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28 ianuarie a. c., pe A. V. Basov,
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CONTROLUL CĂLITĂ ȚII
BRĂILA UZINA „PROGRESUL"

PRODUSELOR ACȚIONEAZĂ IN CONTINUĂ DEZVOLTARE

CU BUNE REZUL TA TE
...un argument în plus pentru mai multă exigență în 

EXERCITAREA CONTROLULUI în toate etapele procesului de producție

Convorbire cu ing. Dumitru NiCULESCU
inspector general al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor

ERAILA (corespon
dentul „Scînteii") —

Supusă unui proces 
continuu de dezvolta
re, uzina brăileană 
„Progresul" va cunoaș
te și în actualul cinci
nal o amplă extinde
re. Aici, vor intra în 
funcțiune noi capaci
tăți de producție. în 
prezent, se lucrează 
intens la construcția 
fabricii de excavatoa
re care se întinde pe 
60 000 mp. în final, fa
brica va produce 1 500 
excavatoare anual.

în 1973 vor încep» 
lucrările unul alt o- 
biectiv : turnătoria de 
oțel, care la sfîrșitul

cincinalului va da 
21 000 tone oțel anual.

Prin noile obiective 
ce se vor construi, u- 
zina brăileană va fa
brica în 1975 peste 
126 000 tone utilaje de 
construcții.

Această Impetuoasă 
dezvoltare, caracteris
tică întregii economii 
românești, a impus 
trecerea la un grad su
perior de organizare : 
aici, la Brăila, s-a 
constituit Grupul de 
uzine pentru utilaje de 
construcții „Progresul". 
Din acest grup, fac 
parte : Uzina metalur
gică „Nicolina“-Iași, 
Uzina „Steaua roșie"- 
București, Uzina de u-

tilaj terasier-Buzău șl 
Institutul de cercetare 
și proiectare de pe 
lingă grupul de uzine 
„Progresul". Centrul 
de coordonare al 
grupului va fi la 
Brăila.

Avantajele acestei 
organizări superioare 
sint evidente : o mai 
mare independență o- 
perativă în rezolvarea 
multor probleme de a- 
provizionare cu metal; 
desfaceri pe piața in
ternă și externă ; po
sibilitatea grupului de 
a prospecta cerințele 
pieței externe și a-și 
diversifica producția în 
funcție de aceste ce
rințe.

în condițiile actuale ale evoluției tehnicii și dezvoltării 
forțelor de producție, calitatea se definește tot mai mult 
ca un factor de progres, de creștere a valorii de intre- 
liuțnțare a produselor, de valorificare superioară a resur- 

• t.e.'w-naturale ale țării, în general, de ridicare a eficien
ței' activității economice. Tocmai din acest motiv, condu
cerea partidului și statului a acordat și acordă o aten
ție aparte problemelor îmbunătățirii neîntrerupte a ni
velului calitativ al producției, în care scop — după cum 
se știe — a intrat în vigoare LEGEA PRIVIND ASIGU
RAREA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR. Le
gea definește, printre altele, răspunderile ce revin 
această problemă comitetelor de direcție din unitățile In
dustriale, ale consiliilor rle administrație din centrale, coni-

în

binate șl grupuri de Întreprinderi, ale compartimentelor 
de control, ale ministerelor și altor organe economice cen
trale.

Pornind de la exigențele mari ale sarcinilor de plan 
din acest prim an al cincinalului, se pune întrebarea : cum 
se aplică rigorile legii privind asigurarea și controlul ca
lității produselor sau, altfel spus, cum se acționează în 
întreprinderile industriale pentru îmbunătățirea parame
trilor ce definesc calitatea mărfurilor fabricate, în ce di
recții trebuie orientate eforturile specialiștilor, ale tu
turor lucrătorilor. în vederea eliminării abaterilor care se 
mai fac simțite în anumite unități în această privință ? 
Pe această temă am avut convorbirea de mai jos.

V

— De la bun început doresc să fac 
o apreciere — ne-a spus domnia sa
și anume că în lunile din urmă s-au 
obținut o serie de progrese evidente 
în ceea ce privește îndeplinirea con
dițiilor calitative prevăzute în con
tracte. Concludent în acest sens este 
faptul că valoarea reclamațiilor înte
meiate pentru calitatea necorespun
zătoare a produselor a scăzut anul 
trecut cu circa o treime față de anul 
anterior. Iar dacă voi adăuga că din 
mărfurile în valoare de aproximativ 
două miliarde lei, cite au fost con
trolate anul trecut de Inspectoratul 
General de Stat .pentru Controlul Ca
lității Produselor, au fost interzise la 
livrare produse în valoare de 70 mi
lioane lei, din care — în urma unor 
remanieri sau remedieri — 95 la sută 
au fost acceptate de controlori și de 
beneficiari, afirmația de mai Înainte 
va fi mai bine înțeleasă.

Cert este că, în marea majoritate 
a unităților și centralelor industriale 
din toate ramurile, problema înaltei 
calități a produselor este privită cu 
tot mai multă seriozitate și răspun
dere. Această preocupare este vizibilă 
cu precădere în partea a doua a anu
lui trecut, adică după intrarea în vi
goare a Legii privind asigurarea și 
controlul calității produselor.

— Totuși, cele 70 milioane — re
prezentând mărfuri respinse de or
ganele specializate ale inspectora
tului ce l conduceți — primirea u- 
nor reclamații pentru calitate neco
respunzătoare însumînd alte zeci 
de milioane lei indică limpede că 
nu peste tot, nu în toate centralele 
industriale și întreprinderile se a- 
cordă atenția cuvenită calității. 
Căror cauze se datorează, în 
fond, persistența producerii de 
s‘ irfuri necorespunzătoare calita-

— Cauzele care duc la apariția pro
duselor de calitate scăzută sint mul
tiple, dar se pot grupa în două mari 
categorii. Pe de o parte, e vorba de 
deficiențele de organizare a contro
lului de calitate în unele unități șl 
centrale industriale. Pe de altă paște 
— de neajunsurile ce se manifestă în 
activitatea economică a unor între
prinderi, începînd de la pregătirea 
fabricației și pînă la livrarea produc
ției, Și într-un caz și în celălalt, pre
vederile legii privind asigurarea și 
controlul calității produselor — după

care ne ghidăm de la jumătatea anu
lui trecut — nu sint întru totul res
pectate.

Mai întîî, mă voi referi la ultima 
grupă de factori de care vorbeam — 
deficiențele din activitatea de produc
ție. Nu se poate trece cu vederea 
peste introducerea în fabricația de 
serie a unor produse neomologate 
sau omologate formal. în această or
dine de idei aș aminti de situațiile 
constatate la uzinele „Electronica" și 
„Vulcan" din Capitală, la Uzina de 
autocamioane din Brașov și la cea de 
vagoane de la Arad — unități în 
csre exigența scăzută, dovedită la o- 
mologarea unor produse sau chiar 
neomologarea lor prealabilă introdu
cerii în fabricația de serie, a dus la 
respingeri din partea organelor noas
tre de control și la primirea de la 
unii beneficiari a unor reclamații de 
calitate.

Dar cea mai frecventă cauză care 
duce la apariția de produse de cali
tate necorespunzătoare constă în ne- 
respectarea tehnologiilor prescrise, în 
neglijențe și control de calitate — in- 
terfazic și final r- insuficient de exi
gent. Bunăoară, Ia uzina „Electropre
cizia" din Săcele, sumara pregătire 
a fabricației de serie a unor compo
nente electrice pentru tractoare și 
autocamioane, ca și derogările impor
tante față de documentația tehnică 
de execuție date- de factori răspunză-

tori, au dus la situația în care, nu
mai în șapte luni ale anului trecut, 
să se rebuteze zeci de mii de repere, 
iar la probele finale, la unele repere 
să se înregistreze respingeri cuprinse 
intre 12—45 la sută.

Și la uzina „Electroprecizia" și la 
fabrica „Integrata" din Constanța 
colective de specialiști din inspecto
ratul nostru și din cele două minis
tere de resort au analizat cauzele u- 
nor atari situații și, împreună ct£ ca
drele celor două mari întreprinderi, 
au stabilit măsuri concrete, tehnice 
și organizatorice, pentru eliminarea 
deficientelor ' existente. Urmarea ? 
Calitatea produselor s-a îmbunătățit 
sensibil.

Dar, printre întreprinderile în care, 
în ceea ce privește calitatea produ
selor, mai sint multe de făcut, pot 
fi amintite și uzinele „Grivița roșie" 
din București și „1 Mai" din Ploiești, 
combinatele de îngrășăminte chimice 
de la Făgăraș. Tg. Mureș și Piatra 
Neamț, Fabrica de confecții din Foc
șani, cea de tricotaje „Miorița" din O- 
radea sau cea de încălțăminte „Mo
dern" din Timișoara. întreprinderea 
„Industria laptelui" din Sibiu și cea 
similară din Slatina și multe alte 
unități industriale. In toate aceste 
întreprinderi trebuie să se acționeze 
energic și neîntîrziat pentru elimi-

Studenta 'Em. F., de la Facultatea de chimie a Universității din Iași, 
îmi relata nu de mult cu cită emoție a intrat in cancelaria liceului „Va- 
slle Alecsandri" (unde făcea practică pedagogică) ca să ia catalogul sub 
braț, să se îndrepte spre clasă, să facă apelul și să asculte primul elev, 
căruia l-a pus prima notă adevărată, după care a predat lecția nouă și, 
la sfirșit, a indicat temele pentru acasă. „Mi-a plăcut foarte mult să devin 
profesoară, martifyisea Im. F., dar la pregătirea primei mele, lecții am în
cercat o oarecare descurajare. Aveam să predau elevilor din anul II de 
liceu despre starea de otcidare a sulfului, un subiect relativ ușor, pe care 
însă nu l-am găsit tratat cum trebuie nici în manualul 
notițele de universitate. Am apelat 
aflate în rafturile bibliotecii, ca să

Există în această relatare „sîmbu- 
rele“ unei întrebări serioase : mo
mentul practicii pedagogice prefi
gurează profilul profesorului de mîi- 
ne ? Se va replica : dar un student 
din anul IV sau V nu poate consti
tui eșalonul valoric al dascălului de 
peste 2—4—6 ani. îndreptățită, re
plica are răspuns : nu este vorba 
de întreaga măsură valorică a specia
lizării și aptitudinilor pedagogice pe 
care le dau, intr-adevăr, anii de mun
că la catedră, dificultățile, experiența 
vieții ; este vorba de prefigurarea

astfel la cursuri și 
pot pregăti o temă

de școală, nici in 
tratate de chimie, 
simplă".

a disciplinei pre-

(Continuare în pag. a III-a)

Conlucrarea cotidiană
a primăriei cu cetățeanul

remarcabile
V

0 multitudine de posibilități, un evident progres, 
un efort spre mai multă eficacitate

in creația tehnică 
hunedoreanâ
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DEVA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Sabin Ionescu). Cabinetul 
tehnic al Combinatului siderur
gic Hunedoara a înregistrat pri
mele propuneri de inovații din 
noul an, care vizează probleme

cost al produselor. Există certi
tudinea că și aceste noi propu
neri vor merge pe calea bună a 
celor 830 de invenții, inovații și 
raționalizări aplicate de side- 
rurgiști în decursul cincinalului 
trecut, care s-au soldat cu eco
nomii post-calculate în valoare 
da peste 63 milioane lei. Prin
tre cele mai importante reali
zări, se numără cunoscuta lance 
tip Hunedoara, ijîventată de 
maistrul loan Cișmaș, care a 
permis utilizarea pe scară largă 
a oxigenului la elaborarea oțe
lului în cuptoarele Martin, ino
vații și raționalizări care au dus 
la creșterea durabilității cilin
drilor la laminorul bluming de 
1 300 mm.

Semnificativ este faptul că în 
anul 1970 economia ce revine în 
medie pe o inovație aplicată în 
cadrul combinatului hunedorean 
s-a ridicat la 178 367 lei, față de 
90 855 lei în 1969.
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Situate la interferența preocupări
lor cetățenești de tot felul, organele 
locale ale puterii de stat și-au făcut, 
din legătura neîntreruptă și conlucra
rea strînsă cu populația, principiul 
suprem al activității lor. Amplul 
dialog ce se desfășoară pe toate pla
nurile între aceste organe și popu
lație, unitatea de interese și de ac
țiune caracterizează întreaga noastră 
viață socială.

Trei primari răspund la întrebarea: 
„Știți să-i ascultați pe cetățeni ?

GEORGE CHIRIȚĂ — primarul 0- 
rașului Galați : „întrebarea vizează 
însăși concepția noastră despre 
muncă și activitate socială. Ea 
se divizează în alte o sută de 
întrebări : cum organizăm audi
ențele, întîlnirile dintre deputați și 
cetățeni, cit timp ne petrecem in mij
locul populației, ce discutăm, ce în
vățăminte tragem și, mai ales, ce a- 
plicăm. Acestea sint numai citeva 
elemente ale dialogului nostru coti
dian cu cetățenii. Dacă interesul și 
dorința de' colaborare sint reciproce, 
menținîndu-se mereu la un nivel ri
dicat, cu rezultate practice tot mai 
bune, atunci, da, știm să-i ascultăm 
pe cetățeni".

CONSTANTIN RADU — pri
marul orașului Brăila : „Esen
țial este să deslușești sensul preocu
pării omului, să extragi ceea ce este 
util pentru el și pentru alții. Este 
vorba de solicitudinea funcționarului 
nostru, concretizată în activitate con
tinuă și rodnică. Un funcționar as
cultă atent, conducîndu-1 pe cetățean 
pînă la ușă și uitindu-se îngrijorat 
în sală să vadă cîți mai sint la rind : 
altul discută serios cu vizitatorul, 
cere alte păreri și, lămurindu-se că 
opinia cetățeanului este dreaptă și le
gală, se face purtătorul ei, urmărin
d-o pînă la realizare. Pe care dintre 
cei doi funcționari îl preferăm ? Pe 
acesta din urmă, desigur".

GHEORGHE ALECU — primarul 
orașului Ploiești: „Municipiul ri-

dlcă mari probleme privind în
deplinirea planului de stat în in
dustrie, construcții, oomerț, gospodă
rie orășenească, probleme de ma
ximă importanță, în care sîntem in
teresați cu toții. Dacă n-am ști sâ-i 
ascultăm pe cetățeni — de fapt rea
lizatorii acestor sarcini — dînd curs 
inițiativei lor, situindu-ne în fruntea 
maselor și eolaborînd nemijlocit,

ANCHETA SOCIALĂ 
LA CONSILIILE POPULARE

pregătirii de bază 
date și de anumite deprinderi peda- - 
gogice care, din păcate, nu pot fi 
testate în fizionomia actuală a învă- 
țămîntului universitar. De ce ?

Mai persistă iiieea — în unele 
cercuri universitare — potrivit căreia 
activitățile practice ar fi specifice 
doar studenților de profil politehnic. 
Dar după cum pentru un viitor ingi
ner contactul cu uzina este indispen
sabil în timpul studenției, ca aerul de 
respirat, pentru că întreaga lui viață 
va lucra în uzină, tot așa pentru un 
viitor profesor de matematică, limba 
română, istorie, fizică, chimie sau bio
logie prezența în școală reprezintă o 
cerință la fel de importantă, tocmai 
pentru că după terminarea facultății 
va avea drept cadru de muncă școala, 
clasa de elevi, activitățile extrașco- 
lare, cultural-educative. Necunoaște
rea realităților de astăzi din licee și 
școli generale, unde există fizionomii 
psihologice și intelectuale atît de dife
rențiate, ar însemna o rămînere 
în urmă a profesorului însuși, un a- 
nacronism didactic, care l-ar pune în 
situația, la începutul carierei sale, să 
bîjbîie, să facă un fel de „stagiatură", 
iar experimentul să se traducă prin 
eșecuri instruct!v-educative. Pot fi 
evitate asemenea situații ?

— Evident, da. Dar nu fără' efor
turi. Eforturi mari din partea profe
sorilor de liceu și de universitate — 
opinează prof. dr. docent Jean Lî- 
vescu, rectorul Universității din 
București. Universitatea are drept 
scop să pregătească viitori profesori, 
bine instruită în disciplina pe care 
o vor preda și temeinic înarmați cu 
metodologia de predare modernă. 
Contactul studenților cu activitatea 
instructiv-educativă din liceu — de-

Victor VIȘINESCU
opinie n-ar avea nici o eficiență da
că i-ar lipsi acel cadru favorabil de 
afirmare, existent în societatea noas
tră. Asta ca să delimităm ce-a fost 
odată, de ceea ce este acum. Și, la 
concret : ca învățător, sint preocu
pat de latura educației tineretului, 
de crearea unor condiții locale pentru 
sport și destindere. [Propunerile adre
sate primăriei, anul trecut, s-au ma
terializat : curțile școlilor generale 
nr. 23, 27, 28, ale liceelor pedagogic și 
economic au fost asfaltate 1 in car
tierul Țiglinp I s-au amenajat 7 te
renuri de sport ; în multe blocuri lo
cuite de tineri au apărut materiale 
pentru practicarea sportului. Și con-

ALE MUNICIPIILOR GALAȚI, Beșliu, lector universitar : „Constat 
că opinia cetățenească se manifestă 
pe cele mai diferite căi. E normal. 
Privirea mereu proaspătă a cetățea
nului, a omului tie pe stradă, desco
peră noi și noi motive de interven
ție colectivă, de utilități publice. Și 
participă activ. Se cunosc dezbate
rile pe care le-au provocat, anul tre
cut, amplasarea și construcția noilor 
hale comerciale ale orașului, ca și 
discuțiile aprinse care au loc acum 
— și la care particip și eu — cu pri
vire la aspectul urbanistic al noilor 
cartiere" — a conchis profesoara.

La Brăila, alegem formula unui 
sondaj pe aceeași temă : „Vă exerci
tați dreptul de opinie" ? Elena Olaru, 
salariată la Fabrica de confecții, răs
punde : „Ca gospodină, mă interesea
ză deosebit problemele de aprovizio
nare. Iată, halele sint bine aprovizio
nate. Tovarășii de la primărie au au
zit de multe ori opiniile noastre cri
tice. Chiar acum l-am văzut pe pri
mul vicepreședinte inspectînd piața.

BRĂILA Șl PLOIEȘTI

n-am putea rezolva temeinic acesta 
probleme de interes general".

Remarcați unghiurile de vedere di
ferite asupra aceleiași chestiuni. Nu 
opuse, ci convergente, complementa
re. Un primar a insistat asupra prin
cipiului legăturii cu masele ; altul a 
vorbit despre natura și calitatea func
ționarului primăriei, dinamic și plin 
de solicitudine — iar al treilea s-a 
referit ia concepția despre substanța 
raporturilor de comunicare și colabo
rare reciprocă, dintre primărie și ce
tățeni. Această viziune asupra rolului 
politic și social al organelor locale 
ale puterii de stat este proprie siste
mului democrației socialiste : un 
permanent flux de idei, inițiative 
și contribuții, de la cetățeni Ia mu
nicipalitate și invers, stimulează ac
tivitatea administrației locale.

— Vă exercitați dreptul de opinie ?
Am adresat această întrebare 

cîtorva cetățeni veniți cu treburi Ia 
primăria municipiului Galați.

Teodor Bolea, învățător : „Mai ln- 
tîi, o observație necesară. Dreptul la

Ștefan ZIDĂRITA
George CUIBUȘ

(Continuare in pag. a II-aJT

a unui volum

operei tovarășului

ambasador extraordinrfr și pleni
potențiar al Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat Jn- 
tr-o atmosferă tovărășească.

