-
Răsfoind presa străină

descoperi „aurulturile pentru a negru".La 11 noiembrie 1969. Unger, basădorul Statelor................ 'făcea de altfel o importantă declarație în fața unei comisii senatoriale : „Un foarte, foarte mare business ar putea prinde contururi. Nimeni nu știe încă ce direcție vor lua lucrurile. Este vorba de cercetările petroliere în curs în golful Tailandei, Șase societăți, dintre care cinci americane, sini implicate și se pare că sînt șanse bune ca aceste cercetări să se soldeze cu rezultate pozitive. In acest caz, se va crea; desigur, un nou și foarte important domeniu pentru invesfî- (iile americane".„FORTUNE", revista cercurilor de afaceri, din S.U.A., scria în martie 1970 că fiecare din aceste companii — Tcnneco, Standard Oii of California. Gulf, Continental, Union Oil of California și British Petroleum au investit două milioane de dolari in lucrările de explorare. „Fortune" adăuga : „In viitor cercetarea petrolieră ar putea să continue mai la nord de zona actualmente prospectată, Tehnicieni americani, japonezi li sud-corcenî au procedai la studii

_ . am-Unite în Tailanda,

In Marea Chiuei. Rezultatele au arătat că subsolul marin puțin adine dintre sudul Japoniei si litoralul continental ar putea să ascundă cele mai importante rezerve <le petrol și gaze naturale din lume, mai bogat» poate decît cele din Golful Pcrsic".Petrolul din această regiune interesează cu atît mai. mult pe americani și japonezi cu cît este știut că are un slab procent de sulf, dența „aurului nic companiile tenționează să semicerc ce se ___de sud la Golful Tailandei. Ele au și obținut vaste concesiuni în arhipelagul indonezian. în largul Malayeziei continentale și în nordul insulei Borneo.Miza este importantă. Publicați* „WELTWOCHE" dm mai. anul trecut. scria sub pana lui Joachim Joesten ; „Conducătorul unei companii petroliere a declarat : «Comparate cu rezervele aflate ta largul coastelor Asiei de sud-est, cele din Luisiana se aseamănă cu un timbru poștal pe spatele unui elefant». Geologul american James Gaunit, car» continuă de 15 ani cercetări in Marea Chinei de sud, socotește că, în decurs de cinci ani. cimpurile petroliere din largul coastelor Tailandei, Cambodgiei, Malayeziei, Vietnamului de sud și Indoneziei vor putea produce 400 milioane barili pe zi (1 tonă ~ aproximativ 7 barili), adică mai mult decît producția totală actuală * ansamblului lumii occidentale". Ziaristul adaugă : „Din acest punct d» vedere, eforturile (militare — n.r.) a- mericane în Indochina care phodue afîta nedumerire în lume și chiar în S.U.A, încep să-și găsească o explicație".Punerea în valoare a platoului continental din Extremul Orient și Asia, de suci-est interesează cu atît mai mult Statele Unite — și influențează cu atît mai mult strategia lor în Pacific — cu cît nevoile americane de energie nu încetează să crească.Promulgarea de către președintele Thieu a legi; cu privire la investițiile companiilor străine, negocierile khmero-tailandeze, obținerea . în Asia de sud-est a unor perimetre.de cef- . cetare se inserează' deci intr-un context precis : in contextul unor nevoi din ce în ce mai mari de petrol brut pe care Asia de sud-est și Extremul Orient ar putea să li-1 furnizeze în imense cantități șl 1» prețuri foarte interesante" —- scrie In încheiere ziarul francez.

Abun - negru" atrage puter- americane, care in- prospecteze imensul întinde de la Coreea

suma.de
perimetre.de


LA ÎNCHEIEREA SESIUNII COMISIEI MIXTE 

GUVERNAMENTALE ROMÂNO-FRANCEZE

Noi perspective pentru extinderea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre România și FranțaPARIS 19 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la Paris a fost semnat protocolul celei de-a treia sesiuni a Comisjei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, tehnică și științifică, prin care se stabilește programul de activitate pe anul 1971 al comisiei și al comitetelor și grupelor mixte de lucru. Protocolul a fost semnat din partea română de Manea Mănescu, președintele Consiliului Economic al Republicii Socialiste România, iar din partea franceză de Valery Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor.Remarcînd că lucrările celei de-a treia^ sesiuni a comisiei mixte s-au desfășurat în spiritul principiilor declarației româno-franceze din iunie 1970, conducătorul delegației române, Manea Mănescu, și conducătorul delegației franceze, Valery Giscard d’Estaing, au relevat, în alocuțiunile rostite cu prilejul semnării protocolului, dorința manifestată de ambele țări pentru dezvoltarea și diversificarea cooperării, subliniind că protocolul încheiat și acțiunile convenite deschid noi perspective pentru extinderea colaborării economice și tehni- co-științifice reciproc avantajoase dintre România și Franța. Conducătorii celor două delegații și-au exprimat convingerea că traducerea în viață a programului va duce la amplificarea schimburilor comerciale, a cooperării economice, științifice și tehnice, reprezentînd o contribuție importantă la dezvoltarea multilate-

★Președintele Consiliului Economic al Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a oferit un dejun în onoarea lui Valăry Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor al Franței. Au mai participat. din partea franerză, Bernard Lafay, subsecretar de stat, membru al guvernului francez, Hervă Alp- hand, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, Jean Chapelle, șeful Departamentului pentru relații externe din Ministerul Economiei și Finanțelor, Block Laine, președinte- director general al băncii „Credit Lyonaise", Pierre Dreyfus, pre- ședinte-director general al regiei „Renault1*, oameni de afaceri din domeniile industriei, comerțului și finanțelor. La dejun au luat parte, de asemenea, Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București, și Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris. Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

rală a relațiilor româno-franceze. Ei au evidențiat atmosfera cordială, de deplină înțelegere, în care s-au desfășurat lucrările sesiunii.Referindu-se la bilanțul rodnic al activității depuse, șeful delegației franceze, Valery Giscard d’Estaing, a spus, printre altele : „Progresele realizate în cursul acestei sesiuni și interesul manifestat de întreprinderile franceze față de cooperarea fran- co-română confirmă din plin locul de frunte pe care îl ocupă România în cadrul politicii de cooperare desfășurate între Franța și țările socialiste. Comisia mixtă — a subliniat șeful delegației franceze — a recunoscut posibilitățile favorabile acestei cooperări, îndeosebi în domeniile unor noi sectoare de activitate, cum sint cel al industriei telecomunicațiilor, al construcțiilor feroviare și navale. De a- semenea, ea a explorat diversele modalități de acțiuni comune pe terțe piețe".
★Programul de lucru al delegației române la cea de-a treia sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, tehnică și științifică a inclus vizitarea instalațiilor portuare, petroliere, mineraliere și de mărfuri generale și a zonei industriale de la Fos-sur-Mer, din regiunea Provence, precum și a regiunii agricole din departamentul Vaucluse. La această vizită a participat și ambasadorul Franței la București, Pierre Pelen.

★Cu prilejul prezenței în Franța a delegației române, condusă de Manea Mănescu, la cea de-a treia sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze. ambasadorul României Ia Paris, Constantin Flitan, a oferit o recepție in saloanele ambasadei. Au participat Valery Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor al Franței, conducătorul delegației franceze la sesiune, Andre Bettencourt, ministru delegat pe lingă președintele Consiliului de Miniștri al Franței, însărcinat cu planificarea și amenajarea teritoriului, ambasadorul Franței la București, Pierre Pelen, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați la Paris.Au participat, de asemenea, Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Francez, precum și alte personalități politice franceze.Recepția s-a desfășurat Intr-o atmosferă deosebit de cordială.

Muncitori de la uzinele FIAT din orașul argentinean Cordoba, In timpul 
unei recente acțiuni tolecUve în sprijinul satisfacerii revendicărilor lor eco

nomice, pentru reîncadrarea în muncă a liderilor sindicali concediafi

In confruntarea cu monopolurile petroliere

FRONT COMUN
ĂL ȚĂRILOR O. P.E.C.