închinat vieții și

Apariția în Franța

Nicolae Ceausescu
In librăriile franceze 

a apărut recent studiul 
biografic „NICOLAE 
CEAUȘESCU", sem
nat de cunoscutul pu
blicist francez Michel- 
P. Hamelet. Volumul, 
editat de prestigioasa 
editură pariziană „Se
ghers", face jiarte din 
colecția „Destine poli
tice", consacrată pre
zentării biografice a 
unor marcante perso
nalități politice ale 
secolului XX. în ca
drul acestei colecții 
au fost publicate pînă 
acum volume biogra
fice despre Charles de 
Gaulle, Mao Tzedun, 
Fidel Castro, John 
Fitzgerald Kennedy, 
Gamal Abdel Nasser 
etc. Prin seriozita
tea și exigența cu 
care sint elaborate a- 
ceste studii, colecția 
„Destine politice" a 
editurii „Seghers" și-a 
ciștigat un binemeri
tat prestigiu și un larg 
interes in rîndurile ci
titorilor francezi, fie
care nouă apariție din 
cadrul ei fiind apre
ciată aici ca un ade
vărat eveniment edito
rial.

Autorul studiului 
consacrat vieții, per
sonalității politice pe 
plan intern și inter
național a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
este unul dintre cei 
mai reputați publiciști 
francezi, colaborator 
din 1935 al cotidianu
lui parizian „Le Fi
garo", unde astăzi 
conduce Direcția in
formațiilor sociale: 
Bun cunoscător al ță
rii noastre, avind oca- 

■ zia să-1 întîlnească de 
citeva ori 
Nicolae 
Michei-P. 
consacrat,
timp, activitatea stu
dierii îndeaproape a 
evoluției României 
contemporane, vieții și 
muncii secretarului 
general al P.C.R.

Cartea sa este con
siderată în Franța ca 
o mărturie obiectivă 
despre destinul unui 
popor și al unui om 
politic care 6-au
pus stimei și prețuirii 
opiniei publice mon
diale. La apariția căr
ții, autorul ne-a făcut 
următoarea declarație: 
„Am vrut, scriind a- 
ceastă biografie, să-l 
prezint pe militantul, 
pe șeful statului ro
mân, în contextul rea
lităților românești și

pe tovarășul 
Ceaușescu, 

Hameleț și-a 
în ultimul

im-

internaționale. N-am 
intervenit subiectiv. 
Im ținut cont, înainte 
de orice, de realitățile 
concrete. Firește, ini
țiativa acestei cărți re
prezintă un punct de 
plecare subiectiv. Ea a 
izvorit din stima mea 
pentru președintele 
Ceaușescu și din ad
mirația mea pentru 
poporul român".

La rindul său, cu
noscutul editor pari
zian Pierre Seghers 
ne declara în legătură 
eu noua apariție din 
colecția „Destine poli
tice" : „Consider că, 
prin apariția noului 
volum intr-o colecție 
care se bucură de 
mare audiență, editura 
noastră răspunde unei 
autentice cerințe din 
partea publicului. Pre
zentarea biografiei pre
ședintelui Ceaușescu, 
documentele fotogra
fice, textele alese din 
opera sa constituie, 
fără îndoială, un răs
puns bogat 
celor care 
scază de 
României
rane, de rolul pe care 
ii are în fruntea statu
lui român președinte
le Nicolae Ceaușescu, 
considerat astăzi unul 
dintre cei mai remar
cabili șefi de state ai 
epocii noastre".

Cuprinzind 
pagini, bogat 
cu fotografii, 
publicat de
„Seghers" este 
mult deeît un simplu 
studiu biografic. Atit 
anexele care explică 
momente din istoria 
țării noastre, cit și, 
îndeosebi, extrase din

dat tuturor 
se intere- 
progresele 
contempo-

190 de 
ilustrat 

volumul 
editura 

mai

opera tovarășului
• Nicolae Ceaușescu, o- 

feră cititorului francez 
o imagine edifica
toare asupra dezvoltă
rii României socialis
te, asupra principale
lor etape din procesul 
construcției socialiste, 
asupra rolului 
care statul român 
joacă azi în lume 
planul politicii inter
naționale.

Totodată, volumul 
este o vibrantă măr
turie despre prietenia 
multiseculară și afini
tățile tradiționale din
tre popoarele român 
și francez. In introdu
cerea la studiul bio
grafic, autorul cărții 
subliniază : „Originea 
etnică comună, înrudi
rea. lingvistică și a- 
celași atașament față 
de cauza independen
ței naționale au țesut 
între cele două națiuni 
legături 
foarte 
noastre, 
regimul

Studiul 
tovarășului 
Ceaușescu este desfă
șurat de autor în trei 
capitole : Formarea,
Revoluția ți Cîrmui- 
rea. In felul acesta, el 
urmărește, într-o con
tinuă succesiune cro
nologică, viața și acti
vitatea revoluționară a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — pe fun
dalul marilor eveni
mente ale istoriei po-

pe 
îl 

pe

care apropie 
strins țările 
indiferent de 
lor politic...**, 

biografiei 
Nicolae

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

Paris, 26 ianuarie 
loan GRIGORESCU

(Continuare In pag. a Vl-a)
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ca o corabie cu pînzeie 
planuri de dezvoltare.

a cunoscut în anii cincinalului un puternic pro- 
profilind Ia orizont — 
întinse — maiestuoase

CINCINALUL 1966
ÎN IMAGINI

1 £«££££*

121

Județul dintre Dunăre și mare, fișia constănțeană 
de 117 kilometri prin care pămîntul îmbrățișează ma
rea, a înregistrat în anii cincinalului o dezvoltare ra
pidă, de un deosebit dinamism.

Cînd vorbim de Constanța, înțelegem întîî de toate 
vechiul și noul Tomis, ieșirea Ia mare, VASTELE 
PORȚI MARITIME prin care trece cea mai marc 
parte din exportul și importul României.

In toate județele țării industria se dezvoltă in strîn- 
să legătură cu condițiile locale. în județul Constanța 
există, pe lingă altele, o „materie primă" specifică : 
albastrul valurilor, nisipul auriu. Asociem Constanța

cu litoralul, cu construcțiile sclipitoare dintre Mamaia 
și Mangalia.

Cînd vorbim de județul Constanța, înțelegem șl o 
altă mare, aurie — ogoarele., agricultura regiunii, care 
a pășit prima pe drumul cooperativizării, agricultura 
tot mai bogat mecanizată și chimizată, care din anul 
1966 — an de răscruce pentru pămîntul dobrogean — 
a intrat in era irigărilor masive.

Pămînt al Pontului Euxin, pămînt altădată sărac, 
pămint al milenarei tristeți a lui Ovidiu, solul dobro
gean 
greș, 
larg
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INTRE STIL
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OBIECTIVE PENTRU LIBERTATE
în mijlocul

pentru turism

I flăcărilor

I
I
I
I
I
I
I
I
I

La secția de turnătorie de la 
Uzina de vagoane din Arad, ma
caraua rulantă s-a oprit, datori
tă unei defecțiuni tehnice, exact 
deasupra flăcărilor care ieșeau 
din cuptorul termic. Toate în
cercările de a o urni din loc de 
la panoul de comandă s-au do
vedit zadarnice. „Cărăușul" sec
ției putea fi cuprins din toate 
părțile de limbile de foc. Aflați 
în apropiere, cîțiva muncitori au 
început să acopere gura cupto
rului cu plăci de azbest. în ace
lași timp, muncitorii Vasile Boja,. 
Sebastian Jidoi și Gheorghe Mă- 
gean au urcat sus pe macara, 
încercînd s-o împingă cu răngile. 
Curînd și-au dat insă seama că 
așa n-o vor putea urni. în a- 
ceastă situație, au legat ma
caraua cu un lanț și, unindu-și 
eforturile, întreg colectivul sec
ției a reușit să o deplaseze de
parte de flăcări. La citva timp 
după aceea, ea aluneca lin pe 
grinzile de metal. înfruntind e- 
roic flăcările muncitorii și-au 
făcut și de data aceasta datoria.

și Vasile Cirstian din comuna 
V-icovu de jos (Suceava), ambii 
vinători autorizați, au plecat la 
braconaj in cantonul Pietroasa. 
La citva timp după ce au intrat 
în pădure, au rănit un mistreț 
și au pornit in urmărirea lui. 

o 
de 
de 
ce 

. in 
rănit

La un moment dat, auzind 
mișcare intr-un desiș lipsit 
vizibilitate, Hie a tras un foc 
armă. Cînd s-a dus să vadă 
s-a intîmplat. a constatat că, 
desișul respectiv, se afla 
mortal fratele său. Acum autorul 
acestei fapte va suferi conse
cințele prevăzute de lege.

Viraj
costisitor
Nicolae Balint, șofer ta 

ploatarea minieră Căpuș,
Ex- 

r______  ______ avea
de gind să facă din autobascii-' 
lanta 31-CJ-1553 — cu care urma 
să plece spre Cluj — cel mai 
de temut autovehicul de pe șo
sea. S-a urcat deci la volan și 
a pornit ca o nălucă. La ieșirea 
din comună i s-a oferit prilejul 
unei prime demonstrații. Un 
viraj ca la zidul morții și auto
camionul 21-SB-1186 care cir
cula reglementar din sens opus 
a rămas fără o roată 1 După un 
balans de cîteva secunde, 
camionul mutilat s-a dat 
cap ! O dată cu aceasta 
întreaga sa încărcătură — 
150 m.p. de cristal — s-a 
țăndări. O „victorie"-ușoară care 
va cîntări greu la buzunar. Pen
tru că N. B. va trebui să plă
tească geamurile sparte pînă la 
ultimul ciob 1

auto- 
peste 
însă 

peste 
făcut

Un cîine
enot alb

• Experiența organizațiilor de partid 
Idin orașul nostru a confirmat că 

eficiența adunărilor generale ale co
muniștilor este nemijlocit legată de I analiza diferitelor laturi ale stilului 
muncii de partid, nu Ia modul ge
neral, ci în funcție de aspectele con
crete și cerințele proprii organizației

I respective. Adunarea generală a or
ganizației de bază nr. 13 abataj de la 
uzinele „Independența", de pildă, in-

Isistînd asupra imperativului de a se 
accelera lucrările de asimilare a unui 
nou produs, pe baza unei licențe stră
ine, a cerut biroului organizației de 

Ibază să inițieze atit discuții indivi
duale, cit și în grupuri restrînse, cu 
muncitorii secției, spre a-i determina

I să-și însușească din timp nu numai 
caracteristicile tehnice ale noului pro
dus, modalitățile de execuție a opera
țiilor, ci și parametrii înaltei discipli- 

Ine și calificări profesionale fără de 
care e cu neputință de realizat orga
nizarea superioară a muncii impusă

Ide tehnologia noului produs. 
S-ar putea considera 

menea probleme intră 
competența comitetelor

Iție, a organelor tehnico-administra- I 
tive. E adevărat. Ele constituie .
totodată, importante obiective ale

I dezbaterilor în adunările generale ț
ale salariaților. Abordarea lor în 
adunările organizațiilor de partid (
trebuie făcută dintr-un „unghi de '

I vedere" specific — și anume ai mo- ,
dului în care rolul conducător al aces
tor organizații se reflectă în mobili-

i zarea eforturilor întregului colectiv la 
îndeplinirea în cele mai bune condi-

| (ii a sarcinilor economice.
Iată și alt exemplu care mi se pare J 

semnificativ prin faptul că pune în ' 
primul plan întărirea simțului de ;

I răspundere al tuturor comuniștilor, 
| indiferent, de funcția lor în produc

ție. Referatul prezentat de birou în
I fața adunării generale a organizației 

nr. 2 de la fabrica „13 Decembrie" 
se oprise îndelung asupra unui capi
tol care face de mai mult timp obiec- '

1 tul a numeroase critici : faptul că în 1 
ultimul timp numeroși muncitori din 
sectorul marochinărie nu-și realizau ,

I integral normele. Cei care au luat ,
, cuvîntul nu s-au mulțumit să critice .

conducerea secției pentru deficiențele '
privitoare la aprovizionarea tehnico- 
materială și organizarea producției.

I întrebarea pusă a fost : în ce măsu- 
i râ a contribuit controlul exercitat de 
I biroul organizației de bază asupra
i activității conducerii tehnico-adminis-

trative la remedierea acestei stări de
I lucruri 7 Și astfel, numeroasele critici 

exprimate în cadrul, dezbaterilor au
[ ... dețermiriat să se inclp.dă în hdtărîrea......

adunării o prevedere privind obligația
' biroului organizației de bază de g ra- 
I ’ portă. .în ..fiecare adunare generai^'H.e 

partid despre constatările prilejuite
I de controlul efectuat asupra îndepli

nirii sarcinilor ce revin cadrelor de 
conducere administrativă.

Este limpede că nu prin „tutelă 
' măruntă" sau prin substituirea ca-
I drelor tehnico-administrative se afir-
| mă rolul conducător al organizațiilor 

de partid, ci prin folosirea eficientă 
a metodelor politice, de convingere, 
îndrumare și control care le sînt pro- 

1 prii. De aci, necesitatea ca în adu- 
I nările generale ale comuniștilor să se 

acorde o deosebită atenție aspectelor 
variate ale stilului și metodelor mun- 

I cii de partid, de a căror perfecțio
nare continuă depinde în mod hotă- 

1 rîtor forța de mobilizare
țiilor de partid.

Trebuie să menționăm 
pretutindeni este folosit

I elnic al adunării generale pentru a
îndrepta munca politico-educativă a

' organizațiilor de partid spre obiecti-
I vele principale, de actualitate.. Deși

de mai mult timp în organizația nr.
1 4 instalații de la întreprinderea ju-
I dețeană de construcții-montaj se 

semnalează o combativitate scăzută a

Aurel CRISTEA.
prim-secretar al Comitetului 

municipal Sibiu al P.C.R.

membrilor de partid, formalism și 
superficialitate în desfășurarea învă- 
țămîntului de partid, atît darea de 
seamă cit și discuțiile din adunarea 
generală de alegeri în loc să ia in 
dezbatere felul in care s-a desfășurat 
munca politico-educativă, ce a frinat 
eficiența ei, cum și-au îndeplinit co-

că ase- 
doar în 

de direc- muniștii datoria de a fi promotori al 
unei opinii exigente, potrivnice ne
ajunsurilor s-au rezumat la o anali
ză tehnicistă, lipsită de profunzime.

Departe de a prilejui un simplu 
bilanț, o raportare a realizărilor și 
nerealizărilor, adunările generale ale 
comuniștilor trebuie să se înscrie ca 
un puternic și eficient instrument de 
lucru în viața organizațiilor de 
partid ; dezbaterile lor sînt rodnice, 
atunci cînd pun întrebări, caută răs
punsuri, într-un cuvînt determină 
mersul înainte al întregului colectiv. 
De aceea, combatem tendințele de a 
„constata" și „fotografia" realitățile, 
milităm pentru o atitudine activă. 
Cit de necesar este aceasta o do
vedesc adunări de partid ca aceea 
a organizației nr. 5 de la între
prinderea de industrie locală, uni
tate a cărei activitate productivă a 
parcurs o curbă descendentă : o parte 
din produse sînt refuzate de benefi
ciari din cauza calității necorespun
zătoare, productivitatea muncii stag
nează. Țoate acestea, din cauza nu
meroaselor și frecventelor încălcări 
ale disciplinei muncii. Totuși, amin
tind aceste neajunsuri, adunarea de

partid n-a căutat să concretizeze so
luții pentru remedierea lor. Faptul 
în sine impune și alte concluzii, anu
me necesitatea analizării în adună
rile generale a problemelor legate de 
stimularea inițiativei membrilor de 
partid, de participarea lor efectivă la 
viața organizației respective, crearea 
unui climat propice exprimării des
chise a părerilor.

Discutarea în adunările generale a 
metodelor și stilului muncii de 
partid este eficientă în măsura în 
care carențele sînt deschis denumite, 
stabilindu-se măsuri precise pentru 
eliminarea lor. De aceea, îndrumăm 
birourile organizațiilor de bază ca 
in materialele prezentate în fața adu
nărilor generale să includă o analiză 
exigentă a muncii lor. să solicite a- 
portul efectiv al tuturor comuniști
lor la îmbunătățirea vieții interne de 
partid sub multiplele ei aspecte. 
A fost larg dezbătută, de exemplu, 
la recenta conferință de partid de la 
combinatul de pielărie și încălțămin
te, activitatea comitetului de partid, 
reliefîndu-se că persistența unor de
ficiențe în anumite sectoare se dato- 
rește și faptului că unii meAibri ai 
comitetului nu s-au arătat la înălți
mea răspunderilor cu care au fost 
învestiți. în același timp, mai au loc 
adunări de partid în care probleme
le stilului muncii de partid sînt doar 
amintite fugar, iar participanții la 
dezbateri, la rîndu-le, le ocolesc. 
Este ceea ce s-a întâmplat, de pildă, 
la adunarea generală de la organiza
ția nr. 4 de la întreprinderea „13 De
cembrie" sau cea de la organizația 
din Depoul C.F.R., unde neajunsurile 
privind munca colectivă a birourilor 
organizațiilor de bază sau controlul 
îndeplinirii hotărîrilor au fost abor
date superficial, fără să se arate ce 
trebuie întreprins pentru înlăturarea 
acestor deficiențe.

Trăgind învățăminte din aceste ne
ajunsuri, sîntem hotărîțisă intensi
ficăm ajutorul acordat organizațiilor 
de partid din întreprinderi, spre a-și 
perfecționa metodele și stilul de mun
că, afirmindu-și tot mai pregnant ro
lul de forță dinamică, stimulatoare 
a tuturor energiilor colectivului.

Casa da Economii șl Consem- 
națiuni informează titularii li
bretelor de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autoturisme șl 
libretelor de economii pentru 
turism că tragerile la sorți pen
tru trimestrul IV/1970 ale aces
tora vor avea loc în Capitală, 
miine, 28 ianuarie. Cu acest pri
lej se vor acorda cîștiguri în 
autoturisme „Dacia 1300", 
„Moskvici 408", „Dacia 1100", 
„Skoda 100 S“ șl „Fiat 850". De 
la introducerea libretului cu do- 
bîndă și cîștiguri în autoturisme, 
numărul autoturismelor acor
date de C.E.C. se ridică la 6 350.

Depunătorilor pe libretele de 
economii pentru turism, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
le va acorda cîștiguri în excursii 
organizate în Franța, Italia, pre
cum și un ntimăr important de 
excursii individuale în străină
tate.

Pe lîngă aceste importante 
cîștiguri, titularii libretelor mai 
sus menționate beneficiază și de 
dobînzi, precum și de avanta
jele generale ale păstrării bani
lor Ia C.E.C. : garantarea de că
tre stat a sumelor depuse, aces
tea putînd fi retrase oricînd ; 
păstrarea secretului privind nu
mele depunătorilor și operațiu
nile efectuate ; scutirea de taxe 
și impozite a depunerilor, ciștl- 
gurilor și dobînzilor.

DE LA ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂ

RILOR DE STAT anunță că 
tragerea de amortizare pe luna 
ianuarie 1971 a asigurărilor de 
viață are loc la 30 ianuarie 1971, 
în orașul Buzău.

Participă la tragere asigură
rile de viață pentru care pri
mele sînt achitate la zi.

Cu acest prilej, se vor plăti, 
înainte de termenele stabilite în 
polițe, sumele asigurate cores
punzătoare tuturor combinațiilor 
de litere ieșite la sorți.

Pentru a participa la această 
tragere de amortizare, trebuie 
achitate din timp primele 
asigurare.

La 150 de ani 
de la nașterea 

lui Teleki Sândor

Aflindu-se la. vinătoare în lo
calitatea CioroiU, în apropiere 
de Macin, vînătorul Constantin 
Rusu de la A.J.V.P.S. Tulcea, a 
observat, lingă un copac, mai 
mulți cîini enot. Unul i-a atras 
in mod deosebit atenția, dată 
fiind culoarea sa albă, neobiș
nuită la această specie. Primul 
gind a fost să-l împuște, dar 
s-a răzglndit, Iwtărindu-se să-l 
captureze viu. N-avea să regrete. 
Chemați la fața locului .specia
liștii au stabilit că este vorba 
de un albinism — fenomen natu
ral cunoscut la numeroase ani
male cu singe cald — dar ne- 
intilnit pînă acum in riadul di
nilor enot. Aflat în prezent în 
Grădina Zoologică din Capitală, 
neobișnuitul cline va fi, desigur, 
unul din punctele de atracție 
pentru vizitatori.