TEHERAN 19 (Agerpres). — In capitala Iranului a' avut loc mărfi 
o primă întîlnire între reprezentanta Comitetului tripartit al O.P.E.C. 
(Iran, Irak, Arabia Saudită) și delegații mandatari ai companiilor pe
troliere internaționale. Reuniunea a avut drept scop stabilirea unui 
program al viitoarelor întilniri și precizarea bazelor pe care se vor 
angaja negocierile.KUWEIT. — Țările exportatoare de petrol membre ale O.P.E.C. nu vor renunța la nici una din cererile a- dresate companiilor petroliere străine, indiferent de presiunile exercitate asupra lor ; in ceea ce privește Kuweitul, acesta nu va accepta ca o altă țară să se amestece în problemele sale interne — a declarat ministrul kuweitian pentru problemele petrolului și ale finanțelor. Abdul- rahman Atiki, în cadrul unei conferințe de presă.ALGER — Abdel Salam Jalloud. membru în Consiliul Comandamentului Revoluției din Libia, vicepre- mier și ministru al industriei și e- conomiei, și-a încheiat vizita efectuată la Alger la invitația ministrului algerian al industriei și energiei. Belaid Abdessalam. La sfîrșitul vizitei a fost dat publicității un comunicai comun. în care se arată că guvernele libian și algerian nu vor admite, în nici o circumstanță, ca societățile petroliere străine să fixeze țărilor producătoare de petrol membre ale O.P.E.C. programe și metode de tratative de natură să aducă prejudicii intereselor popoarelor respective. în problema prețului țițeiului, cele două

părți își exprimă hotărîrea de a a- plica imediat corectivele necesare. în scopul așezării lui pe o bază echitabilă, prin instituirea parității între prețul petrolului produs de țările industrializate și cel al petrolului exportat de țările în curs de dezvoltare. Pentru ambele guverne, ansamblul acestor corective va trebui să aibă în vedere, în primul rînd. apărarea intereselor popoarelor care dețin bogățiile petroliere.CARACAS 19 (Agerpres). — Venezuela va manifesta o solidaritate deplină cu țările producătoare de petrol din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul venezuelean al minelor și hidrocarburilor. Hugo Perez la Salvia. Ministrul venezuelean a subliniat că reuniunea țărilor membre ale O.P.E.C. de la Teheran va avea o importanță foarte mare deoarece problema sporirii preturilor țițeiului va fi abordată cu companiile străine de Ia egal la egal. în ceea ce ne privește. a adăugat Perez la Salvia, noi vom adopta o poziție suplă față de propunerea O.P.E.C. în legățură cu creșterea prețurilor la țiței în următorii cinci ani. (După cum se știe, Venezuela este membră a O.P.E.C.).
REUNIUNEA DE LA BAMAKO

Conferința de presă a secretarului 
general al 0. N. U.NEW YORK 19 (Agerpres).— In prima sa conferință de presă din acest an, secretarul general al O.N.U., U Thaht, a anunțat că nu are intenția de a accepta un nou mandat de cinci ani la expirarea actualului termen pentru care a fost ales (31 dec. 1971). Totodată, el a exprimat și punctul său de vedere asupra unor importante probleme internaționale. U Thant a opinat că printre condițiile prioritare ale păcii în Vietnam se numără instalarea la Saigon a unui guvern de largă reprezentare, care să se bucure de adeziunea populației din Vietnamul de sud. Fără aceasta, a spus el, nu se va putea înregistra nici un progres în cadrul actualelor negocieri. U Thant a afirmat că această opinie este împărtășită de un număr mereu cres-

cînd de personalități marcante din Statele Unite și din alte țări. Referindu-se la evoluția situației din Orientul Apropiat, U Thant și-a exprimat părerea că misiunea Jarring se găsește în momentul de față „în- tr-un stadiu dintre cele mai delicate", dar că, fără a se pronunța asupra problemelor de fond pe care le comportă, el nutrește un optimism prudent în privința posibilităților ei de succes. Ccmentînd votul de la recenta sesiune a Adunării Generale asupra restabilirii drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U,, U Thant a afirmat că majoritatea statelor membre au dovedit, pentru prima dată in 20 de ani. că se pronunță în favoarea realizării Importantului principiu al universalității O.N.U.
franța Pregătiri in vederea 

alegerilor municipalePARIS 19 — Corespondentul Agerpres Georges Dascal transmite : în Franța se apropie de sfîrșit operațiunile de închidere a listelor de candidați și de constituire a alianțelor politice în vederea primului tur de scrutin al alegerilor municipale ce vor avea loc la 14 martie. Aceste operațiuni urmează să fie definitivate pînă la data de 1 martie, cînd se va deschide oficial campania electorală.Pînă în prezent s-au conturat trei formațiuni politice principale, care se vor înfrunta în apropiatul scrutin municipal. Este vorba de Uniunea de Stînga, care, cel puțin în orașele cu peste 30 000 de locuitori, grupează pe comuniști, socialiști, iar în anumite

municipii și pe radicali și socialiștii unificați. Majoritatea guvernamentală este reprezentată de Uniunea pentru Apărarea Republicii, republicanii independenți și centrlștii majoritari (P.D.M.). Pe listele Centrului Democrat participă, în unele circumscripții, radicalii și socialiștii.Acolo unde nu s-a putut realiza un acord între P.C.F. și P.S.F., cele două formațiuni politice se prezintă separat la primul tur de scrutin din 14 martie. Cele două partide au încheiat însă pînă în prezent acorduri pentru liste comune în aproximativ 20 de orașe importante, printre care figurează Paris, Strasbourg, Cherbourg, Bayonne, Le Havre, Rouen etc.

Pentru dezvoltarea relațiilor interatricaneBAMAKO 19 (Agerpres). — La Bamako au luat sfîrșit lucrările celei de-a patra conferințe la nivel înalt a Organizației statelor riverane fluviului Senegal (O.E.R.S.), la care au participat șefii de stat din Republica Mali, Senegal, Mauritania, iar din partea Republicii Guineea o delegație condusă de ministrul economiei, Lansama Beavougui.Conferința a aprobat rezoluțiile adoptate de sesiunea extraordinară a Consiliului ministerial al O.E.R.S. din 24 noiembrie 1970 de la Conakry,

convocată în urma agresiunii împotriva Republicii Guineea. în documentul linal adoptat de conferință se evidențiază necesitatea extinderii colaborării pe multiple planuri între țările membre ale O.E.R.S. Participan- ții la conferință au analizat situația de pe continentul african, condam- nînd politica colonialiștilor portughezi în Guineea-Bissau, Mozambic și Angola, precum și politica de apartheid promovată de regimurile minoritare rasiste din Republica Sud- Africană și Rhodesia.

agențiile de presă

ACTIVITATE DIPLOMATICA PRIVIND 
SITUAȚIA M ORIENTUL APROPIATNAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — Luni a avut loc la sediul misiunii americane la O.N.U. o reuniune a reprezentanților U.R.S.S., Marii Britanii, Franței și Statelor Unite, membri permanenți în Consiliul de Securitate, consacrată evoluției situației din Orientul Apropiat. La sfirșitul reuniunii s-a anunțat că o nouă întîlnire consacrată aceleiași probleme va avea loc la 27 ianuarie.Pe de altă parte, In aceeași zi, la New York, ambasadorul Gunnar Jarring s-a întîlnit cu reprezentanții R.A.U., Iordaniei și Israelului la O.N.U Nu a fost dat publicității nici un comunicat.

„Contactele politice cu ambasadorul Jarring au intrat 
într-un stadiu important" - anunță corespondentul diplo

matic al ziarului „Al Ahram"CAIRO. — Contactele politice cu ambasadorul Gunnar Jarring, reprezentantul secretarului genera] al O.N.U. în Orientul Apropiat, au Intrat într-un stadiu important, a declarat corespondentul diplomatic al ziarului „AL AHRAM", citat de a- genția M.E.N. Menționînd că mediatorul O.N.U. a cerut părților aflate In conflict răspunsuri scrise cu privire la interpretarea pe care ele o dau rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, corespondentul diplomatic al ziarului „Al Ahram" a relevat conținutul memorandumului înaintat lui Gunnar Jarring de reprezentantul permanent al Republicii Arabe Unite la Națiunile Unite, Mohamed Hassan Al Zayyat. Potrivit agenției M.E.N., memorandumul include : nota elaborată și remisă miniștrilor de externe ai Marii Britanii, Franței și Italiei, precum și Uniunii Sovietice, de către ministrul de externe egiptean. Mahmud Riad, în care se arată că R.A.U. acceptă a- plicarea rezoluției Consiliului de Securitate ; punctul de vedere al guvernului egiptean privitor la transpunerea în practică a rezoluției a- mintite ; răspunsurile anterioare ale guvernului de la Cairo la întrebările