însă că nu 
cadrul pri-

a organiza-

din Suceava Foto : M. AndrecscuNoua Casă de cultură a sindicatelor

Sa împlinesc 150 de ani de Ia naș
terea unui dîrz militant pentru cauza 
libertății popoarelor, scriitorul ma
ghiar din Transilvania, Teleki Săn- 
dor. Prin participarea sa activă la 
lupta de eliberare națională și socia
lă desfășurată pe teritoriul patriei 
noastre și în alte țări ale Europei, la 
mijlocul și în a doua jumătate a se
colului trecut, el a reușit să cuce
rească prețuirea multor contemporani 
de ai săi, a unor ilustre spirite ale 
epocii.

A văzut lumina zilei la 27 ianua
rie 1821, la Cluj, într-o familie no
biliară, care a dat Transilvaniei, de-a 
lungul istoriei, o serie de personali
tăți cultural-științifice și oameni po
litici cu vederi înaintate. Copilăria 
și-a petrecut-o la țară, în satu Sar- 
mașu, de pe Cîmpia Transilvaniei. A 
urmat Colegiul piariștilor din Cluj, 
după care instrui
rea și educarea lui 
au fost încredin
țate revoluționa
rului Tâncsics Mi- 
hăly. Este caracte
ristic pentru at
mosfera din acea
stă familie nobi
liară faptul că 
Tăncsisc a fost an
gajat ca educator, 
cu toate că era 
urmărit pentru 
vederile sale „pe
riculoase".

Terminîndu-șl studiile In juris- 
prudență, Teleki Sandor a intrat în 
slujbă la Tabla regală din Tîrgu- 
Mureș, în calitate de jurat. A părăsit 
însă curînd această slujbă, pentru a 
face studii universitare la Berlin, 
Jena și Halle. Reîntors în țară, în 
1846, Teleki a fost ales ca reprezen
tant în Dietă al vechii cetăți transil
vănene a Chioarului.

Izbucnirea revoluției din 1848 este 
salutată cu mult entuziasm de tînărul 
Teleki Săndor, care, dornic să-și con
sacre întreaga energie luptei pentru 
triumful ei, se înrolează voluntar în 
armata revoluționară maghiară, lun- 
tînd Ia început în sudul Ungariei. Este 
desemnat de guvernul revoluționar 
maghiar drept căpitan al cetății 
Chioarului și împuternicit al guver
nului în aceste părți. Cînd generalul 
polonez Josef Bem a preluat coman
da trupelor revoluționare din Tran
silvania, încercînd să realizeze unirea 
forțelor revoluționare romane și ma
ghiare în lupta antihabsburgică, Te
leki Săndor a devenit unul dintre co
laboratorii apropiați aî acestuia, avînd 
mai întîi gradul de maior, apoi co
lonel ; a luptat cu vitejie in rindurile 
armatei lui Bem, — din care făceau 
parte, alături de maghiari și grăni
cerii secui, mii și mii de români — 
împotriva armatelor Invadatoare 
habsburgice și țariste, pînă la tragica 
capitulare de La Șiria. împreună cu 
mulți alți revoluționari a fost prins 
și închis de autoritățile habsburgice 
în cetatea de la Arad, de unde a 
reușit să evadeze. A fost condamnat 
la moarte in contumacie și spinzurat 
„in effigie".

Ajungind, după multe peregrinări 
la Constantinopol, apoi în Franța, ac
tivează în aripa de stingă a emigra
ției pașoptiste ungare. După venirea 
la putere a lui Napoleon al III-lea 
este expulzat din Franța, refugiin- 
du-se la Londra, apoi pe insula Jer
sey. Aici l-a cunoscut pe marele poet 
și romancier francez Victor Hugo, 
expulzat și el din Franța de același 
regim, pentru ideile sale revoluțio
nare ; audiază prelegerile politice pe 
care le ținea Hugo în exil și devine 
unul dintre prietenii săi cei mai 
apropiați, trăind împreună cu toți

aceștia atmosfera febrîlă de aștepta
re a unei noi revoluții în Europa, 
care să măture absolutismul. Cind, 
cu prilejul expulzării din insula Jer
sey de către guvernul englez a 
emigranților revoluționari Piancinl și 
Thomas, Victor Hugo a scris vestita 
sa Declarație de protest, care a fost 
semnată de toți membrii emigrației, 
imediat după semnătura lui Victor 
Hugo s-a aflat aceea a colonelului 
Teleki Săndor. Desigur, declarația a 
fost considerată de guvernul englez 
ca un act ostil și împreună cu Victor 
Hugo, Teleki a trebuit să părăsească 
insula, stabilindu-se pe insula Guer- 
nesey.

în 1858, Teleki Săndor l-a cunos
cut, la Nissa, pe revoluționarul ita
lian Giuseppe Garibaldi. Participă, în 
cadrul „legiunii maghiare", la luptele 

desfășurate sub 
comanda acestuia 
în Sicilia, Cala
bria, și Neapole, 
pentru eliberarea 
și unificarea Ita
liei. Vitejia de 
care a dat dovadă 
i-a atras simpatia 
și aprecierea erou
lui legendar al Ita
liei. Revoluționa
rul transilvănean 
a devenit unul 
dintre colaborato
rii lui Garibaldi.

Teleki Săndor s-a aflat în rîndurile 
acelor revoluționari emigranți ma
ghiari care, după Unirea Principat’’’ 
lor române în 1859, au căutat să sta
bilească o strînsă colaborare cu gu
vernul Principatelor Unite. El a spri
jinit acțiunile întreprinse de genera
lul revoluționar Klapka GySrgy și de 
fostul ambasador al guvernului re
voluționar maghiar la Paris, Teleki 
Lăszlă, de încheiere a unei înțelegeri 
și perfectare a unei colaborări mili
tare cu Alexandru Ioan Cuza, spre a 
ridica împreună popoarele român și 
maghiar la lupta pentru libertate și 
independență națională, împotriva 
macilor imperii asupritoare — habs- 
burgic, țarist și otoman.

Teleki Săndor s-a reîntors în patria 
abia după două decenii de peregri
nări, trăind retras, pînă la sfîrșitul 
vieții (1892), pe moșia lui de la Că
tălina, în părțile Sătmarului. Aici și-a 
redactat el însemnările memorialisti
ce care au fost publicate în 1879, sub 
titlul „Memorii", continuate apoi în 
1882 prin „Noi memorii". însumînd 
în total 4 volume. în toate aceste

■ scrieri și-au’găsit o expresie plină de
■ vigoare devotamentul lui față de cau
za libertății popoarelor, neîmpăcarea 
față de tot ceea ce reprezintă asu
prire, tiranie, abuz de putere. în vi
brante descrieri, Teleki Săndor a 
evocat frumusețile pămîntului natal 
al Transilvaniei, tradițiile luptelor 
purtate în comun de masele largi 
populare, fără deosebire de naționa
litate, pentru eliberare socială și na
țională.

Viața și opera lui Teleki Săndor 
l-au înscris pentru totdeauna numele 
în galeria eroilor luptei pentru liber
tate și prietenie între popoare. Ani
versarea a 150 de ani de la nașterea 
sa se înscrie în acțiunea largă prin 
care Partidul Comunist Român, po
porul nostru cinstesc tradițiile înain
tate, progresiste, atît ale poporului 
român, cît și ale naționalităților con
locuitoare, omagiază amintirea celor 
care prin lupta lor revoluționară sau 
prin scrisul lor au deschis drumul 
spre împlinirea înaltelor idealuri de 
libertate și înfrățire a popoarelor, do 
dreptate și progres social.

Ludovic DEMENY

(Urmare din pag. I)

pulverisată
Nu cu mult timp în urmă, la 

raionul 6 parfumerie, din cadrul 
întreprinderii comerciale de stat 
București, s-a efectuat un inven
tar. Se vede treaba că revizori
lor nu prea le .mirosea a bine 
ce. se petrece aici. Și, într-ade- 
văr, controlul avea să confirme 
presupunerea. Din gestiune lip
seau parfumuri și apă de colonie 
în valoare de peste 55 000 lei. Ce 
se întîmplase 7 Cele 14 vînză- 
toare ale raionului își luaseră 
obiceiul de a nu marca la casă 
sumele primite, fapt ce a făcut 
să nu se știe cine poartă prin
cipala răspundere. în consecință 
organele de resort au fost obli
gate să stabilească o răspundere 
colectivă a tuturor salariaților și 
desfacerea contractului de mun
că al gestionarelor.

de :Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Văd aproape zilnic aici pe cineva de 
la primărie". Mulți alți cetățeni (D. 
Oțelea, pensionar ; E. Vasile, lamino- 
rist ; Maria Cotigă, gospodină ; Alex. 
Cristescu, tehnician etc.) ne-au de
monstrat nu numai că au făcut uz, 
in permanență, de dreptul la opinie, 
dar au și formulat pe loc observații 
critice și propuneri, pe care le-au 
adus la cunoștință municipalității.

La Ploiești, ’
cetățenească In fața uzinei 
am folosit, după amiază, la 
din. schimb, un chestionar : 
persoane, luate la întîmplare 
citorii N. Vasile, I. Păun, M. l 
ghe ; tehnicienii V. Tomșan, 
vram ; funcționarii ; I. Alexandru și 
p. Ionescu ; inginerul R. Constanti- 
nescu etc) au fost solicitate să răs
pundă la cîteva întrebări. Iată între
bările și rezultatul statistic (se re
feră la anul 1970) :

• Ați trimis primăriei orașului 
scrisori conținind cereri, observații 
critice sau propuneri 7 18 — da, 2 — 
nu.

O V-ați exprimat opinia vreodată, 
■ prin ziar ? 15 — da, 5 — nu.

• Ați luat cuvîntul în adunări 
populare, întilniri cu deputății 7 17 
— da, 3 — nu.

• Ați fost vreodată îngrădit, «ub 
o formă sau alta, să vă exprimați 
opinia 7 1 — da, 19 — nu.

• Cum apreciați activitatea pri
măriei municipiului in anul care a 
trecut 7 1 — slabă, 6 — satisfăcă
toare, 8 — bună, 5 — foarte bună.

★
Dovadă că cetățeanul obișnuit, fără 

împuterniciri speciale, fără a fi de
semnat anume, participă în mod real 
la treburi obștești. De reținut cit de 
largă este gama obiectivelor vizate 
de opinia cetățenească : de la mă
runte probleme de gospodărie, la ori
zontul unor complicate probleme de 
sistematizare urbană ; de la proble
mele pieței, pînă la chestiuni de etică. 
Omul participă cu convingere că 
dreptul la opinie nu este numai un 
drept consfințit in legislația noastră, 
dar și o obligație izvorîtă din însuși 
caracterul profund democratic al sis
temului nostru social, care îi cheamă 
pe toți membrii săi Ia elaborarea și 
la realizarea politicii de stat, econo- 
nomicc și de allă natură.

aceeași efervescență 
' ' ,1 Mai"

ieșirea 
20 de
(mun-

Gheor-
N. A-

— Găsiți întotdeauna solicitudine 7 
Grigore Ermicioiu (Al. Lăpușneanu, 

20, Galați) : „în general, da. însă 
mie, unul, mi ș-a mai intîmplat să nu 
primesc răspuns la doleanțele mele 
sau ale unor vecini din cartierul Ma
zepa. Mai sînt. la primărie, funcțio
nari bățoși, care te poartă cu vorba. 
Dar esențial este că avem acces pînă 
la primarul orașului și tot punem lu
crurile la punct. Deduc de aici că 
lipsa de receptivitate a unui funcțio
nar nu trebuie pusă pe seama primă
riei. Avem legi bune, avem un ca
dru bun pentru colaborare — să nu 
confundăm funcționarul cu Institu
ția".

E bine că, la primarul orașului.

de ce-tatea — anume aceea 
tățeni — și că ceea ce 
act de dezinformare.

Prin urmare, avea . .
țeanul G. Ermicioiu cînd afirma 
mai sînt la primărie funcționari cu 
atitudini birocratice. Mai apar, din 
păcate, neconcordanțe la punctul de 
joncțiune dintre dreptul cetățeanului 
de a-și exprima opinia — și obliga
ția primăriei de a-i acorda toată a- 
tenția. La Ploiești, Gh. Mănăilă. in
spector la spațiul locativ, a fost eli
berat recent din funcție pentru lipsă 
de obiectivitate și pentru superficia
litate in tratarea sesizărilor popu
lației. La Brăila au fost sancționați, 
pentru aceleași vini. 4 funcționari, la

arătată 
face el este un
dreptate cetă- 

că

rului și ale urbei sale"... Alex. Cris
tescu, tehnician (Bloc H3 — Hipo- 
drom-Brăila) : ...„Și să-i fie deschise 
toate căile, toate posibilitățile pentru 
a comunica cu autoritățile locale".

Cei doi interlocutori ne-au formu
lat, în cîteva cuvinte, condițiile 
principale ale acestui larg cadru de
mocratic în care opinia publică func
ționează, este activă în toate sensu
rile și la toate nivelurile. Este vorba 
de o multitudine de posibilități, ca
nale, mijloace, forme, prin care ce
tățeanul poate afla și poate co
munica. In afară de audiențe și 
de scrisorile primite zilnic, există 
o sumedenie de alte formule or
ganizatorice care dau cetățenilor

Conlucrarea cotidiană
a primăriei cu cetățeanul

ușile sînt deschise. De altfel, cele mai 
multe cadre din aceste instituții sînt 
active, găsesc timp să asculte și să 
rezolve treburile cetățenilor, perso
nale sau de interes ’ general. E însăși 
rațiunea de a fi a primăriei. însă, 
așa cum remarca interlocutorul, sînt 
și funcționari cu atitudini neconfor
me stilului de muncă propriu acestor 
instituții. La Brăila, bunăoară, <lr. 
Cornelia Avramescu (Inspectoratul 
sanitar de stat) spunea : „Transpor
tul orășenesc este defectuos, șoferii 
nu respectă itinerariile fixate, lipsesc 
graficele curselor"... Am socotit opor
tun să cerem unele explicații. condu
cerii întreprinderii de resort. Direc
torul, Ionel Pitrop, a respins totul 
încercînd să prezinte lucrurile in roz. 
Și tocmai cînd credea că ne-a con
vins, tov. Anton Lungu, prim-vice- 
președinte și Nicolae Spînu, vicepre
ședinte al consiliului popular muni
cipal, au intervenit cu autoritatea lor, 
atrăgîndu-i atenția că alta este reali-

Galați — 2. în felul acesta, primării
le își demonstrează, fără echivoc, exi
gența față de funcționarii propriului 
lor aparat ; ele nu admit ca vreunul 
dintre principiile sistemului socia
list, de conlucrare cu masele, să fie 
știrbit sau omis. Pentru că oamenii 
sînt judecați nu după ceea ce spun, 
ci după ceea ce fac. Funcționarul 
primăriei este un funcționar de stat ; 
în el, cetățeanul obișnuit vede un 
reprezentant al organului local ai 
puterii de stat, deci un om cu clar
viziune politică și socială, sensibil la 
cererile îndreptățite ale populației 
la criticile sale constructive.

— Care este condiția unui dialog 
social eficient 7

Maria Calcan, deputat orășenesc, 
Brăila : „Construcția sistemului de 
relații dintre cetățeni și municipali
tate oferă un bun cadru pentru des- 

. fășurarea acestui dialog. După mine, 
pentru ca cetățeanul să fie activ, 
trebuie să cunoască treburile cartie-

posibilitatea să participe la re
zolvarea treburilor urbane și Ia ac
tele de decizie ale municipalității. 
Municipiul Ploiești are 210 deputat! 
(unul la 1 000 de cetățeni) și fiecare 
dintre ei a avut, anul trecut, cel pu
țin 3 întilniri cu cetățenii. Adăugați 
la aceasta comisiile pe probleme, co
mitetele cetățenești, echipele de con
trol obștesc, comitetele asociațiilor 
de locatari cu cei peste trei mii de 
membri ai lor. Sute și sute de acti
viști, din conducerea organizațiilor 
de masă, întrețin un strîns contact 
cu primăria, manifestîndu-se ca ex
ponent! ai colectivelor lor în orga
nele locale ale puterii de stat.

L-am întrebat pe tov. Gheorghe 
Alecu, primarul orașului Ploiești : 
„Vă deranjează cînd nu primiți pro
puneri și critici de la cetățeni 7". 
„N-am fost într-o asemenea situație. 
Ne-ar deranja, desigur. Ar însemna 
că nu muncim bine, că acțiunile 
noastre n-ar avea ecou, ș-ar situa

in afara sferei de interes cetățenesc. 
Știți care este suma sesizărilor, pro
punerilor și luărilor de cuvînt la ac
țiunile primăriei, în anul trecut 7 
Peste 18 000. O asemenea participare 
la treburile municipiului n-a avut 
Ploieștiul niciodată. Nu de observații 
și sugestii ducem lipsă ; ne repro
șăm că nu reușim să le rezolvăm pe 
toate, repede șfi bine. Rămine încă 
nevalorificat un considerabil fond de 
idei gospodărești, care emană de la 
cetățeni, iată ce ne nemulțumește. 
Trebuie să ne îmbunătățim perma
nent stilul de muncă".

Rețineți : 18 000 de propuneri și su
gestii într-un singur an ! Cu alte cu
vinte, fiecare al 7-lea cetățean adult 
(la Brăila al 4-lea, la Galați al 5-lea) 
și-a exprimat opinia, verbal sau în 
scris, privind treburile municipiului.

— Cum vedeți perfecționarea acti
vității aparatului primăriei 7

Primarul Ploieștiului : „în primul 
rînd printr-o atitudine mai atentă, 
activă și principială a salariaților 
noștri față de cetățeni.

— Porniți de la ideea că orice om 
care vine la primărie este un soli
citant 7

— Nu, ar fi greșit. Cetățeanul vine 
și cu cereri personale și nu-i nimic 
rău în asta ; de aceea ne-au ales : să 
le rezolvăm treburile, cîtă vreme se 
înscriu in cadrul legii. însă de unde 
am recoltat noi, în actuala legisla
tură, peste 1 700 de propuneri și ini
țiative gospodărești, din care am și 
aplicat o mie ? Tot prin acest con
tact direct cu populația am realizat, 
in 1970, prin muncă patriotică, lu
crări de interes obștesc valorînd 15 
milioane. în cetățeanul care intră pe 
ușa primăriei nu vedem numai un 
solicitant, ci mai degrabă un co
laborator.

In al doilea rînd, printr-o politică 
de investiții mai rațională. Nevoile 
municipiului sînt multe și adeseori 
variază de la an la an. Nu trebuie 
să ne dispersăm forțele materiale și 
umane. Cu participarea populației 
să stabilim obiectivele activității mu
nicipale, delimitînd pe cele care cer 
neapărat investiții, de cele ce se pot 
realiza prin efort propriu. Apoi, mă 
gindesc să lărgim gama formelor de 
sondaj, contact și colaborare cu 
populația. Se știe că obștea este un 
adevărat for consultativ, generator 
de inițiative șl creator de valori. Noi 
trebuie să ne păstrăm într-o per
manentă legătură cu această efer

vescență cetățenească. în fine, va 
trebui să lărgim, în continuare, baza 
de masă a activității consiliului 
popular".