scrise, remise de Gunnar Jarring, anul trecut, părților aflate în conflict. Corespondentul diplomatic al ziarului „Al Ahram" arată că guvernul R.A.U. l-a informat pe ambasadorul suedez că propunerile israeliene remise a- cestula ignoră două probleme de bază : retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate și drepturile poporului palestinean.Din aceeași sursă se află că ministrul egiptean al afacerilor externe, Mahmud Riad, a cerut reprezentantului permanent al Republicii Arabe Unite la Națiunile Unite să depună memorandumul remis lui Gunnar Jarring la Secretariatul O.N.U., ca document care exprimă poziția oficială a guvernului egiptean privind soluționarea crizei din Orientul Apropiat
★Agenția M.E.N. relatează că șapte țări arabe și-au anunțat pînă acum hotărîrea de a participa la o nouă conferință a șefilor de state arabe. Este vorba de Republica Arabă Unită, Libia, Siria, Sudanul, Kuweit, Maroc și Algeria. Data ținerii conferinței, care urmează să se desfășoare in Kuweit, nu a fost tncă fixată.

COMUNICAT LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
LUI N. PODGORNÎI ÎN R. A. U.CAIRO 19 (Agerpres). — Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Nikola! Podgornîi, a părăsit la 19 ianuarie Cairo, plecînd spre Moscova. El a făcut o vizită oficială de cîteva zile în R.A.U., la invitația președintelui acestei țări, Anwar Sadat. La plecare, oaspetele a fost condus de președintele Sadat și de alte persoane oficiale.în comunicatul publicat la încheierea vizitei se arată că în cursul convorbirilor purtate cu Anwar Sadat, președintele R.A.U., a fost dată o tnaltă apreciere relațiilor existente între -cele două țări. Părțile au constatat cu satisfacție că legăturile de prietenie și colaborare sovieto-egio- tene oe plan politic, economic, al apărării și în alte domenii se bazează pe principiile deplinei egalități în drepturi și respectului recinroc. O manifestare grăitoare a orieteniei șl colaborării dintre cele două țări, se a- rată In comunicat, o reprezintă construirea complexului hidroenergetic de la Assuan de către muncitori st ingineri egipteni, în cooperare cu specialiști sovietici și cu ajutorul Uniunii Sovietice.Examinînd problema reglementării pașnice a conflictului din Orientul Apropiat, părțile și-au exprimat convingerea fermă că stabilirea unei păci juste și durabile în această regiune a lumii poate fi asigurată numai pe calea retragerii trupelor Israeliene de pe toate teritoriile arabe ocupate și a

înfăptuirii complete a rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 1967. precum și a punerii în aplicare a rezoluțiilor O.N.U. care afirmă drepturile legitime ale poporului palestinean.Președintele R.A.U., Anwar Sadat, a acceptat invitația de a face o vizită oficială în Uniunea Sovietică.

transmit:
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DIN BOLIVIALA PAZ 19 (Agerpres). — In capitala Boliviei a avut loc un miting consacrat aniversării a 21 de ani de la crearea Partidului Comunist din Bolivia. Jorge Colle Queto, prim- secretar al C.C. al P.C. din Bolivia, a subliniat, în cuvîntul rostit cu acesț prilej, rolul crescînd al oamenilor muncii bolivieni în rezolvarea unor sarcini politice importante. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la amenințarea permanentă pe care o reprezintă reacțiunea internă, care încearcă să răstoarne guvernul generalului Torres. Comuniștii din Bolivia, a subliniat Jorge Colle Queto, consideră unirea tuturor forțelor populare și patriotice In lupta pentru dejucarea planurilor elementelor de dreapta ca o sarcină de primă importanță.
CONFERINȚA C0MM0N-

WEALTHULUI

Divergențele persistă..SINGAPORE 19 (Agerpres). — După cinci zile de dezbateri, cea de-a 18-a conferință a statelor membre ale Commonwealthului nu a putut a- junge la o soluție de compromis în legătură cu adoptarea unei poziții comune față de intenția declarată a Marii Britanii de a livra arme regimului rasist din Republica Sud-Afri- cană. într-un ultim efort de depășire a acestor dificultăți, marți dimineața au început lucrările unei reuniuni secrete la care participă numai,' președinții și prim-miniștrii prezenți la conferința de la Singapore.
★NICOSIA 19 (Agerpres). — Marea Britanie va purta întreaga responsabilitate a destrămării Commonwealthului in cazul în care va insista în intenția sa de a relua livrările de. armament spre Republica Sud-Africa- nă, a declarat președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, într-o conferință de presă ținută Ia Nicosia după reîntoarcerea sa de la Singapore, unde a participat la conferința primilor miniștri ai Commonwealthului.După cum s-a anunțat, unele țări africane membre ale Commonwealthului au declarat că se vor retrage din comunitate dacă guvernul conservator își va menține hotărîrea sa de a relua livrările de arme spre Africa de Sud.