Nu există document de partid 
și de stat în care să nu se sublinieze 
că legătura cu masele este principiul 
fundamental al organizării și funcțio
nării administrației locale. Baza de 
masă a activității consiliilor popu
lare crește neîncetat. La Galați, mii 
de cetățeni din comitetele asocia
ților de locatari ajută primăria la 
administrarea și întreținerea fondu
lui de locuințe proprietate de stat, 
valorînd miliarde ; la Ploiești, cei 
cîțiva funcționari din serviciile de 
ocrotiri sociale n-ar fi reușit să des
fășoare, anul trecut, o activitate re
marcabilă (1 038 anchete sociale la 
domiciliu !), și să rezolve probleme 
dificile privind ocrotirea unor minori 
și bătrîni, dacă nu antrenau în a- 
ceastă muncă un larg activ obștesc 
de munctiori, intelectuali și pensio
nari.

— Ce probleme actuale au reieșit 
din ultimele dv. întilniri cu publicul 7

CONSTANTIN RADU — primarul 
Brăilei : Combaterea fenomenelor de 
poluare a aerului în zona industrială 
a orașului ; reorganizarea rețelei sa
nitare ambulatorii ; dezvoltarea uni
tăților de prestări servicii pentru 
populație ; lărgirea bazei turistice.

GEORGE CHIBIȚA — primarul 
Galațiului : Dezvoltarea rețelei de 
alimentare cu apă potabilă ; acțiuni 
educative pentru femeile casnice ; 
conservarea unor monumente isto
rice ; deschiderea unor linii de tram
vaie și autobuze.

GHEORGHE ALECU — primarul 
Ploieștiului : Gospodărirea mai bună 
a fondului de locuințe ; redistribui
rea spațiilor comerciale pe teritoriul 
orașului ; stimularea interesului pen
tru apărarea avutului obștesc ; lăr
girea producției materialelor de con
strucții, pentru creșterea numărului 
de locuințe proprietate personală.

Iată ce mare diversitate de pro
bleme, unele specifice, altele comu
ne, stau în fața consiliilor populare. 
Adăugați, la acestea, sarcinile spori
te, calitativ superioare, ale acestui 
prim an din cincinalul pe care l-am 
început — in industrie, în construcții, 
cultură și gospodărire — și veți avea 
tabloul amplu al direcțiilor în care 
sîntem solicitați să contribuim cu 
toții, la nivelul celor mai înalte exi
gențe.
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Sarcini urgente în bazinul 
legumicol al Capitalei

De mal multi ani, în jurul Capi
talei s-a dezvoltat o zonă legumi
colă puternică. Numărul populației, 
cit și cerințele de consum au cres
cut an de an. Aceste cerințe, după 
cum se știe, nu au fost însă satis
făcute în întregime și de aceea a 
trebuit să se recurgă la aducerea 
unor produse din județe mai înde
părtate. Transportul la distanțe 
mari a dus la deprecierea lor calita
tivă și la cheltuieli suplimentare. 
Pentru rezolvarea acestei probleme, 
de mare importanță economică, la 
indicația conducerii partidului s-a 
luat măsura extinderii zonei de a- 
provizionare a Capitalei cu legume 
și organizarea ei pe baze noi. In 
expunerea tovarășului Nicolae 
.veaușescu la ședința de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970 
ie sublinia : „în vederea acoperirii 
nevoilor Capitalei va trebui ca în 
județele Ilfov, Teleorman, Ialomița 
și Dîmbovița să se asigure o supra
față irigată de circa 10 000 hectare 
din care 500 hectare sere și 1000 
hectare culturi protejate. Pe aceste 
suprafețe producția se va organiza 
în ferme specializate, cărora este 
necesar să li se asigure sămînță de 
calitate, tractoare, mașini și bază 
corespunzătoare pentru producerea 
de răsaduri". Pe baza acestor indi
cații a fost întocmit un studiu po
trivit căruia fondul de marfă des
tinat aprovizionării populației din 
Capitală va crește Ia 185 000 tone în 
1971 și Ia 230 000 tone în 1975.

în cooperativele agricole au loc, 
In aceste zile, adunări generale în 
,care se dezbat și se aprobă planu
rile de producție pe 1971 și se sta
bilesc măsuri în vederea obținerii 
unor producții mari. Suprafețele 
care urmează a fi cultivate cu le
gume în cele 4 județe au fost-sta
bilite, urmînd să se facă o mai 
bună amplasare a lor în cadrul 
fiecărui consiliu intercooperatist. Tn 
unitățile agricole din județul Ilfov 
se vor cultiva 13 630 ha ; Teleor
man — 9 300 ha, Ialomița —
7 800 ha Își Dîmbovița — 2 500 ha.

Una din măsurile care condițio
nează asigurarea unor producții bune 
șl cit mai timpurii de legume o con
stituie pregătirea răsadurilor. în 
cele patru județe au fost între
prinse unele măsuri bune în această 
direcție. Pentru evitarea greutăților 
care au existat în anii precedent) 
în producerea răsadului s-a stabilit 
ca. în acest an. o mare parte din 
răsaduri să fie obținute în sere și 
în sere înmulțitor. Tn județul Ilfov, 
de exemplu, peste 50 la sută din 
răsadurile timpurii de tomate, ardei 
și vinete vor fi produse în felul 
acesta. De asemenea. în județul 
Teleorman au fost întreprinse unele 
măsuri bune în ce privește produ
cerea răsadurilor pentru legumele 
tf îpurii, în special a tomatelor. 
A$a cum ne spunea ing. Gh. Cioc, 
director adjunct al direcției agri
cole, sera intercooperatistă de la 
Brînceni va pune la dispoziția 
unităților, în primul ciclu de pro
ducție, răsad pentru 150 ha cu to
mate in solarii, iar In ciclul doi, 
pentru alte 150 ha tomate tim

La Bîrlad

300 DE TIPODIMENSIUNI 
DE RULMENȚI

An de an, nomenclatorul cu ti- 
podimensiuni realizate la fabri
ca de rulmenți din Bîrlad este 
diversificat și sporit, cores
punzător nevoilor creseînde 
ale economiei naționale atit 
pentru necesitățile permanent 
mărite ale industriei construc
toare de mașini, cît și pen
tru onorarea cercului tot mai 
larg de beneficiari de peste 
hotare, care solicită cu încrede
re rulmenții românești. De-a 
lungul activității acestei uzine, 
s-au fabricat aici circa 300 tipo- 
dimensiuni de rulmenți, care .se 
exportă în 50 de țări ale lumii ; 
30 la sută din producția anului 
trecut, de exemplu, a fost desti
nată exportului.

De curînd, nomenclatorului_cu 
produse ale unității i s-au adău
gat încă 3 tipuri de rulmenți de 
construcție specială, care pînă 
acum erau obținuți din import 
și care vor satisface nevoi ale 
constructorilor de mașini și.si- 
derurgiștilor din Sinaia. Cluj și 
Cîmpia Turzii.

în cursul actualului plan cin
cinal, în compartimentul de 
concepție al uzinei bîrlădene 
vor fi concentrate noi cadre de 
specialiști, urmînd ca numărul 
de ingineri antrenați în acest 
sector de activitate să ajungă la 
125, iar unitatea să producă 
peste 350 tipodimensiuni de rul
menți. Este de remarcat că, în 
prezent, durabilitatea în exploa
tare a rulmenților de la Bîrlad 
se situează la nivelul celor mai 
valoroase realizări înregistrate 
în acest sens pe plan mondial. 

purii în cîmp. Aceasta nu va fi 
însă singura sursă de producere a 
răsadurilor. în total, pentru produ
cerea celor 272 milioane fire de ră
sad necesare în acest an sînt în 
curs de amenajare încă 64,7 ha de 
răsadnițe. De altfel, in cooperativele 
agricole se lucrează Ia amenajarea 
răsadnițelor tradiționale, iar în u- 
nele răsadnițe încălzite prin cot
loane și în unele sere înmulțitor cu 
încălzire tehnică au început însă- 
mînțările pentru obținerea răsadu
rilor de legume timpurii. Asemenea 
măsuri au fost luate și în județele 
Ialomița și Dîmbovița.

în această direcție se constată 
însă multe deficiențe, se ridică nu
meroase probleme care se cer rezol
vate, chiar în această perioadă de 
conducerile direcțiilor agricole. în 
județul Ilfov, de exemplu, încă din 
vara anului trecut trebuiau să fie 
gata cele 19 complexe de sere în
mulțitor pentru a se putea produce 
răsadul necesar producției din a-

Raid în județele Ilfov, 
Teleorman, Ialomița 

și Dîmbovița

cest an. Lucrările de construcție și 
montaje au fost tărăgănate și ami
nate lună de lună și o parte dintre 
ele. cum sînt cele de la cooperati
vele agricole Gruiu, Găiseni... 30.. De
cembrie, nici la această dată nu an 
asigurată căldura necesară. O si
tuație asemănătoare există si la 
Furculești .și Ulmeni. județul Tele
orman. în județul Ialomița, din cele 
8 centre de producere a răsadurilor, 
este gata numai cel d« • la Albești 
(1 006 mp seră înmulțitor și 0.5 ha 
solarii încălzite). Celelalte 7 centre 
sînt în stadiu de proiectare. Con
strucțiile respective trebuie termina
te, peste tot, în timpul cel mai 
scurt. Acum e timpul să înceapă 
semănatul în serele înmulțitor. Dar 
cum se va realiza aceasta dacă ele 
încă nu sînt gata 7 Este o problemă 
care trebuie să se bucure de cea mai 
mare atenție, să preocupe îndea
proape organele locale de partid și 
de stat.

Producerea răsadurilor în sere și 
solarii nu rezolvă, tn întregime, a- 
ceastă problemă. Este necesar ca. în 
Continuare, să se amenajeze si ră
sadnițe încălzite cu biocombustibil. 
Tn cele mai multe locuri s-a înțeles 
această necesitate. Astfel. în jude
țul Dîmbovița, la cooperativele agri
cole de producție Matei Voievod, 
Pitaru, Potlogi, Comișani, Băleni, 
Sîrbi, Crovu și Cătunu se lucrează 
intens Ia pregătirea răsadnițelor. La 
cooperativa agricolă de producție 
Matei Voievod, de exemplu, coope
rativă care cultivă în acest an 150 
ha cu legume. s-au asigurat 200 
tone mraniță. 500 tone oămînt de țe-

(Urmare din pag. I)

narea tuturor acelor neajunsuri care 
provoacă apariția unor produse de 
calitate inferioară. în contradicție 
cu cererile beneficiarilor, ale consu
matorilor.

— Este vorba cumva de a se 
găsi noi soluții ?

— Pentru realizarea de produse de 
calitate superioară este necesară in
troducerea în fabricația de serie nu
mai a produselor omologate, supuse 
tuturor probelor de încercare. Apoi, 
se impune respectarea întocmai a 
tehnologiilor de fabricație. Se înțe
lege, aceasta presupune folosirea de 
materii prime și materiale avînd ca
litatea prescrisă în documentațiile 
tehnice — ceea ce se poate obține 
numai printr-o recepție riguroasă, 
competentă — menținerea mașinilor 
și utilajelor în stare de perfectă 
funcționare, folosirea de muncitori cu 
o calificare corespunzătoare operații
lor pe care le execută, organizarea 
și funcționarea ireproșabilă a com
partimentelor C.T.C. : presupune în- 
cetățenirea unei înalte discipline in 
muncă, a unei depline răspunderi 
pentru calitatea lucrării sau a pro
dusului executat.

După cum se vede, nimic nou. A- 
celeași condiții pe care le cere înde
plinirea planului de producție sînt 
impuse și de necesitatea obținerii de 
produse de calitate ridicată, care, la 
urma-urmei, nu trebuie să fie decît 
un rezultat firesc, obișnuit, al acti
vității economice. Altfel spus, rezul
tatele normale se obțin prin mij
loace obișnuite.

— Vorbind de cauzele calității 
necorespunzătoare a unor produse, 
ați amintit de existența anumitor 
deficiențe de organizare a contro
lului de calitate in unele în
treprinderi.

— în ultimele luni, Inspectoratul 
General de Stat s-a organizat 
pe județe activează direct în 

lină. tntreaga cantitate de nisip .și 
gunoi necesară cuiburilor nutritive, 
sămința. „Echipele ce vor lucra în 
legumicultura și în special la produ
cerea răsadurilor — ne spune ing. 
Maria Tomescu — sînt alcătuite din 
cei mai buni cooperatori, oameni 
cu o vastă experiență, care toată 
viața nu au făcut altceva decît gră
dinărit" în alte locuri amenajarea 
răsadnițelor nu este privită cu sufi
cientă răspundere și dintr-un motiv 
sau altul este amînată de azi pe 
mîine. La cooperativa agricolă de 
producție Petrești-Găiești, care pe 
lingă 50 ha de legume cultivă to
mate pe un hectar de solarii, lucră
rile de amenajare a răsadnițelor 
sînt mult rămase în urmă, solariile 
sînt încă nereparate, iar sămînța 
n-a fost ridicată. De altfel, la AGRO- 
SEM au fost așteptate șl alte coope
rative să ridice sămînța. cum sînt cele 
din Ulmi, Aninoasa, Colanu, Ser- 
danu. Corbii Mari, Colacu. Petrești- 
Titu. în județ se mai constată ră- 
mîneri în urmă și în ceea ce pri
vește trimiterea probelor de se
mințe. Dîmbovița nu dispune de un 
laborator. Pînă săptămîna trecută au 
fost trimise semințe pentru probe 
din numai 25 de cooperative, dar le
gume în acest an însămînțează 62 de 
unități, din care 43 au sămînță pro
prie. Lucrarea este destul de acută 
dacă ținem seama că toate probele 
se fac la Ploiești și că acest centru 
este destui de aglomerat. Asemenea 
întîrzieri se constată și în unele 
cooperative din județul Ilfov.

Există, de asemenea, probleme se
rioase privind aprovizionarea uni
tăților cu lemn și cherestea pentru 
construirea răsadnițelor și repara
rea solariilor vechi. în toate cele 
patru județe. în județul Ilfov, de 
exemplu, dintre cele 277 ha solarii, 
133 ha sînt construcții vechi, care 
cer reparații, iar 80 ha sînt amena
jate în anul trecut, după proiectul 
I.C.P.L.F.. dar necesită lucrări de 
consolidare. Cu toate acestea, din 
necesarul de 120 000 stîlpi de sus
ținere au fost procurați doar 20 000 
bucăți și s-a sistat livrarea acestora 
din lipsă de fonduri. Pentru alte 30 
ha. care au fost prinse in plan în 
luna decembrie 1970 și urmează să 
se construiască, nu au fost regle
mentate la timp formele de finan
țare.

Situații asemănătoare celor din 
Ilfov există și în județele Teleor
man și Ialomița. Nu-i timpul pierdut 
pentru ca situațiile semnalate, cit și 
alte nereguli cunoscute de condu
cerile direcțiilor agricole, de birou
rile comitetelor județene de partid și 
de conducerea ministerului de resort 
să fie înlăturate.

Este nevoie ca pretutindeni, la 
toate eșaloanele agriculturii, munca 
să fie organizată in așa fel îneît, prin 
pregătiri efectuate temeinic, să se 
asigure producții mari care să ducă 
la o mai bună aprovizionare cu le
gume a populației.

Fl. CEAUSESCU, Al. BRAD, 
Lucian CIOBOTARU, C. SOCI, 
corespondenții „Scînteii'

întreprinderi. De asemenea, îm
preună cu ministerele de resort, 
s-au elaborat regulamente de organi
zare și funcționare ale compartimen
telor C.T.C., s-au adoptat organi
grame la nivelul progresului realizat 
pe plan mondial. In fine, s-a trecut 
la atestarea șefilor compartimentelor 
de control, aceștia fiind numiți și 
membri ai comitetelor de direcție din 
întreprindere. In cele mai multe uni
tăți economice, aceste măsuri s-au a- 
plicat corect, iar dinamica descres- 
cîndă a respingerilor și a refuzurilor 
de calitate le-a dovedit temeinicia.

Pe alocuri, însă, lucrurile stau tot ca 
înainte.

Mai sint unități economice tn care 
compartimentul C.T.C. nu este orga
nizat corespunzător sau este încadrat 
cu personal avînd o pregătire fără 
nici o tangență cu activitatea de pro
ducție din întreprinderea respectivă
— așa cum s-a întîmplat la Grupul 
industrial de petrochimie din Bor- 
zești, în laboratorul căruia lucrează 
absolvenți de școli pedagogice, medi
cale sau chiar... de menaj. în alte 
întreprinderi, salariatilor din servi
ciul C.T.C. li se încredințează sarcini
— să le spunem — colaterale activi
tății de control tehnic de calitate, iar 
in o serie de unități, șefii resortului

Produse 

diverse 

din marmură 

de calitate
Centrala Industrială' a cerami

cii de construcții și a marmurei 
— București (Cal. Griviței nr. 
138) produce și desface prin 
întreprinderile sale, pe bază de 
comandă fermă, produse de ca
litate superioară. Printre acestea, 
se află dale din marmură con- 
casată pentru placaje interioare 
si exterioare pe verticală și ori
zontală, prefabricate în diferite 
granulații și culori, cu dimensiu
nile 20X20 cm; 25X25 cm; 
30X30 cm șl 40X40 cm.

Un alt produs, marmoroc, e 

un material de finisaj superior 
pentru pereți Interiori și exte
riori, realizat din granule de 
marmură și alte roci, în culori 
naturale diferite, fixate pe su
port textil sau pe împîslitură 
din fibre de sticlă. Lipirea pe 
pereți se realizează cu adezivi 
sintetici și ciment, se întreține 
ușor prin spălare cu apă și de
tergent! sau cu aspiratorul de 
praf. Se livrează în rulouri de 
0.95 m. lățime și pînă la 10 m 
lungime. Se produo și se livrea
ză, de asemenea, plăci finite, 
glafuri și plinte din marmură 
de Moneasa, roșie pigmentată 
sau înflorată și neagră, marmură 
de Rușchița, de Căprior și de 
Alun, travertin de Borsec, Bom- 
potoc sau Cărpiniș, precum și 
piatră de mozaic sub formă de 
granule, bucăți sau mozaic Ve
netian, confecționîndu-se produ
se de mozaic monolit

Toate aceste produse se reali
zează la întreprinderea „Marmu
ra” (București, bd. Bucureștii 
Noi, nr. 25) și întreprinderea 
„Marmura" Simeria.

Foto : S. Cristian
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de control nu sînt membri ai comite
telor de direcție. Așa este cazul, de 
pildă, la cunoscuta uzină „Progresul" 
din Brăila. Mai trebuie să mai spun 
că, in toate asemenea împrejurări, 
prevederile limpezi ale legii calității 
sînt încălcate flagrant ? Mai trebuie 
să adaug că tn astfel de situații. In 
care organele C.T.C. nu pot activa 
potrivit atribuțiilor ce Ie revin, cali
tatea producției are de suferit T

Cît de important este ca cei cărora 
le revine sarcina de a garanta cali
tatea produselor să fie într-adevăr 
cei mal buni specialiști șl ca activi

tatea lor să fie bine organizată re
zultă chiar și dintr-un singur exem
plu. La fabrica „Flacăra roșie" din Ca
pitală lună de lună mari cantități de 
mărfuri erau respinse de reprezen
tanții comerțului. La una din benzile 
de lucru — la care organele noastre 
de specialitate și-au concentrat anali
za — în luna iulie anul trecut, de 
pildă, 42 la stată din producție a fost 
găsită necorespunzătoare'. Nu exista 
în fabrică un serviciu de control ? 
Ba da. Dar dacă vom spune că în 
aceeași lună controlorii au respins 
doar 3,5 Ia sută din producția benzii 
de care vorbim este evident că ei 
nu-gi făceau datoria, lucrau empiric,

Fabrica de porțelan 
„Iris" din Cluj, pe struc
tura căreia a luat ființă 
actualul combinat de por
țelan din localitate, a cu
noscut. în ultimii ani, o 
puternică dezvoltare. Con
struirea și punerea în func
țiune a cuptoarelor tunel
— în care temperatura,; in
troducerea încărcăturii pen
tru ardere și scoaterea a- 
ceșteia se fac automat., ac- 
țipnîndu-se de la panourile 
de comandă — au schim
bat nu numai aspectul fos
telor cuptoare rotunde pen
tru arderea porțelanului, dar 
reduc mult efortul fizic al 
muncitorilor și asigură o 
substanțială îmbunătățire a 
calității produselor. Mași
nile semiautomate pentru 
fasonarea produselor au 
înlocuit „roata olarului" 
folosită pînă mai ieri în 
procesul de fabricație. Ele 
permit 6 organizare supe
rioară a muncii. Glazurarea 
produselor cu ajutorul ma
șinilor de glazurat asigură 
creșterea calității produse
lor și contribuie la ușura
rea muncii. Mecanizarea și 
automatizarea procesului de 
producție sînt asigurate 
și în faza de decorare a 
produselor de porțelan, iar 
„arderea" decorului se 
face prin comenzi auto
mate.

Fără Îndoială că moder
nizarea procesului de pro
ducție a dus la creșterea 
volumului producției și 
productivității muncii. Dar 
nu despre aceasta vreau să 
mă ocup în cele ce ur
mează, ci de modul cum 
influențează tehnica nouă, 
modernă, asupra eficienței 
economice a producției. Da
că facem o simplă compa
rație intre indicatorii econo
mici realizați de fabrica 
„Iris" in anul 1967 —
an premergător etapei 
de dezvoltare — și cei 
din 1970, cînd întrea
ga capacitate nou crea
tă a intrat complet în 
funcțiune se poate afir
ma că fiecare leu investit 
își aduce contribuția la 
creșterea gradului de efi
ciență economică a între
gii activități. Astfel, în 
timp ce fondurile fixe 
prezentau în anul 1970, 
față de 1967, o creștere 
de 55,5 la sută, producția- 
marfă a sporit cu 75,4 la 
sută, iar beneficiile nete
— de aproape 5,6 ori.

Cifrele enunțate mai sus 
reflectă pe deplin efica
citatea noii dotări tehnice 
ce s-a realizat, pe seama 
investițiilor din fonduri 
centralizate și care au dus 
in mod direct nu numai la 
creșterea volumului produc
ției, ci și la reduce
rea cheltuielilor de fa
bricație și la îmbunătă
țirea calității produselor. 
Comparînd aceleași perioa
de. cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă exprimate 

Vedere generalâ Uzinei do alumina din Oradea

făceau concesii față de calitatea 
muncii.

Organele noastre au aplicat o me
todă modernă de control de calitate : 
e vorba de stabilirea unei evidențe 
detaliate, pe faze, a defectelor și a 
celor ce le produceau. Cu alte cuvin
te, s-a aplicat un sistem de control 
și autocontrol al calității producției, 
folosindu-se indicatori statistico-ma- 
tematici ai defectelor calitative pe 
cauze și executanți. Pentru că nu 
trebuie șă se uite , un lucru : in pro
bleme de calitate, alături de toate 
celelalte condiții, răspunderea perso

nală a fiecărui lucrător — indiferent 
de funcția pe care o ocupă — este 
decisivă. în luna decembrie, adică 
după șase luni de studiu atent și mă
suri hotărîte, corespunzătoare, luate 
de conducerea unității, organele co
merțului nu au avut de făcut obiec
ții asupra calității încălțămintei.

— Pornind de la constatările din 
ultimele luni in domeniul calității 
producției, de la sarcinile mari de 
plan ce revin tuturor unităților și 
ramurilor industriale In acest an, 
care sînt direcțiile spre care se va 
orienta in perioada următoare acti
vitatea inspectoratului ct-l condu-

in prețuri cu ridicata de 
întreprindere prezintă o 
scădere de 133.6 lei. în 
principal, acest indicator 
de eficiență este influențat 
pozitiv de creșterea pro
ductivității muncii, ca re
zultat direct al introducerii 
tehnicii noi. Astfel, produc
tivitatea muncii a sporit 

. anul trecut cu 45,3 la sută, 
față de nivelul • realizat cu 
t.r": ani mai înainte.

Se știe că una din condi
țiile de bază, ale creșterii 
eficienței investițiilor este 
atingerea parametrilor pro
iectați. dacă-r posibil, chiar

reușit să înlăturăm acest 
impediment, prin mai buna 
organizare a muncii de 
sortare a pietrei brute de 
alabastru, chiar în cariera 
furnizorului, cu forța de 
muncă a întreprinderii 
noastre. A trebuit să renun
țăm la vechile metode de 
organizare și conducere a 
producției, care nu mai co
respundeau în. noile con
diții de tehnică modernă, 
cînd totul se desfășoară 
foarte rapid.. cînd orice în- 
tirziere in luarea unor mă
suri poate avea urmări cu 
totul nedorite Metodele noi

Din experiența Combinatului 

de porțelan din Cluj în

înainte de termenul stabi
lit în această privință, co
lectivul nostru 'a muncit 
organizat, pe bază de pla
nuri și grafice, incă din 
timpul efectuării investiției. 
Intrarea în probe tehnolo
gice a fost de asemenea, 
urmărită pe bază de grafi
ce. Analiza desfășurării a- 
cestor probe s-a făcut, la 
perioade scurte și cu regu
laritate. Colectivul nostru a 
fost convins că dotarea cu 
utilaje moderne nu asigură 
de la sine si in totalitate 
creșterea gradului de efici
ență economică, astfel că a 
pregătit din timp cadrele 
calificate necesare, capa
bile să mînuiască această 
tehnică. în acest scop s-au 
organizat cursuri de califi
care și recalificare a mun
citorilor la locul de muncă.

Drumul parcurs de Ia 
modernizarea întreprinderii 
n-a fost, lipsit, de greutăți, 
inerente de altfel. Ce! mai 
mult ne-a dat de furcă ip
sosul. care nu corespundea 
calitativ, fapt ce provoca 
uneori chiar dereglarea u- 
tilajelor semiautomate. Am

le-am aplicat numai în ur
ma multor încercări, unele 
neizbutite și reluate de la 
capăt. în momentul de fa
ță credem că am asigurat 
o corelare mai bună între 
numărbl muncitorilor de la 
fiecare loc de muncă, struc
tura de calificare a acesto
ra și tehnicitatea utilajului, 
astfel că se obține un ran
dament superior în condi
ții normale de lucru. Au 
fost reorganizate și echipe
le de intervenții pentru re
parații, care își desfășoară 
activitatea pe secții și gru
pe de utilaje.

în cazul întreprinderii 
noastre, care realizează bu
nuri de larg consum, cali
tatea producției este hotă- 
rîtoare pentru gradul ei de 
eficiență. Spre a asigura o 
producție de calitate ridi
cată am orgapizat.un sis
tem de urmările operativă 
a realizării, sortimentelor 
programate .pe două calități 
în faza de sortare-șlefuire. 
Sortarea produselor albe se 
face pe două grupe, A și B, 
din care apoi se face o pre
gătire a loturilor pentru

ceți, in scopul ridicării sistematice 
și substanțiale a calității produ
selor ?
— Pentru organele inspectoratului 

nostru, ca și pentru cele ale compar
timentelor de control de calitate din 
unitățile industriale, anul 1971 este â- 
nul instruirii. Am întocmit un program 
amplu de reciclare a tuturor celor 
care activează în domeniul controlu
lui de calitate, în cursuri care vor 
dura pînă la 40 de săptămîni. Cît 
privește munca noastră, paralel cu 
îndeplinirea sarcinilor cotidiene de 
control, ne-am propus să întreprin
dem o serie de acțiuni, pe baza unor 
tematici bine gîndite, în sectoare în 
care îmbunătățirea calității produse
lor ridică probleme deosebite. într-o 
ordine cu totul întîmplătoare aș cita 
dintre aceste acțiuni : controlul cali
tății utilajelor tehnologice pentru o- 
biectivele de investiții, participarea 
la. elaborarea unui program special 
pentru îmbunătățirea calității, a fi
nisajului și diversificarea . producției 

1 In industria ușoară, controlul calității 
I. unor produse chimice — lacuri și 
1 vopsele, polietilenă, melană etc. — 

controlul calității unor produse din 
industria lemnului, din industria ali
mentară ș.a.m.d.
. Nu mai insist asupra proiectelor ce 
le avem noi. controlorii de calitate, 
pentru. îmbunătățirea calității produ
selor. Sigur este că ne vom face in 
continuare datoria în spiritul legii, 
exigent și competent. Ridicarea cali
tății . produselor este, însă, înainte. de 
orice, o problemă a unităților indus
triale, a fiecărui lucrător în parte. De 
eforturile care se vor depune la locu
rile de muncă depinde ca perfor
manțele unui produs sau ale altuia 
să crească neîncetat, spre folosul co
lectivelor de salariați, al întreprinde
rilor, al întregii economii naționale.

Convorbire realizata de 
Dan MATEESCU 

decorare. în faza finală — 
după „arderea" decorului — 
se face o nouă sortare, po
trivit criteriilor de calitate 
prevăzute de STAS. Tehni
cienii și maiștrii noștri ur
măresc îndeaproape respec
tarea disciplinei tehnologi
ce în toate fazele. în acest 
scop,. s-a organizat un sis
tem de îndrumare operati
vă din partea cadrelor teh
nice în fiecare fază de fa
bricație. în vederea cu
noașterii la timp a fenome
nelor ce au loc în procesul 
de fabricație s-a instituit 
un sistem informațional o- 
perativ, care asigură luarea 
celor mai corespunzătoare 
decizii. Zilnic, conducerea 
combinatului cunoaște rea
lizarea producției pe sorti
mente și calități, atît în 
fazele de sortare, cît și fi
nală. volumul pierderilor 
tehnologice și al rebuturi
lor, situajia stării utilajelor 
și a forței de muncă pe 
ateliere și secții. Aceste in
formații sînt analizate zil
nic de către cadrele de con
ducere Ia fața locului, îm
preună cu muncitorii, acolo 
unde este cazul, stabilin- 
du-se ce e de făcut pentru 
ca munca să fie mai spor
nică, mai eficientă.

în acest an, consiliul de 
administrație al combinatu
lui, comitetele de direcție 
din unități vor urmări asi
duu diversificarea gamei 
de sortimente, ținînd tot 
timpul seama de necesita
tea de a programa o pro
ducție cît mai complexă șl 
în loturi optime, în funcție 
de capacitatea utilajelor și 
de cererile beneficiarilor. 
Am reușit să asigurăm 
stocuri interfazlce într-o 
gamă mai variată ca mo
dele și decoruri, ceea ce ne 
va permite să lansăm pe 
piață încă din luna ianua
rie noi sortimente de ser
vicii de masă, ceai, cafea, 
tort, cești, bibelouri. Multe 
din noile modele vor fi 
prezentate la diferite expo
ziții din străinătate. Pro
ducția combinatului va pu
tea fi larg diversificată șl 
prin intrarea în funcțiune a 
noii fabrici de porțelan de 
la Alba Tulia. în același 
scop ne-am propus să ex- 
nc.rimentăm în fază-pilot 
fabricarea culorilor cerami
ce, pentru reducerea la mi
nimum posibil a importu
lui. De asemenea, vom 
desăvîrși asimilarea In pro
ducție a unor produse re
fractare, tot în vederea re
nunțării la import.

Nu ne îndoim că, mobill- 
zîndu-ne forțele, luptînd cu 
greutățile . inerente, vom 
reuși să obținem rezultate, 
și mai bune, o eficiență 
mai mare în întreaga 
■noastră activitate.. .. .

Ing. Alexandru ȘERBAN 
directorul general 
al Combinatului 
de porfelan din Cluj

TIMIȘOARA

Noi capacități 
de producție 

la uzina „Azur“
Prin punerea in funcțiune în 

perioada ultimului cincinal a 
unor importante capacități de 
producție, între care instalațiile 
de clorură cuproasă, de auxiliari 
pentru industria textilă și de 
pielărie, de detergenți și de al- 
chilolamide și oleilamide, toate 
amplasate în incinta noii plat
forme industriale din partea de 
sud-est a orașului, uzina „Azur" 
din Timișoara a intrat în rîndul 
marilor unități economice din 
țara noastră.

în actualul cincinal, uzina ti
mișoreană va cunoaște un ritm 
de dezvoltare și mai intens.1 
Printre obiectivele care urmea
ză să fie puse în funcțiune se 
numără noua secție de deter
genți biodegradabili, care va 
contribui la dublarea producțieij 
de detergenți a uzinei. Lucrările] 
de construcție a noii capacități 
se află în plină desfășurare, pri
mele cantități de detergenți bio-i 
degradabili urmînd să fie produ
se la începutul anului viitor. Noi 
capacități de producție sînt pre
văzute să fie date în funcțiune 
în acest interval de timp șl la 
sectorul nitrolacuri, a cărui pro
ducție, de asemenea, se va du
bla, precum și la cel de auxiliari 
textili și de pielărie.
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PORTUL: Datorită lucrărilor de extindere și modernizare, |jj din
operațiile de încărcare-descărcare au ajuns In 1970 să se etectueze 
mecanizat. CINCINALUL 

1966-1970 
ÎN IMAGINI

...ADICĂ 220 Lfi SUTA FAȚA DE INVESTIȚIILE DIN 1961-1965-

INDUSTRIA:
Prin intrarea tn funcție a noilor obiective și dezvoltarea celor exis

tente, volumul global al producției industriale a județului a crescut în 
1970 față de 1965 în. proporție de ț 9Q jțj SUÎQ. <^n ima§ine, zonă 
industrială a Constanței,} ...... ’

TRAFICUL 
MARITIM

CONSTANȚ A-PORT ESTE 
POARTA MARITIMA A ȚARII 
PRIN CARE SE DESFĂȘOARĂ 60 
LA SETA DIN EXPORTUL ȘI 
IMPORTUL ROMÂNIEI SOCIA
LISTE, REALIZÎNDU-SE SCHIM
BURI CU PESTE 100 DE ȚÂRI.

între 1966—1970 'S-a desfășurat 
în portul Constanța una din cele 
mai spectaculoase și importante 
acțiuni ale cincinalului : EXTIN
DEREA PORTULUI PE SEAMA 
MĂRII. Neavînd loc de mărire 
din cauza orașului înconjurător, 
portul a avansat către mare ; s-au 
smuls valurilor 541 HECTARE 
(ceea ce echivalează cu un nou 
port) ; între altele s-au construit 
un dig de peste 5 kilometri, che
iuri depozite, drumuri.

Rezultat: PORTUL A PUTUT 
ADĂPOSTI NAVE DE PESTE 
51 000 TONE (înainte de începerea 
lucrărilor nu „încăpeau" nici nave 
de 36 000 tone). ÎN DOI ANI, VOR 
GĂSI ACI „GĂZDUIRE* NAVE 
DE 80 000 ȘI 90 000 TONE.

Dinamica dezvoltării activității 
portuare o ilustrează importanța 
lucrărilor.

Număr de nave

1965 1 727
1970 2 522

Trafic de mărfuri

1965 4,5 mil tone
1970 12,5 mii. tone

PRODUCȚIA

CEREALIERĂ:

Datorită extinderii mecanizării, chimizării și irigațiilor, producțiile 
medii obținute la hectar între anii 1966—1970 au crescut față de cele 
din anii 1961—1965 după cum urmează: grîu, de la 2 024 kg la 2 423, 
porumb, de la 2 540 kg la 3 460 f,oarea‘soarclui> de la ț JQQ 
kg la •) (Imagine de la I.A.S. Hîrșova.)

FABRICĂ DE CIMENT

vadul oa

SILOZURI DE CEREALE

EXPLOA TARI MINIERE

CAPACITĂȚI 7URISTICE

OV/D/VCASTELU

MEDGIDIA

MURFATLAR

OSTROV AGiGEA

COGADIM'-

CHIRMO&eNI

măngaliM

UZINA DE SUPERFOSFAȚI
Șl ACID SULFURIC

FABRICA DE PEPSICOLA 
Șl SUC

ÎNTREPRINDERE DE 
PRELUCRARE CRETĂ

AMENAJĂRI PENTRU 

IRIGAȚII SISTEMUL CARASU

SECȚIE DE PRELUCRARE 
INDUSTRIALĂ A LAPTELUI

Țjude. țu! 7u/c e

COMPLETE ZOOTEHNICE s PENTRU MCI CU LAPTE 

HmPENT/tu crcștersa și 7n- 
industrială 

A PORCiLOfi

El
VODĂ

UNITĂȚI DE PRELUCRARE 

STRUGURI Șl DEPOZITARE VIN

NĂVODARÎiWi

c/oc/NLfA

PLATFORMA INDUSTRIALA CONSTANȚA-SUD '

M DE ULEI ■EC A DE LÎNĂ INTEGRATĂ

INDUSTRIA CĂRNII

FCA. DE MOBIL A SI FURNIRE DE Pil NE

ZOOTEHNIA:
Efectivele de animale au crescut tn anii cincinalului, la bovine cu 

23100 capete ; porcine : 35 700; păsări : 458 000. (Imagine 
de la I.A.S. Paias.)

POTENȚIALUL INDUSTRIAL-AMAH
INTRE 1966-1970 AU FOST INVESTITE IN IN

DUSTRIE, PENTRU CONSTRUIREA DE OBIECTIVE NOI 

Șl DEZVOLTĂRI DE CAPACITĂȚI INDUSTRIALE :

3 miliarde 346 milioane lei
Principale obiective noi;

FABRICA INTEGRATĂ DE LÎNĂ - capacitatea: 
5,6 milioane mp stofe fine anual.

CENTRALA ELECTROTERMICĂ PALAS - 50 MW 
100 G. cal./oră.

FABRICA DE MOBILĂ Șl FURNIRE - 20 000 garni
turi anual.

FABRICA DE ULEI - 400 tone/24 ore semințe floa- 
rea-soarelui.

FABRICA DE BERE - 400 000 hectolitri anual.
SECȚIA PEPSI-COLA - 10 000 sticle/oră.
INSTALAȚIA PENTRU PREPARAREA CRETEI DE 

MURFATLAR - 120 000 tone anual.
CAPACITĂȚI LA FABRICA DE BISCUIȚI (panifica

ție) - 10 tone/24 ore.

INVESTIȚII ALE STATULUI ÎN AGRICULTURĂ ÎN 

PERIOADA 1966-1970.

4 miliarde 83 milioane lei
MECANIZARE

în 1965 — un tractor la 101 hectare suprafață arabilă
în 1970 — un tractor la 83 hectare

CHIMIZARE

în 1965 — la un hectar, în medie - 305 kg îngrășăminte chimice 
în 1970 — Ia un hectar, în medie - 337 kg îngrășăminte chimice

IRIGAȚII

Nu există termen de comparație, întrucît pînă la cincinalul 
1966—1970 n-au existat practic suprafețe de amploare irigate In 
județul Constanta.

în 1966 au început lucrările de amenajare pen
tru irigații a unei suprafețe totale de 187 000 hectpre, 
din care s-a realizat pînă la sfîrșitul cincinalului — 67 000 ha. '■

• Sînt în stadii avansate lucrările de amenajare pentru restul 
suprafeței prevăzute Termen final . 197.2.

• Cooperativele agricole de producție au construit cinci com
plexe de creștere a porcilor, cu o capacitate totală de 105 000 capete 
anual.
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In folosul populației
SALARIAȚI INVĂȚĂMÎNT

DINAMICA NUMERICĂ A POPULAȚIEI OCUPATE :

1965 1970

229 700 persoane 241 500 persoane 
în industrie 31 100 M 38 600 „
în agricultură 112 900 97 400 (- 15 500)

în această perioadă, numărul total al salariaților din județ a 
crescut cu 38 135 persoane.

între anii 1966—1970 s-au înființat:
— 4 licee agricole
— 2 licee industriale
— 2 licee economice
— 2 școli specializare postliceale

NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL MEDIU :

1965 1970

CREȘTEREA FONDULUI DE SALARII Șl PENSII

1065 1970

Fond de salarii ’ 1 806 508 000 ’ 3 070 000 000
Fond de pensii 235 900 000 312 480 000

(Iar numărul pensionarilor a crescut de la 19 575 persoane in 
1965 la 26 040 in 1970).