DICLARATIL 01 PROTEST A MAL AL R.D. VIETNAM
împotriva bombardamentelor aviației americaneHANOI 19 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al Ministerului Afaceri >r Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care protestează Împotriva bombardării părții de nord a zonei demilitarizate și a provinciei Quang Binh de către aviația americană.Declarația menționează că, In zilele de 15 și 16 ianuarie, avioane a- mericane de diferite tipuri, inclusiv bombardiere „B-52", au lansat o mare cantitate de bombe explozive și bombe cu bile asupra localității Huong Hap. situată în partea de

nord a zonei demilitarizate, iar la 15 ianuarie au fost aruncate rachete asupra unei zone din provincia Quang Binh.Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, se arată în declarație, condamnă aceste acte de război și denunță în mod ferm pretinsa reacția de „autoapărare" invocată de autoritățile americane pentru a-și ascunde actele lor agresive. Totodată, declarația relevă că poporul vietnamez va da riposta cuvenită actelor de încălcare a suveranității și securității R.D. Vietnam.
Apelul adresat poporului khmer
DE NORODOM SIANUK, PRECUM SI DE BIROUL POLITIC
AL C.C. AL F.U.N.K. Șl GUVERNUL REGAL DE UNITATE

NAȚIONALĂ

Disensiuni între 
S.U.A. si Ecuador 9WASHINGTON 19 (Agerpres). — Guvernul S.U.A. a adus la cunoștința autorităților Ecuadorului hotărî- rea privind suspendarea imediată a creditelor de ajutor economic și militar acordat acestei țări, menționînd că examinează și alte măsuri, ca urmare a sechestrării de către forțele navale ecuadoriene a unor vase americane de pescuit. Aceste nave au pescuit într-o zonă situată în limitele celor 200 de mile marine asupra cărora Ecuadorul și-a extins suveranitatea. considerîndu-le apele sale teritoriale. Statele Unite nu recunosc Insă decît limita de 12 mile marine.Guvernul de la Quito a acuzat S.U.A. că prin hotărirea anunțată încearcă de fapt să saboteze lucrările conferinței de la Lima, la care reprezentanții mai multor țări latino- americane discută problema drepturilor de pescuit la mari adîncimi, pre- conlzînd extinderea limitelor apelor lor teritoriale la 200 mile marine.

ITALIA

Atentate împotriva unor 
organizații politice de stîngaROMA 19 (Agerpres). — în sediul unei federații a Partidului Socialist Italian a fost aruncată o sticlă incendiară. Focul care a izbucnit a fost repede stins de pompieri. Pe de altă parte, la Trento a fost atacată mașina secretarului federației locale a Sindicatului oamenilor muncii din sectorul metalurgic și al construcțiilor de mașini. Cîteva minute mai tîrziu, la un cămin al Facultății de sociologie din același oraș, a izbucnit o explozie care a provocat daune serioase clădirii.în ultimele săptămîni au fost înregistrate în Italia mai multe atentate contra sediilor unor partide politice de stînga. organizații sindicale sau clădiri publice. Autorii nu au fost identificați, dar se consideră că fac parte din partidul neofascist Mișcarea socială italiană.

0 delegație economică 
guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a sosit la Berlin într-o vizită de prietenie, la invitația guvernului R. D. Germane. Delegația R.D. Vietnam. relatează agenția V.N.A., va purta convorbiri privind ajutorul economic și militar acordat R.D. Vietnam de cătreR. D. Germană in anul 1971 și va discuta probleme ale colaborării economice, științifice și tehnice dintre cele două țări.