LOCUINȚE

S-au dat în folosință între anii 1966—1970 în județul Constanța 
12 461 APARTAMENTE.

• Locuințe construite la sate din fondurile populației :
3 953.

15 503 18 151

DESFACERI DE MĂRFURI
1965 1970

Desfacerile de produse

Total 2 494
mii. lei

4 071 
mii. lei

— carne tone 7 775 10 130
— preparate carne 1 450 3 280
— frigidere 'bucăți 5 014 6 287
— mașini spălat rufe 4 329 5 987
— televizoare * 7 131 7 540
— aparate radio w 7 436 8 446
— aspiratoare «* 1 724 2 555

0 NOUĂ STRUCTURĂ SOCIALĂ
„JUDEȚUL URBANIZAT"

Județul Constanța a rămas în memorie ca „primul județ în 
cars s-a încheiat cooperativizarea agriculturii1-; în anii cincinalu
lui ’66—’70, datorită politicii de industrializare, mecanizării agricul
turii, a avut loc o nouă și semnificativă transformară în viața 
județului: Constanța a devenit un județ cu prepon
derență orășenească :

1965 1970

Total populație
Urban
Rural

437 204
199 474
237 730

513 293
292 845
220 448

LITORALUL CARE.. S-A DUBLA T
• Anii 1966—1970 au adus o DUBLARE a numărului de locuri 

la hoteluri Sub raportul capacității, în 1970 existau „două litora
luri" față de începutul cincinalului.

NU EXISTAU ÎN 1966:

Stațiunea Neptun capacitate 5 695 locuri
„ Jupiter 4 075
„ Venus 4 780
„ Saturn 3 454
„ Mamaia-Nord

(la nord de hotelul
„Internațional") „ 5 945 „

• în ultima vară a cincinalului, întregul .,hotel" numit litoral
a adăpostit prin intermediul agențiilor de turisn’ 630 000
turiști străini, față dc 380 000 în 1965.

® SUPRAFAȚA PLAJELOR - a last mărită cu
80 000 mp (DUBLATĂ).

• PARCURI SI ZONE DE AGREMENT : de la 297 ha
(în 1965) la 573 ha (1970).

în 1965 : 750 000 ; în 1979 : 1,5 MILIOANE TU
RIȘTI români și străini a găzduit litoralul românesc, datorită dezvol
tării masive a construcției de hoteluri turistice, campinguri, sate, de 

; vacanță etc. (Imagine din noua stațiune Saturn).

S-a dat în folosință în 1969 unul din cele mai mari complexe spita
licești din- țară, „spitalul în formă de Y“. Număr de paturi : 1 400. 
Număr de paturi pe județ : J 201 111 1970 față de 1943 ’ 
1965

CARTIERE NOI 10 240 APARTAMENTE s-au construit in cursul cincinalului 
tr> municipiu) Constanta. (Tn imagine, noul cartier Tomis.)

SANATATE
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Apariția in Franța
SESIUNE DE COMUNICĂRI

ȘTIINȚIFICE
Oscilații nemotivate

a unui volum 

închinat vieții și

Studenții cercului de geogra
fie economică de la Facultatea 
de geografie—geologie din ca
drul Universității București au 
organizat recent o ședință de 
comunicări științifice. Refera
tele : „Transformări în peisajul 
geografic al văii Mureșului 

' (zona Reghin—Luduș) in urma 
inundațiilor din anul 1970" și 
„Metoda Observației geografice 
în studiul așezărilor rurale — 
cu aplicație la satul Ișalnița",

întocmite de studenții Octavian 
Ene și loan Suciu dfii anul III 
și Liliana Blidaru, Maria Pa- 
raschiv și Marieta Ștuparu din 
anul V, au înmănuncheat ob
servațiile efectuate in teren și 
interpretarea științifică a date
lor culese. Referatele — îndru
mate ds prof. dr. Vasile Cucu 
și asist, doctorand Carmen 
trescu — au suscitat ample 
cuții și au fost însoțite 
hărți, schițe și fotografii.

Pe- 
dis- 

de

în condiția intelectuală
a teatrului

operei tovarășului

'Kkolae Ceausescu
(Urmare din pag. I)

puncte de vedere

motiv

SIMPOZION

internaționale

(Urmare din pag. I) eu limba 
din același

urbane, ci 
de altfel, 
noștri vor

de stat : Arena tinereții

incă înmulțite.

deciziilor și 
actelor sale, 

în 1918, intr-o 
de țărani, lup-

Elevi distinși cu premii

(sala din 
Guliver tn țara 

— 17, (sala din str. Aca- 
Bandlțil din Kardemom-

dea elevilor săi ? Foarte puține ! Ne- 
maivorbind de faptul că unui profe
sor de asemenea profil i-ar fi deose
bit de utile, pe lingă elementele de 
bază ale specialității, și unele referi
toare la practica organizării unții la
borator, ca și deprinderea de a face 
experiențe la nivel de liceu etc.

Să luăm un alt exemplu. Se știe 
că ponderea disciplinelor lingvis
tice și a celor de literatură, la fa
cultățile de filologie, este aproximativ 
egală. Totuși, majoritatea absolvenți
lor fac lucrări de diplomă la litera
tură. S-ar putea presupune că orien-

tății, au fost susținute comunicări 
științifice relevind însemnătatea miș
cării revoluționare din 1821, contri
buția participanților balcanici la .des
fășurarea acesteia, politica externă a 
adunării norodului, precum și • per
sonalitatea lui Tudor Vladimirescu în 
viziunea contemporanilor, în litera
tură și artă plastică.

10,00—11,30 Emisiuni-lecțil pentru 
lucrătorii din agricultură. 
Cultura florli-soarelui. Pre
zintă dr. ing. T. Moscalu șl 
Ing. V. Băncescu.

18,00 Deschiderea emisiunii, Ex- 
Terra '71 — emlsiune-concurs 
de construcții tehnice pentru 
pionieri și școlari.

18,30 Cadran internațional.
19,10 Tragerea Pronoexpres.

XVI-lea sau 
ramureșene 
trebui să învețe elevii să scrie co
rect și să se exprime corect, să-și 
însușească minimul esențial de cu
noștințe literare bio-bibliografice, să 
facă o analiză literară și să decanteze 
valorile artistice ale unui text. Dar 
lecțiile de practică atestă că studenții 
de la aceste facultăți ocolesc subiec
tele de gramatică și de analiză litera
ră, adică exact ce vor face, destul de 
frecvent, după absolvire. Se pare că 
seminariile de gramatică practică a- 
plicativă, lucrările de an, referatele și

Premiere cinematografice

al pustiului : LA- 
; 17,45; 20.

tarea e determinată de bogăția cunoș
tințelor de literatură. Acceptlnd o *- 
semenea explicație — doar ca o ipo
teză, nu ca o realitate — lesne se 
poate vedea că tinerii ocolesc inves
tigarea altor obiecte de studiu. De ce 7 
Pentru că unele cursuri — dialecto
logie, gramatică istorică, filologie ro
manică, lingvistică generală — ca- 
re-și au, firește, importanța și lo
cul lor în planurile de învățămînt, 
cuprind, totuși, prea multe elemen
te de supraspecializare, cu care pro
fesorul de limba' română nu se mai 
intîlnește, în mod curent, în liceu. 
Profesorul de română va preda gra
matica, începînd cu subiectul și pre
dicatul, cu felul propozițiilor etc., și 
nicidecum, de exemplu, cu articolul 
numelor masculine in secolul al

Sub egida Societății de Științe Is
torice din Republica Socialistă Ro
mânia, filiala București — marți 
după-amiază a avut loc în Capitală 
un simpozion consacrat împlinirii a 
150 de ani de la izbucnirea mișcării 
revoluționare din 1821.

In cadrul reuniunii, la care au par
ticipat numeroși membri ai socie-

Incepind cu acest an va apă
rea trimestrial o nouă publica
ție de specialitate : Revista de 
coroziune.

Noua revistă, organ al Minis
terului Industriei Chimice, al 
Ministerului Petrolului și al 
Consiliului național al ingineri
lor și tehnicienilor, va avea 64 
de pagini, costul unui abona
ment anual fiind de lei 150.

Abonamentele se primesc pe 
adresa : Centrul de documen
tare al industriei chimice și pe
troliere (București, bd. Nicolae 
Bălcescu 16, sector I).

19.20 1001 de seri —-emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 România '71. Azi — județul 

Botoșani. Emisiune de Ion 
Dumitrașcu. Imaginea Geor
ge Pascaru.

20.30 Telecinemateca : „Baricada 
mută". Regia : Otakar Vâvra.

22.20 CINCINALUL 1900—1970 IN 
CIFRE ȘI IMAGINI.

22,25 Poșta TV de Ion Bucheru.
22,40 Giuseppe Verdi. Virginia 

Zeani, Arta Florescu, Mari
na Crîlovici, Nicolae Herlea, 
Ludovic Spiess, David Oha- 
nesian în „Travlata", „Aida", 
,,Othello", „Rigoletto". Emi
siune de Alice Mavrodin.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

„NEMURIRE"

■ 15,30: 
; 20,15. 
ÎNFRĂȚIREA 

- 20.
GRIVITA — 9,15; 11,30; 

18,15; 20,30, AURORA — 
13,30; 15,45; 18; 20.15, TO- 

9,30—15 în continuare ; 
20.

e Filarmonica de Stat „Georg» 
Enescu" (Sala mică a Palatului) : 
Concert dat de Trio Iliescu — 20.
• Opera Română : Lucia di Lam- 
mermoor — 19,30.
• Teatrul de Operetă i Contesa 
Maritza — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20, (Sala Studio): 
Părinții teribili — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru iubire — 
20, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Gluga pe ochi — 20.
0 Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.
O Teatrul de stat Turda (la Tea
trul Mic) ; Asta-i ciudat — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(Sala Studio, la Clubul Șerban 
Vodă) : Cercul morții — 17, Cînd 
luna e albastră — 20.
0 Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Presti
gioasa Loredana — 9,30.
O Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Fetele Didinel — 
19,30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase". (Sala Savoy) : Micul infern
— 19,30, (Sala Victoria) : Sonatul 
Lunii — 19,30.
O Teatrul Țăndărică 
Calea Victoriei) 
păpușilor 
demlei) : 
me — 15.
0 Circul
— 119,30. .
0 A.T.M. (Sala Studio) : Premieră
— 21...... . .. ‘ ...... .

cerat de eșecuri. Sînt personalități și 
Înfăptuiri exemplare (chiar dacă intră 
în zona discuțiilor fertile) nu și sin
gulare, ci, Intr-un anume unghi, re
prezentative pentru multă caznă spi
rituală, a multora, și pentru izbuti- 
rile acestora — pe care uneori nici 
nu le cunoaștem și nici nu le pre
țuim îndestul. In atari împrejurări e 
onorată învestitura de artist. Persona
litatea rezonantă in contemporaneitate 
satisface valențe subtile ale cerințe
lor estetice ale colectivității și iși 
creează necontenit obligații noi.

Prin contrast, mediocritatea e coro
larul unui abandon al responsabili
tăților creatoare și, fără vrerea cuiva 
anume, determină o zonă de penum
bră, care dizolvă contururile perso
nale și încenușeșțe rezultatele. Se 
optează pentru piese care par dis
tractive și nu fac decît să deterioreze 
aspectul intelectual al artei spectaco
lului. Adio Charlie e o lucrare de

stelelor — I
12,30; 14,30,

- 10,30, , ..
necunoscută — 21 
(sala Union), 
drum : MUNCA -

țele impuse de obiectele specifice li
ceului. Să ținem seamă de perspec
tivele modernizării liceului și de 
sarcinile ce decurg de aici".

Unele cadre didactice cu care am 
stat de vorbă au dezbătut problema 
efectuării practicii pedagogice în 
mod diferențiat, ootrivit specificului 
fiecărei facultăți. Studenții de la me
canică, fizică, chimie trebuie să fie 
prezenți și în laboratoarele uzinale, a- 
teliere, unități productive și institute 
de cercetări ; cei de la geologie, 
geografie și științele naturii să des
fășoare activități în teren etc. Legă-

ficitar acum — impune reașezarea 
sistemului de practică pedagogică. Mă 
gîndesc la bunele noastre tradiții ale 
seminariilor pedagogice. In ambianța 
unor asemenea școli s-ar putea rea
liza dorita și necesara simbioză între 
teoria învățămîntului și experimenta
rea lui. Pentru că am impresia că 
pedagogia ca ținută, comportare, lo
gică a pierdut din prestigiul ei prin 
verbalism, fără să-și fi restructurat 
gîndirea în funcție de progresele 
școlii.

Pornind de la deziderate, să ne în
toarcem la realitatea actuală.

Ce șl cum învață studenții care op
tează pentru cariera didactică înainte 
de a preda prima lor lecție ? Pros- 
pectînd structura planurilor de învă
țămînt, din mai multe facultăți de 
profil diferit, se poate constata o a- 
glomerare a studenților din anii mai 
mari cu discipline complexe, de 
strictă specialitate și doar rara pre
zență a disciplinelor la izvoarele că
rora ar trebui să se inițieze profesorii. 
Revenim, bunăoară, la exemplul cu 
care am deschis discuția : de ce o stu
dentă a facultății de chimie a fost 
pusă în situația să-și pregătească lec
ția practică în afara cadrului univer
sitar ? Din cele 30 de ore pe care ea și 
colegii ei le parcurg săptămînal în fa
cultate, 16 sînt afectate cursurilor, 4 
seminariilor. 6 laboratorului și cîte 2 
metodicii predării fizicii și chimiei, 
între cursuri figurează fizica cuan
tică (5 ore), chimia tehnologică (3 
ore), fizica atomică etc. Nimic 
de zis, recunosc studenții, sînt 
cursuri extrem de interesante, deși 
multe dintre ele rămîn consemnate 
doar în caietul de., amintiri al stu
denției. Altceva este important : cîte 
din ele, sau măcar capitole, au tan
gență directă cu munca viitorului 
profesor de fizică sau de chimie, cu 
noțiunile pe care urmează să le pre-

în zece-cinci,jprezece 
ani n-au reușit niciodată să dovedeas-r 
că măiestrie. Multe roluri sînt con
fecționate la iuțeală, pe scheme ba
nale, în compoziții banale, pe traiec
torii scenice strict elementare, cu 
grave și lungi zăbave în înțepeneală. 
Machiaje primitive, benzi sonore de
fecte și morocănoase lasă impresia 
improvizației, absenței spiritului crea
tor.

Articole, recenzii, note apărute prin 
ziare și reviste combat citeodată a- 
ceste demisii din îndatoririle sacre 
ale artei. Dar combaterea mediocri
tății nu poate fi doar o cauză exclu
sivă a criticilor de profesie, ci o în
datorire care incumbă întregului or
ganism teatral. S-ar cuveni de 
aceea ca fiecare turneu provin
cial la București să prilejuiască o 
discuție colegială, fiecare teatru din 
țară să aibă parte, măcar o dată pe 
stagiune, de o confruntare a ansam
blului activității sale cu un grup mai 
amplu de realizatori și critici, fiecare 
moment de stagnare în mediocritate 
a stagiunii bucureștene să fie supus 
unei atitudini colective competente, 
neceremonioase, de amicală dar și de 
responsabilă neînduplecare. Nu e 
vorba, desigur, de a soluționa prin 
acțiuni organizatorice probleme com
plexe de ordin artistic, ci de a crea 
un cadru de dezbatere fecundă, aptă 
a stimtila afirmarea pe scenele tea
trelor a criteriilor majore îndeobște 
cunoscute.

Timpul nostru — și mai ales acest 
anotimp — o merită cu prisosință.

Valentin SILVESTRU

beneficiază, în planurile de învăță- 
mint, de 2 ore de curs, plus 1 semi
nar la 2 săptămîni, intr-un singur se
mestru. ceea ce. după opinia lectoru
lui Traian Malanca, de la catedra de 
pedagogie a Universității din Iași, 
este insuficient. Psihologia nu se 
predă la nici o facultate, cu excepția 
secțiilor de profil. Metodica predării 
beneficiază de 2 ore, fără seminar. 
Consecințele actualului mod de pre
gătire teoretică și practică pedagogi
că sint inevitabile : studenții nu rea
lizează lecții unitare, sisteme de lec
ții, nu corelează faptele, fenome
nele descrise, nu conduc dialo
gul cu naturalețe, nu posedă teh
nica analizelor, a sintezelor, nu-și a- 
daptează exprimarea la nivelul cla
sei. Care ar fi soluția de remediere ? 
Ministerul Invățămintului. după cum 
am fost informați de prof. univ. dr. 
Cicerone Poghirc. director general, a 
întocmit un plan de măsuri in care ro
lul dinamizator il vor juca seminariile 
pedagogice, ce vor iua ființă tn cu- 
rînd și vor fi înzestrate cu material 
didactic corespunzător. încadrate cu 
profesori experimentați, posesori de 
grade didactice. In cadrul acestora, 
studenții vor efectua o practică peda
gogică multilaterală (sub îndruma
rea unor profesori de liceu cu înde
lungată experiență, după cum au 
propus Interlocutorii noștri — n. a.), 
vor studia (și s-a sugerat să dea și 
examene practice) metodica predării 
diferitelor obiecte de invătămînt.

Complicata problemă a pregătirii 
teoretice de specialitate și pedagogice 
a studenților din universități iși poate 
găsi rezolvarea cu sprijinul tuturor 
forurilor de invățămînt — consilii 
profesorale, birouri de senat, catedre 
de specialitate — care trebuie să 
manifeste mai multă autonomie, rea
lism și inițiativă în gîndirea și re- 
gîndirea căilor și modalităților prin 
care să se perfecționeze -și să se mo
dernizeze procesul instructiv-educa- 
tiv și metodic.

merituosului 
Se introduc 
sterile, cum

Patru școlari români au fost distinși 
cu premii la Concursul internațional 
de creație literară și artă plastică, 
organizat anual de revista „Shankar’s 
weekly" din New-Delhi. Aceștia sînt 
elevii Bogdana Popescu, de la Liceul 
nr. 32 din București, care a primit 
medalia de aur „Nehru" pentru 
lucrarea intitulată „Patria mea — 
scrisoare către un prieten necunos
cut", Anca Ioana Hariton, de la Școa-

chiar participarea Ia discuții în se- 
minării au rămas 
ale multor facultăți 
ratura română.

Exemplele pot fi
Concluzia ne-o schițează prof. dr. 
docent Ion Șandru, prorector al Uni
versității „Al. I. Cuza" din Iași ; „Sînt 
unii colegi de universitate care se 
apropie (subl. ns.) de cerințele actua
le ale pregătirii studenților, fără să 
poată atinge obiectivul final. Trans- 
mițînd cunoștințe de supraspeciali
zare, privează tineretul studios de 
ceea ce va preda în liceu ; îl privează 
deci de ceea ce curent numim pregă
tirea profesională în cea mai bună 
și largă accepțiune. Tată de ce cred că 
universitatea trebuie să sincronizeze 
planurile sale de învățămînt cu cerin-

grosolănie măruntă și împreună cu 
Bărbați fără neveste, Cînd luna e al
bastră, Sus pe acoperiș în sac ajunge 
să domine săptămîni de-a rîndul un 
frontispiciu bucureștean, unde s-a vă
zut că pot apare și titluri originale 
substanțiale. în unele locuri în țară 
(de pildă la Constanța sau la Galați 
ori la Brașov) există, din cînd în 
cind, înclinații vizibile spre formule 
repertoriale și spectaculare de con
diție artistică joasă, care nu pot în
semna, prin reeditarea unui mod al 
altor circumstanțe, decit un regres. Se 
inițiază „muzicalizarea" unor piese de 
teatru pe temei că in felul acesta vor 
deveni mai accesibile, dar operația se 
dovedește strict pretextuală, desti
nată translării teatrului dramatic tot 
în teritoriul revistei, a cărei glorie 
e rivnită și pe alte planuri. („Alcor 
și Mona", de pildă, nu constituie un 
transfer din teritoriul comediei dra
matice in acela al comediei muzica
le, ci o diminuare a unui text dra
matic pină la calibrul unei modeste 
reviste care nu intră in 
Ie atît de 
Comedie"), 
riu lucrări 
a făcut o

guță", alta • considerată „totuși nu 
chiar atît de proastă", o a treia „des
crețește", a patra „are și ea micul ei 
adevăr"; dar cînd se face duzina sa 
poate observa că „drăguțele" acestea 
care n-au nimic de spus au luat locul 
pieselor originale, au mărunțit între
gul repertoriu, au scăzut tonusul 
cultural al unui teatru, al vieții tea
trale a unui oraș, au aruncat umbra 
lungi asupra peisajului unei stagiuni. 
Căci oricîtă inocență ar avea, ele cer 
spațiu scenic, timp de pregătire, mij
loace materiale, distribuții, ocupă 
locuri — cum s-ar zice. Cu ce se 
aleg regizorii, scenografii, actorii, din 
lucrul la aceste piese anonime și si
nonime între ele, cu ce realizări îm
bogățesc biografia lor creatoare și ca 
energii noi le stimulează ?

Se înțelege că în configurația na
turală a unei stagiuni, a afișului ge
neral al unui oraș, în activitatea 
unui teatru iși au loc și tragediile 
antice și comediile ușoare, dramele 
filozofice și piesele recreative de 
psihologie sentimentală, marile evo
cări istorice ca și narațiile de came
ră, dar problema e dacă nu totdeauna 
a profilării unui repertoriu, măcar , a 
proporționării lui in virtutea acejei 
idei generale formative care guver
nează existenta unei instituții de 
cultură și a acelei idei particulare 
care prezidează existența ei ca for 
de o anume natură artistică, adică 
teatru dramatic. Nevoile de artă sînt 
foarte diverse ; categoriile de succes, 
de asemenea. Fetișizarea unui singur 
fel de succes la public și practicarea 
unui singur gen teatral dereglează 
toate rosturile acestei profesii. Din 
faptul că un concert de muzică ușoa
ră înregistrează de regulă mai mulțl 
spectatori decit un concert de mu
zică preclasică nu reiese că .ctivi- 
tatea orchestrelor simfonice arțtrebui 
restructurată în sensul programării 
de valsuri și tangouri. Scena 
nu viază prin izbinzi efemere 
și fără memorie, ci prin reu
șite durabile. Ele pot fi obținute, cînd 
sint încărcate de gind și inventivi
tate, prin drame (vezi Caligula la 
Cluj) și prin comedii de înaltă artă 
(D-ale carnavalului), prin creații 
originale de mare vibrație actuală 
(Acești îngeri triști), piese romantice 
(Leonce și Lena) ori lucrări deloc 
simple ce Închid în ele zbateri ale 
conștiinței omului din alte alcătuiri 
sociale (Cui i-e teamă de Virginia 
Woolf), prin geniul lui Beaumarchais, 
Shaw, Alecsandri — după cum stau 
mărturie spectacole de notorietate 
ale chiar acestei stagiuni.

Tocmai preocupările minore, dlml- 
nuind sfera de înrîurlre a teatrului 
asupra cugetelor, generează în serie 
reprezentații plate, plictisitoare, lec
turi anodine orînduite artizanal, de la 
care ies obosiți și artiștii și specta
torii. Presa și-a exprimat nemulțu
mirea cil privire Tâ spectacole terne 
prezentate chiar în București, în pri
ma parte a stagiunii, de către 
mai multe teatre din țară. Dar și in 
Capitală apar nu puține spectacole 
fără relief, în care fie că nu se mai 
investește fantezie (Cercul mortii, 
Iubire pentru iubire, Floarea do 
cactus), fie că se propun formule 
gratuite, cărora nu le poți afla moti
vații estetice în raport cu actualita
tea și de pe urma cărora nu ne îm
bogățim cu o experiență fecundă, cl 
ne împovărăm doar cu o demonstrație 
în sine (Don Juan moare ca toți cei
lalți, Gîlcevile din Chioggia, Alcor 
și Mona).

Cum nu talentele ne lipsesc, și nici 
mijloacele, nu în aceste direcții ar 
trebui să căutăm explicația prezen
țelor mediocre in repertoriu. Una din 
ele e fără îndoială abandonul, în ase
menea cazuri de către cei ce conduc 
instituțiile teatrale respective sau 
semnează realizări ale acelor insti
tuții, al responsabilității în ceea ca 
privește funcția civică și culturală a 
teatrului. Pe multe din afișele cu re
prezentații mediocre apar ca regizori 
actori ei înșiși mediocri, ori iirectori 
de scenă care ‘

liberă fără o Românie 
independentă". Urmă
rind să dea o imagine 
cit mai completă asu
pra personalității și 
totodată asupra operei 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, autorul a 
extras pasaje impor
tante din discursurile 
acestuia pe un larg e- 
vantai de teme, consi
derate deosebit de 
semnificative — dez
voltarea rapidă a bazei 
tehnico-materiale, per
fecționarea conducerii 
vieții economice și so
ciale, democrația so
cialistă, funcțiile sta
tului socialist, uma
nismul socialist, pro
blemele națiunii etc. 
Un important ca- 
pftol în suita tex
telor îl constituie 
extrasele din cuvîntă- 
rile șefului statului 
român privind rapor
turile de nezdruncinată 
prietenie ale României 
cu celelalte state so
cialiste, relațiile de 
coexistență pașnică cu 
țările avînd alt tip de 
orinduire socială, poli
tica de solidaritate și 
simpatie a statului 
nostru față de popoa
rele care și-au cuce
rit de curînd indepen
dența, rolul și activita
tea Partidului Comu
nist Român în cadrul 
mișcării comuniste și 
muncitorești interna
ționale consacrată u- 
nității acesteia, pro
movării unor rapor
turi in concordanță cu 
principiile fundamen
tale ale marxism-le- 
ninismului, ale. in
ternaționalismului so
cialist. Textele selec
ționate de autor se 
încheie cu o serie 
de extrase privind 
cîteva probleme de 
ansamblu ale poli
ticii internaționale, ca 
necesitatea lichidării

Ceaușescu 
principiile unității și 
demnității naționale și 
acesta este un 
in plus pentru a-i a- 
duce omagiul viei 
noastre simpatii... Un 
lucru apare cu certitu
dine în evoluția actua
lă a situației pe conti
nentul nostru : nu 
poate exista o Europă

0 Ursul șl păpușa : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FLAMURA — 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30.
0 Răzbunarea Sfîntului : UNIREA 
— 15,30; 18; 20,15, PACEA — 15,45; 
18; 20, LUMINA — 9,15; 11,30;
13,45; 16,
0 Călugărița din Monza > BU- 
ZEȘT1 — 15,30; 18; 20,15.
0 In umbra coltului : DACIA — 
8,45—29,30 în continuare
0 Stăpîn pe situație : LIRA — 
15,30, 18; 20,15.
0 Omul din Sierra : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20,
0 Circ fără frontiere : GIULEȘTI 
15,30; 18; 20,30.
0 Femeia să se teamă de bărbat l 
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
0 100 de carabine : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.

focarelor de încordare 
și conflict din lume, 
instaurarea securității 
europene, înfăptuirea 
dezarmării, căile pen- 
,tru crearea unei lumi 
a coexistenței pașnice 
și colaborării între 
toate statele.

Presa franceză a 
primit cu viu interes, 
încă de la apariție, 
volumul „Nicolae 
Ceaușescu". Astfel, 
încă dinaintea lansării 
în librării, cunoscuta 
revistă ilustrată; „Pa
ris Match" anunța,' la 
rubrica de mari eve
nimente ale actuali
tății, apropiata apari
ție a cărții. Apariția 
volumului a fost a- 
nunțată, de asemenea, 
la posturile de radio 
și televiziune franceze, 
care au subliniat in
teresul deosebit mar
cat de noul volum al 
colecției „Destine po
litice". In ■ numărul de 
ieri, cotidianul „Le 
Monde" reproduce, în 
facsimil, coperta volu
mului, cu următoarea 
prezentare : „Devenit 
președinte al Republi
cii Socialiste Româ
nia, la 49 de ani, in de
cembrie 1967, Nicolae 
Ceaușescu s-a impus 
foarte curînd atenției 
internaționale prin cla
ritatea 
curajul 
Născut 
familie 
ta încrîncenaiă cu în
cercările mizeriei, 
școala muncii, activi
tatea in ilegalitate, 
închisorile fasciste, 
anii de militant l-au 
dus către funcția în 
care astăzi el se ilus
trează ca anul dintre 
marii șefi ai statelor 
moderne. Această car
te, care ne prezintă 
viața Iui, activitatea 
și ideile sale, consti
tuie portretul unei 
voințe".

la generală de arte plastice din Bucu
rești, distinsă cu premiul I — pentru 
desenul „Costume de Anul Nou", 
Gheorghe Țuică, de la Școala gene
rală de coregrafie din București, care 
a obținut tot premiul I cu desenul 
său „Dans popular românesc", și Ma
riana Anghel, de la Școala generală 
de muzică și arte, plastice din Giur
giu, pentru desenul „Scenă de basm 
popular"

tura studenților cu realitățile profesi
unii lor viitoare depinde de preocu
parea consiliilor profesorale, a bi
rourilor senatelor și a catedrelor. 
Referitor la cadrul de desfășurare a 
activității practice a studenților, orof. 
dr. docent Ion Creangă, rectorul Uni
versității lin Iași, spunea : „Studen
tul trebuie să-și confrunte aptitudi
nile, pregătirea, zoința și pasiunea 
nu numai In scoli de elită, 
și in mediul .-ural, unde, 
numeroși dintre absolvenții 
fi repartizați".

Dar Indiferent unde se 
șura practica pedagogică 
sînt împărțite și controversate — este 
cert că ea trebuie să fie precedată de 
o serioasă pregătire teoretică de spe
cialitate. La ora actuală, pedagogia

prerogative- 
„Teatru de 
în reperto- 

e Fata care 
minune, demonstrație cli

nică Ia nivelul unei povestiri de al
manah, fără alt scop decit curiozita
tea anecdotică.

Adeseori se caută și se află circum-

Putem accepta unanim că teatrul 
s-a ivit pe lume pentru a provoca o 
stare de bucurie comunității,' Dacă 
această stare nu se realizează, înde
letnicirea autorilor, actorilor, regizo
rilor, scenografilor își pierde înțele
sul și spectatorul se simte frustrat : 
i s-a furat timpul, i s-a rătăcit o po
sibilitate de desfătare, a fost indus în 
eroare. De aceea publicul e din ce în 
ce mai sensibil la acțiunile de selec
ție — printre ele aflîndu-se și critica 
— ce-și propun a deosebi valoarea și 
a o propulsa

Evident, nu există încă instrumen
te exacte de măsurare a valorilor ; 
unele își dobîndesc recunoașterea 
mai încet, altele se impun doar vre
melnic și părelnic, disputele axiolo
gice sînt în chiar firea artei și n-au 
lipsit nicicînd. Astfel că nu numai 
faptele de artă țte deplin constituite 
și plenar consacrate pot isca bucurii, 
ci și acelea care deși nu satisfac în
tru totul, exprimă puternic și clar as
pirația spre un ideal elevat și o ex
presie nouă, pe măsura epocii. Efor
tul strălucit de creație novatoare se 
înscrie și el în tabla de valori contem
porane, tot astfel cum lipsa oricărei 
ambiții, caracteristică platitudinii, se 
exclude din această tablă.

Atari linii de forță pot fi observate 
în indiferent care moment al vieții 
teatrale, cu predominanțele respec
tive și cine scrutează fenomenele în 
dorința de a le desluși, va sesiza 
neapărat că tendințele ascendente 
polarizează tocmai acele opere sce
nice care și-au cucerit prestigiu prin 
răspunsul dat unor cerințe preten
țioase. Sau prin faptul că au iscat 
gusturi și exigențe noi, propunînd 
criterii șl etaloane Inedite. Ce se 
poate, de pildă, remarca în chiar a- 
nul teatral curent ? Un autor, Teodor 
Mazilu, percepe subtil opinia gene
rală defavorabilă parazitismului în 
societatea noastră întemeiată pe 
muncă și-l condamnă într-o hiper
bolă satirică nouă, violentă, decla- 
rîndu-1 infracțiune antisocială și dez- 
văluindu-i cu umor adine ipostazele 
fals intelectuale, fals sentimentale, 
fals umanitare. Un regizor, Radu 
Penciulescu, caută o nouă înțelegere 
a solemnei drame shakespeareene a 
ingratitudinii șt o expune într-un 
nou sistem de metafore, stilizînd ar
tistic evenimente, împrejurări, o- 
biecte ce-i pot sugera spectatorului 
actualitatea, așa cum. fără nici o în
doială, autorul încerca să i-o su
gereze spectatorului său, în vremea 
sa. Un actor, Radu Beligan, e pus în 
fața unui personaj dramatic complex 
și găsește, printr-un emoționant pro
ces de restructurare și modelare a 
j)bsibilifâțtlbr''pi'bprii,. un;-'itKid'*:-itieir ■’«-stățrțe-.'atenunnte racestor opțiuni re- 
dit, robust Și direct de a caracteriza pertoriale. O piesă a unui manufac- 
tragismul pîclos al acestui erou ma- turier străin e declarată „totuși dră-

0 Pe luciul ghețil : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 Vara de altădată : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Nemurire : LUMINA — 18,15; 20. 
0 Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 Cîntecele mării : LUCEAFĂRUL
— 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
0 B. D. intră în acțiune : Bu- 
CEGI — 15,30; 18; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Z : POPULAR — 15,30; 18; 20,30, 
COTROCENI — 15; 17,30.
0 Șoimii : COTROCENI — 20. 
0 Mayerling : RAHOVA — 16.
0 Orologiul Kremlinului : RAHO
VA — 20.
0 Amintiri bucureștene : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
0 Crimă și pedeapsă : VIITORUL
— 15, 19.
0 Povestirile piticului Blmbo : 
TIMPURI NOI — 9,15—17,15 în 
continuare,
0 Program de documentare : TIM
PURI NOI — 19; 20,45,
0 Pomul de Crăciun 1 ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
0 Ultima vacanță : PROGRESUL
— 15,30.
0 Fablio magicianul : PROGRE
SUL - 18; 20.
0 Dragoste la Las Vegas : VITAN
— 15,30; 20,15.
0 Primul curier : VITAN — 18.
0 Jocul stelelor — 9, Primăvara
— 10,30; 12,30; 14,30, Muzică pen
tru milioane — 16,30; 18,45, Scri
soare de la o 
CINEMATECA 
o Semnale pe 
16; 18; 20.
o Soarele alb
ROMEI — 15,30. , ,
0 Cinci pentru infern: FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, VIC
TORIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
0 Vagabondul : VOLGA — 9,15: 
12,30; 16; 19,30, FLACĂRA — 9; 
12 30; 16; 19,30.
o Genoveva de Brabant : EXCEL
SIOR — 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, GLORIA — 9,30; 12; 14,30;
17; 19,30, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Hibernatus : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45.
COSMOS — 15,30; 18:-----
Î, Adio, prieteni ! :
NTRE POPOARE -

0 Șarada 
13,45; 16: 
9: 11,15 
MIS 
17.30

porului român și ale 
partidului nostru co
munist — de la pri
mele contacte cu miș
carea comunistă a pro
letariatului român, la 
perioada anilor grei 
ai ilegalității, conti- 
nuînd cu principalele 
momente ale eliberării 
poporului român și 
dezvoltării procesului 
revoluționar din țara 
noastră, pînă la epoca 
contemporană a Româ
niei socialiste și la 
sublinierea importan
tului rol jucat astăzi 
de secretarul general 
al partidului și șeful 
statului român și de 
politica țării noastre 
pe plan intern și in
ternațional.

Extrasele din opera 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu completează 
acest amplu portret 
cu imaginea grăi
toare . a modului în 
care a:u fost și sint a- 
bordate de către șeful 
statului român cele 
mai esențiale proble
me ale edificării so
cietății socialiste în 
România și cele mai 
caracteristice momen
te ale vieții interna
ționale — de la pro
blemele politicii exter
ne de stat, la cele ale 
mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

„Cu curajul și per
severența care îl ca
racterizează — arată 
autorul — președintele 

proclamă

Regia : Viktor Ghika. Cu : Sander Prossi 
Roshi, Petrika Riza.
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Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Paul Niculescu Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit marți delega
ția de activiști ai P.M.S.U., condusă 
de Robert Garay, prim-adjunct al șe
fului Secției relații externe a C.C. 
al P.M.S.U., care a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La întîlnire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, a

participat Vasile Vlad, șeful Secției 
relații externe a C.C. al P.C.R.

A fost prezent Perene Martin, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

In timpul vizitei în țara noastră, 
delegația a avut întilniri la Secția 
relații externe a C.C. al P.C.R. șl a 
vizitat instituții de cultură și artă din 
București.

Comunicatul Comisiei electorale centrale 
privind alegerea unui deputat în M.A.N.

în ziua de 24 ianuarie 1971 a a- 
vut loc alegerea pentru locul de de
putat in Marea Adunare Națională în 
circumscripția electorală nr. 5 Timi
șoara Nord-Vest, județul Timiș.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiei electorale 
de circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare și a constatat că 
alegerea s-a desfășurat în conformi
tate cu dispozițiile Legii nr. 28/1966 
cu privire la alegerea deputaților în

Marea Adunare Națională și în con
siliile populare.

Candidatul, ing. Ioniță Bagiu, di
rector general al Uzinelor mecanice 
din Timișoara, propus de Frontul U- 
nității Socialiste, a întrunit 99,64 la 
sută din numărul total al voturilor 
exprimate de alegători.

Lucrările referitoare la această a- 
legere au fost transmise Comisiei de 
validare a Marii Adunări Naționale.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India

RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL INDIEI
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii India, marți după-amiază, am
basadorul acestei țări la București, 
S. Than, a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Vasile Vîlcu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului, conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de știință,

artă și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii India, ambasadorul acestei 
țări la București, S. Than, a vorbit 
marți seara la posturile noastre de 
televiziune. (Agerpres)

Structura și atribuțiile

Ministerului Agriculturii, 

Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Apelor
După cum s-a anunțat, prin Decret 

al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România a fost înființat 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Apelor, 
prin fuziunea Ministerului Agricul
turii și Silviculturii și Ministerului 
Industriei Alimentare.

Ministerul înfăptuiește politica 
partidului și statului în domeniul a- 
griculturii, industriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi apelor și 
are funcția de coordonator pentru 
activitățile din domeniul său care se 
desfășoară în unități din subordinea 
altor organe centrale sau locale ale 
administrației de stat. El exercită, 
potrivit legii, conducerea întregii a- 
griculturi, asigură progresul ei con
tinuu și dezvoltarea economică a or
ganizațiilor socialiste de stat și coo
peratiste din agricultură ; asigură 
dezvoltarea industriei alimentare, 
creșterea și diversificarea producției 
de mărfuri alimentare în concordanță 
cu cerințele economiei naționale, va
lorificară superioară a producției 
vegetale și animale ; conservarea, 
dezvoltarea și buna gospodărire a 
fondului silvic, precum și gospodări
rea rațională și protecția calității a- 
pelor țării. Ministerul conduce, în
drumă și controlează activitatea uni
tăților din subordinea sa și răspunde 
de realizarea planului pe întreaga sa 
activitate.

Pentru a se asigura sporirea con
tinuă a producției, dezvoltarea și 
consolidarea cooperativelor agricole 
de producție, Ministerul Agriculturii,

Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor conlucrează cu Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Structura organizatorică a ministe
rului este următoarea : Departamen
tul Agriculturii de Stat, Departamen
tul Industriei Alimentare, Departa
mentul îmbunătățirilor Funciare, 
Departamentul Silviculturii și Con
siliul Național al Apelor. Pe lingă 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Apelor 
funcționează Academia de Științe A- 
gricole și Silvice, instituție care or
ganizează, îndrumă și controlează în
treaga activitate științifică în dome
niul agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi a- 
pelor. Ministerul are în subordinea 
sa centrale, unități cu statut de cen
trală, alte' organizații economice, 
institute de studii, de proiectări și de 
cercetări, stațiuni experimentale, uni
tăți bugetare .oficii, inspectorate, li
cee de specialitate și școli profesio
nale.