Jeno Fock în Finlanda. Premierul R.P. Ungare. Jenă Fock. și ministrul afacerilor externe. Janos Peter, au sosit într-o vizită oficială de cîteva zile in Finlanda. Convorbirile care vor avea loc cu acest prilej la Helsinki vor aborda evoluția relațiilor ungaro-finlandeze, precum și problema securității europene, relevă agenția M.T.I.
în clădirea fostului Con

siliu de control aliat din 
Berlinul occidental3 avut loc marți cea de-a 13-a reuniune a ambasadorilor Franței, Marii Britanii,S. U.A. și U.R.S.S. După cum se arată în comunicatul difuzat la încheierea reuniunii, a fost continuată examinarea, într-o atmosferă de lucru, a problemelor care constituie obiectul discuțiilor. S-a convenit ca următoarea întîlnire să aibă loc la 9 februarie. iar consultările să fie continuate la nivelul experților.

La Moscova3 sosit 0 deleg3‘ ție de reprezentanți ai unor instituții guvernamentale italiene. Delegația, condusă de Guido Carii, guvernatorul Băncii centrale a Italiei, va discuta cu reprezentanți sovietici probleme privind dezvoltarea colaborării economice și financiare dintre Italia și Uniunea Sovietică, informează agenția T.A.S.S.

Cin En-Iai, premlerul consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat, au primit pe membrii delegației guvernamentale din Republica Guineea Ecuatorială, condusă de Jesus Oyono Alogo, ministrul lucrărilor publice, locuințelor și transporturilor — anunță agenția China Nouă. Cu a- cest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.
0 delegație a Organiza

ției pentru Eliberarea Pa
lestinei a făcut o vizită în Iugoslavia intre 12 și 18 ianuarie, la invitația Conferinței federale a Uniunii Socialiste a poporului muncitor. în cursul vizitei, se arată în comunicatul dat publicității Ia Belgrad, au avut loc convorbiri privind situația din Orientul Apropiat. In cadrul convorbirilor au fost exprimate înțelegerea și solidaritatea Iugoslaviei cu cauza poporului palestinean, cu lupta lui pentru restabilirea drepturilor la libertate și Independență.

La Varșovia a început 
o întîlnire polono-olandeză cu participarea unor cunoscut! parlamentari. oameni de știință și publiciști. Pe ordinea de zi a întîlnirii figurează probleme legate de securitatea și colaborarea pe continentul european, relațiile Est-Vest. stadiul si evoluția relațiilor bilaterale în diverse domenii. Tnt’lnirea, organizată de Institutul pentru probleme Internaționale din Varșovia, este prima de acest gen între cele două țări.

siliul federal de rezerve, organismul bancar central al Statelor Unite. Aceasta este cea de-a patra reducere a taxei de scont operată din noiembrie 1970 și pînă acum.
Sesiunea plenară a par

lamentului european, org3- msm consultativ al Pieței comune, a început marți la Luxemburg. Printre problemele înscrise pe agenda de lucru figurează relațiile comerciale dintre Piața comună și Statele U- nite și Japonia, precum și măsurile protecționiste votate de Congresul S.U.A.
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Italiei, Emilio Colombo, va face, în zilele de 29-30 ianuarie a.c., o vizită oficială la Paris, la invitația guvernului francez — se anunță într-un comunicat oficial difuzat simultan în capitalele celor două țări. In această vizită, premierul italian va fi însoțit de ministrul de externe. Aldo Moro,
Un avion de pasageri aparținînd liniilor aeriene ale Bulgariei s-a prăbușit luni după- amiază in apropierea aeroportului din Zurich — transmite agenția B.T.A. Din cei 39 de călători și din membrii echipajului au fost salvate numai 4 persoane.

PEKIN 19.— Corespondentul Agerpres I. Gălățeanu transmite : Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, precum și Biroul Politic al C.C. al F.U.N.K. și Guvernul Regal de Unitate Națională au adresat un apel poporului khmer, cerîndu-i să-și mobilizeze toate eforturile în vederea intensificării luptei împotriva administrației Lon Noi, a intervenției imperialismului american și a aliaților acestuia.Ferm unite în lupta lor — se subliniază în apel — forțele patriotice cambodgiene au obținut in cursul anului 1970 succese remarcabile pe plan militar, politic și diplomatic. în decurs de zece luni, patrioții khmeri au scos din luptă zeci de mii de soldați și ofițeri din rlndul trupelor inamice, au distrus sau capturat a- proximativ 5 000 de vehicule militare, au doborît 500 de avioane și au scufundat 80 de ambarcațiuni militare ale forțelor inamice. Pînă in prezent, forțele armate populare khmere au eliberat 70 la sută din teritoriul țării, controlînd o zonă cu o populație de peste 4 milioane locuitori, se spune în apel. în regiunile eliberate au fost instituite organe ale puterii populare, care acționează în vederea înfăptuirii programului politic al Frontului Național Unit al Cambodgiei. Administrația Lon Noi, menționează apelul, este izolată atît în țară, cit și pe pian internațional. Ea este In momentul de față nevoită să se ascundă Ia Pnom Penh, oraș complet încer-
Proiectul platformei politice

Guvernele R. P. Albania
și Franței au semnat un acord cuprivire la transportul Internațional rutier de mărfuri, informează din Tirana agenția A.T.A.

Reducerea taxei de scont 
de la 5,25 la 5,00 la sută ÎH S.U.A. 3 f°st anuntata de Con-

a P. L 0.TOKIO 19.— Corespondentul Agerpres F. Țuiu transmite : Partidul liberal-democrat din Japonia, partid de guvernămint, a dat publicității proiectul platformei politice pe anul 1971, care urmează să fie supus joi convenției sale spre dezbatere. In proiect se acordă o mare importanță aplicării ultimelor descoperiri în domeniul științei și tehnologiei pentru dezvoltarea economiei și desfășurării unor largi acțiuni împotriva poluării aerului și a mediului înconjurător.

din JaponiaProiectul de platformă al P.L.D. atrage, de asemenea, atentia Împotriva exagerării dezvoltării forțelor militare, deoarece aceasta ar duce la tmpovărarea economiei naționale.In ce privește raporturile cu Republica Populară Chineză, proiectul relevă că P.L.D. trebuie să promoveze In mod activ și pozitiv o politică de normalizare a relațiilor chino—japoneze.

cult de forțele armate populare d« eliberare.In lupta pe care o desfășoară — subliniază apelul — patrioții cam- bodgieni și-au întărit solidaritatea militantă cu popoarele din Vietnam și Laos, conform declarației elaborate în cadrul conferinței la nivel Înalt a popoarelor din Indochina.Eșecurile militare pe care le-au suferit, ca și protestele opiniei publice mondiale, în special ale celei americane, au obligat S.U.A. să-și retragă trupele de pe teritoriul cambodgian, relevă apelul. In același timp, însă, bombardiere de tip B-52 și alte avioane americane de la bazele din Tailanda bombardează zilnic vaste regiuni din Cambodgia. Totodată, acordînd un ajutor suplimentar de peste 255 milioane de dolari regimului Lon Noi, Statele Unite, împreună cu aliații lor saigonezi și tailandezi. pregătesc o intensificare a intervenției în Cambodgia.Semnatarii apelului cheamă forțele patriotice cambodgiene să consolideze unitatea F.U.N.K. șl să continue cu hotărîre lupta, pînă la eliberarea completă a patriei. Cauza justă a poporului cambodgian — se arată în apel — se bucură de un ajutor crescînd din partea popoarelor din întreaga lume. La numai cîteva luni de la constituirea sa, Guvernul Regal de Unitațe Națională al Cambodgiei a fost recunoscut și sprijinit de 22 de țări și de două organizații de eliberare națională. Biroul Politic al C.C. al F.U.N.K. și Guvernul Regal de Unitate Națională, subliniază a- pelul, își exprimă recunoștința profundă pentru acest sprijin efectiv.
★WASHINGTON 19 (Agerpres). — Guvernul S.U.A. a recunoscut luni e# angajarea militară în războiul din Cambodgia se extinde, transmite a- genția U.P.I., citind declarațiile oficiale de la Washington. în timp cs președintele Nixon conferea cu ministrul apărării, Melvin Laird, reîntors dintr-un turneu de inspecție în Vietnamul de sud, și cu alți experți în problemele Asiei de sud-est, purtătorii de cuvint ai Pentagonului șl Casei Albe au indicat în mod clar, relevă agenția, că forțele aeriene ale Statelor Unite, vor putea fi utilizata în orice regiune din Cambodgia.
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