în fiecare județ se organizează o 
direcție generală care funcționează 
ca organ local de specialitate, cu 
dublă subordonare — Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor și Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular Ju
dețean în vederea conducerii uni
tare pe județe a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor.

(Agerpres)
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Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă, exceptînd Lunca 
Dunării și Moldova, unde datori
tă cețli persistente temperatura 
a rămas coborîtă. Cerul a fost 
variabil, mal mult acoperit în 
vestul țării. Au căzut ploi locale 
în Banat șl cu totul izolat In Ol
tenia, Crlșana șl Maramureș. Vîn
tul a suflat în general slab. Tem- 
f>eratura aerului la orele 14 oscila 
ntre minus 1 grad la Botoșani, 

Cotnari șl Dorohoi șl 15 grade la 
Săcuenl. Local în sudul și estul 
țării ceața s-a menținut. în munții 
Banatului s-a semnalat șl ninsoa
re. In București : Vremea s-a 
menținut călduroasă. Cerul a fost

variabil. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 9 grade. Dimineața s-a 
semnalat ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 ianuarie a.c. în țară : 
Vreme In general călduroasă în 
prima parte, apoi tn răcire ușoa
ră, începînd din nordul țării. Ce
rul va fi mal mult noros. Vor că
dea ploi locale, mal frecvente în 
vestul șl sudul țării. în zona de 
munte șl în nordul țării se vor 
semnala ninsori temporare. Vînt 
potrivit, predominlnd din sectorul 
vestic la început, apoi din nord. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 șl plus 4 gra
de. iar maximele între 3 șl 13 
grade. Ceață locală, dimineața șl 
seara. în București : Vreme în ge
neral călduroasă în prima parte. 
Cerul va fl schimbător. Vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară la sfîrșltul 
intervalului. Ceață locală.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat o telegramă 
de felicitare lui Henry Allard, cu 
ocazia alegerii acestuia în funcția de 
președinte al Riksdagului din Suedia.

★

Marți și-a început activitatea în 
Capitală — în Sala mică a Palatului 
— lectoratul public „Momente de 
seamă din istoria P.C.R.", organizat 
de Cabinetul Comitetului municipal 
București al P.C.R., în cinstea semi
centenarului partidului. A fost au-

Campionatul național În cîteva rînduri

diată expunerea : „Crearea P.C.R., 
moment istoric necesar in procesul 
dezvoltării mișcării muncitorești și 
democratice din România", susținută 
de conf. dr. Augustin Deac, director 
adjunct al Institutului de ........
rice și social-politice de 
C.C. al P.C.R.

Pînă la sfirșitul lunii 
avea loc periodic în cadrul lectoratu
lui manifestări asemănătoare privind 
luptele revoluționare conduse de 
P.C.R., în perioada 1929—1933, ac
tivitatea desfășurată de partid în 
perioada anilor 1934—1940 pen
tru coalizarea tuturor forțelor de
mocratice ale țării împotriva perico
lului fascist. Alte expuneri și simpo
zioane. susținute de personalități ale 
vieții noastre politice, de vechi mili- 
tanți 'ai mișcării muncitorești din 
România, de oameni de știință și 
cultură, vor oglindi insurecția ar
mată antifascistă din august 1944, 
organizată și condusă de partid, lup
ta maselor populare sub conducerea 
partidului pentru desăvîrșirea revo
luției burghezo-democratice din țara 
noastră, activitatea Partidului Comu
nist Român pe plan extern, în etapa 
actuală.

studii isto- 
pe lingă

aprilie vor

feminin de handbal
'Aseară la Cluj în cadrul cam

pionatului național feminin de 
handbal (turul trei și ultimul) au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate tehnice : Mureșul Tg. Mureș— 
Voința Odorhei 11—8 ; C.S.M. Si

biu—Confecția București 9—7 : 
Constructorul Timișoara—Univer
sitatea București 12—16 ; I.E.F.S.— 
Universitatea Timișoara 10—8 (sur
priză) ; Rulmentul Brașov — Tex
tila Buhuși 14—16.

FOTBAL: DUPĂ MECIUL DINAMO - VASCO DA GAMA
Intr-lin scurt comentariu pe mar

ginea meciului internațional ae 
fotbal dintre formațiile Dinamo 
București și Vasco da Gama (2—0 
pentru Dinamo), corespondentul a- 
genției „Reuter", la Rio de Janeiro 
evidențiază jocul de bună factură 
tehnică al celor două echipe. De ase
menea, sînt subliniate forma exce
lentă a apărării echipei Dinamo 
București, precum și acțiunile uneori

inspirate ale atacanților români. Cele 
două echipe au aliniat următoarele 
formații : Dinamo : Constantinescu — 
Cheran, Ion Nunweiller, Stoenescu, 
Ștefan, — Dinu, Radu Nunwfeiller, 
Sălceanu, Dumitrache, Doru Popescu, 
Lucescu ; Vasco da Gama : Elcio, — 
Fidelis, Moaclr, Kene, Eberval, Al- 
cir, Bugle, Luis Carlos, Deh, Silva, 
Gilson Nunes.

AUTOMOBILISM

în Raliul „Monte Carlo”
conduce suedezul Andersson (pe Alpine-Renault)

Un sever trial a început de ieri în 
rîndul celor 197 de echipaje automo
bilistice rămase, după prima etapă 
(cea mai lungă, dar totuși cea mai 
ușoară), în Raliul „Monte Carlo". So
licitarea calităților mașinilor și ale 
„oamenilor de la volan" este acum 
deosebită, pentru că, se știe, in faza 
finală a raliului, în lupta directă 
pentru primele locuri in clasamentul 
definitiv, vor rămîne doar 60 de e- 
chipaje. Ordinea aceasta o va decide 
comportarea din probele de ieri și 
de astăzi, ce se desfășoară pe un tra
seu comun, de circa 1 250 km.

Faptul că în prima fază a raliului 
au abandonat 51 de echipaje nu pre
supune — după opinia specialiștilor 
— ceva ieșit din comun. In general, 
drumurile au fost acceptabile, în 
ciuda sezonului în care ne aflăm. Ie
șirea din cursă a avut ca motive de
fecțiuni mecanice de mal lungă du
rată (care au dus la nerespectarea 
graficului orar de trecere pe la punc-

tele de control, deci la serioase pe
nalizări), ca și, în cîteva cazuri, tam- 
ponări sau alte accidente curente pe 
marile căi rutiere, aglomerate la sfîr- 
șit de săptămină. (După cum se știe, 
cea mai mare parte a traseului a fost 
parcursă sîmbătă și duminică).

Ca și anul trecut, se presupune că 
acest al 40-lea Raliu „Monte Carlo" 
va fi dominat finalmente de „me
ciul" dintre cunoscutele firme de 
automobile de curse Porsche, Alpine- 
Renault, Lancia. N-ar fi excîus ca a- 
cestui „meci în trei" să i se adauge 
și uzina Alfa Romeo, deși este pentru 
prima dată reprezentată oficial la 
Raliul „Monte Carlo". Clasamentul 
provizoriu, alcătuit înaintea startului 
pentru țea de-a doua etapă, are în 
frunte echipajul condus de suedezul 
Ove Andersson, pe o mașină „Alpine- 
Renault" (37 min. penalizare). Marele 
favorit, suedezul Bjorn Waldegaard 
(pe ..Porsche"), ocupă locul patru 
(cu 37’55” penalizare).

Festivalul șahist din Olanda con
tinuă. în runda a 7-a a turneului fe
minin, maestra româncă Elisabeta 
Polihroniade (cu piesele albe) a in- 
vlns-o pe olandeza Ingvid Tuk. Ea 
a ciștigat și partida întreruptă în 
runda anterioară cu Rie Timmer 
(Olanda). în clasament conduc Mi- 
lunka Lazarevici (Iugoslavia), Ma
ria Ivanka (Ungaria) și Stepanka 
Vokralova (Cehoslovacia) — toate cu 
cite 5,5 puncte. Elisabeta Polihronia
de ocupă locul 7 cu 3,5 puncte.

în grupa rezervată maeștrilor, Vic
tor Ciociltea a remizat cu liderul cla
samentului, maestrul maghiar Ador- 
jan. în clasament continuă să con
ducă Adorjan (Ungaria) cu 7,5 punc
te, urmat de Hartoch (Olanda) — 7 
puncte. Pe locurile 7—8, cu cite 6 p., 
Ciociltea (România) și Minici (Iu
goslavia).

în turneul marilor maeștri, Gli- 
gorici a ciștigat la Hort și Hiibner 
la Langeweg. Pe primul loc în cla
sament se află Andersson (Suedia) 
cu 7 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Ivkov și Gligorici (ambii 
Iugoslavia) — 7 puncte ș. a.

Președintele federației japoneze de 
tenis de masă, Koji Goto, însoțit de 
trei oficiali, a plecat la Pekin, răs- 
punzind astfel invitației Asociației 
pentru relațiile internaționale din 
R.P. Chineză. Cu prilejul acestei vi
zite va fi inmînată echipelor R.P. 
Chineze invitația de participare la 
cel de-al 31-lea campionat mondial 
de tenis de masă ce va avea loc la 
Nagoya (Japonia).

• SELECȚIONATA DE BOX A 
U.R.S.S. a susținut la Denver o în- 
tilnire amicală în compania unei re
prezentative a S.U.A. S-au disputat 
5 meciuri. Pugiliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 4—1.

*
în Capitală s-a deschis marți ex

poziția de fotografii „Olanda văzută 
din avion", organizată de Institutul 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

Exponatele oglindesc realizările 
obținute de poporul olandez în in
dustrie, agricultură, transporturi și 
în alte domenii ale vieții economice. 
Ele oferă, totodată, vizitatorilor ima
ginea de rară frumusețe și origina
litate a unor localități și construcții.

Cu prilejul vernisajului, au rostit 
alocuțiuni Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., și Josephus 
F. R. M. Veling, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Olandei la Bucu
rești.

La deschidere au participat func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, oameni de artă și cultură, 
precum și membri ai corpului diplo
matic.

Expoziția este deschisă în sala de 
cultură a I.R.R.C.S. din str. Mihail 
Eminescu.

(Agerpres)

PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI NR. 4 
DIN 24 IANUARIE 1971

CATEGORIA I : (11 rezultate) 5,55 
variante a 14164 lei.

CATEGORIA a Il-a : (10 rezultate) 
67,90 variante a 1 389 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (9 rezultate) 
537,85 variante a 263 lei.

LOTO
NUMERELE

TRAGERII EXCEPȚIONALE 
DIN 26 IANUARIE 1971

EXTRAGEREA I : 63 85 88 11
EXTRAGEREA a Il-a : 84 64 53

86 88 43
EXTRAGEREA a IlI-a : 72 6 24 38 

76 40 47 73
EXTRAGEREA a IV-a-: 90 66 65 

37 22 85 4 44
FOND DE PREMII : 2 821 652 lei.
Plata premiilor va începe in Capi

tală de la 9 februarie pină la 20 mar
tie ; în țară de la 12 februarie pînă 
la 20 martie 1971 inclusiv.

TENIS. — In proba de simplu băr
bați din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale statului Vic
toria (întrecerile se desfășoară la 
Melbourne), „veteranul" australian 
Frank Sedgeman, in virstă de 42 de 
ani, l-a învins cu 6—1, 7—5, 6—2 pe 
francezul Jean Rouyer. într-o altă 
partidă, jucătorul australian Bob 
Carmichael a dispus cu 6—3, 6—7
6—1, 7—5 de japonezul Takeshi Kou- 
ra. în turneul feminin a fost înre
gistrată o surpriză : Tenismana olan
deză Trudy Walhof a eliminat-o cu 
6—3, 6—0 pe Lesley Hunt (Austra
lia).

FOTBAL. — Cea de-a 6-a ediție 
a turneului internațional de fotbal 
(juniori) de la Las Palmas a fost 
ciștigată de selecționata R. F. a Ger
maniei. în finala competiției, desfă
șurată în prezența a peste 20 000 de 
spectatori, tinerii fotbaliști vest-ger- 
mani au întrecut cu scorul de 1—0 
(1—0) echipa Olandei.

• Echipa austriacă de fotbal Ad
mira Viena și-a început turneul in 
Tunisia, jucind la Tunis cu selecțio
nata țării gazdă. Victoria a revenit 
fotbaliștilor tunisicni cu scorul de 
2—0 (1—0).

BASCHET. — La Praga s-a dispu
tat intîlnirea internațională amicală 
de baschet dintre reprezentativele fe
minine ale Cehoslovaciei si Iugosla
viei. Net superioare, baschetbalistele 
cehoslovace au obținut victoria cu 
scorul de 95—48 (49—20).
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La „AMET“- Sibiu

Un bogat sortiment
de bunuri de consum
întreprinderea de industrie lo

cală „AMET" din Sibiu reali
zează un bogat sortiment de bu
nuri de larg consum, din metal, 
lemn și mase plastice.

Printre cele 60 de asemenea 
articole produse aici se numă
ră suporți de prosoape, din 
alamă cromată sau material 
plastic, etajere, cazane zincate 
pentru fiert rufe, minere pentru 
uși, cremoane de aluminiu, bi
bliorafturi, aparate portabile 
pentru curățat covoare, stropi
toare, diferite produse de tini- 
chigerie și alte obiecte care-și 
găsesc o largă utilitate în fieca
re gospodărie. în secția de me
talurgie a unității sînt fabrica
te : lopeți rabatabile, care n-ar 
trebui să lipsească din trusa fie
cărui posesor de autoturism, 
foarfeci de debitat tablă cu gro
simi pină Ia 5 milimetri, balanțe 
compuse, cu talere din aluminiu 
sau emailate (pentru greutăți 
intre 5—20 kg), Iar pentru nece
sitățile de Întreținere și curățe
nie din orașe, „AMET" mai li
vrează : tomberoane cu roți cau- 
ciucate, diferite tipuri de coșuri 
metalice pentru colectarea rezi
duurilor menajere etc.
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A 50-a aniversare
a Partidului Comunist Italian

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA ROMA
Cuvîntarea tovarășului Luigi Longo

Ziarul „L’Unită" publică textul in
tegral al cuvîntării rostite de tovară
șul Luigi Longo, secretarul general 
al P.C.I., la recenta Adunare festivă 
de la Roma consacrată jubileului 
P.C. Italian.

Subliniind însemnătatea acestui 
moment din Istoria partidului, vor- 
vitorul a spus : Avem 50 de ani. 
Este o perioadă importantă pentru 
viața oricărui om, dar este în și mai 
mare măsură importantă pentru via
ța unui partid. Nici un partid italian 
nu se poate mîndri cu o asemenea 
vîrstă, cu un bilanț de luptă, cu un 
patrimoniu de cuceriri și fapte de 
eroism care să se asemene, fie 
chiar pe departe, cu acela cu care 
noi, comuniștii, ne putem mîndri.

Cei 50 de ani de existență și luptă 
nu au cunoscut nici întreruperi, nici 
momente de stagnare, nici travestiri 
în alte haine. Am fost întotdeauna 
prezenți la toate întîlnirile istoriei. 
Nu am lipsit niciodată. în această 
jumătate de secol partidul nostru a 
fost totdeauna așa cum a promis să 
fie încă de la nașterea sa : partidul 
de care clasa muncitoare și marile 
mase muncitoare aveau nevoie, o că
lăuză și o organizație de luptă. El a 
fost întotdeauna credincios intere
selor oamenilor muncii și marilor 
idealuri de pace și libertate ale so
cialismului.

în continuare, referindu-se la anii 
de început ai activității partidului, 
secretarul general al P.C.I. a evocat 
entuziasmul comuniștilor italieni — 
ca exponenți ai speranțelor poporului 
— ca și înrîurirea exercitată asupra 
lor de Revoluția din Octombrie, de 
faptele sale de eroism, de marile el 
cuceriri. Comuniștii italieni au ales 
hotărît calea cea dreaptă, înălțînd 
steagul luptei și al unității de clasă, 
menținînd vie lupta în orașe și la 
sate, în fabrici și instituții, împotriva 
grupurilor patronale și a uneltelor 
lor fasciste. în această luptă s-a a- 
dîncit conștiința necesității unui 
partid nou, cu adevărat comunist, ca
pabil să ducă înainte, în orice condi
ții, lupta pentru libertate, pace și so
cialism. Fără această luptă plină de 
sacrificii, în condițiile fascismului, 
s-ar fi ajuns doar la abdicare și re
nunțare, ăr fi lipsit premisă funda
mentală pentru ca poporul italian

să-și redobîndească onoarea. în Italia 
și în alte țări — a arătat vorbitorul 
— mii de comuniști și antifasciști 
și-au sacrificat libertatea și viața 
pentru a păstra steagul libertății, 
mulți dintre ei au căzut sub gloanțele 
mercenarilor fasciști și ale plutoane
lor de execuție.

Evocînd lupta dusă de comuniști, 
de toate forțele antifasciste din Italia 
în perioada ocupației naziste, tova
rășul Luigi Longo a arătat că această 
luptă victorioasă a dat naștere Repu
blicii, precum și Constituției care, 
din păcate, este supusă și astăzi mul
tor încălcări. Vorbitorul a arătat că 
pactul de unitate națională, care a 
stat la baza victoriei, a fost rupt de 
forțele reacțiunii, sprijinite de impe
rialismul american, forțe care au cău
tat și caută prin orice mijloc să li
miteze libertatea și independența na
țională, să submineze și să desfiin
țeze cuceririle dobindite prin luptele 
populare, respingînd orice soluțio
nare progresistă a problemelor vechi 
și noi care confruntă Italia.

în toți acești ani — a arătat mai 
departe vorbitorul — tocmai datorită 
faptului că am fost credincioși cauzei 
oamenilor muncii, am luptat perma
nent pentru cauza libertății, păcii și 
solidarității naționale și internațio
nale, forța partidului nostru, autori
tatea și prestigiul său au sporit con
tinuu.

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a partidului, vrem să reafirmăm 
încă o dată legătura noastră cu în
vățăturile lui Gramsci și Togliatti, 
fidelitatea noastră față de calea ita
liană spre socialism, adică un socia
lism care să răspundă tradițiilor na
ționale, cerințelor țării noastre și nu
mai ale ei. Vrem un socialism care 
să garanteze cu adevărat tuturor ce
tățenilor egalitate în drepturi în ce 
privește libertatea și demnitatea 
umană, munca, ocrotirea socială, cul
tura ; un socialism care să realizeze 
o trainică unitate națională, bazată 
pe dreptate și pace.

Reamintind ponderea actuală a 
P.C.I. pe scena politicii italiene, vor
bitorul a arătat că partidul se afirmă 
încă de pe acum ca un partid ca
pabil de a guverna, un partid care tin- 

.de li conducerea națiunii. încă de pe

acum, a arătat el, avem un cuvînt 
greu de spus — și vrem ca această 
pondere să fie tot mai mare — în ce 
privește toate hotăririle care afectea
ză masele, națiunea. Spunem aceasta 
cu deplina conștiință că nimic cu a- 
devărat progresist nu poate fi făcut 
în Italia fără — și cu atit mai puțin 
împotriva — marelui partid comunist. 
Mulți pași au și fost făcuți în această 
direcție. De fapt, in sute de adminis
trații locale, în guvernele unor mari 
regiuni, în sindicate, în organizațiile 
de masă, se adîncesc și se extind le
găturile de colaborare, înțelegerile, 
convergențele între comuniști și cele
lalte forțe de stingă.

Secretarul general al P.C.I. a ară
tat că în interiorul unor partide care 
fac parte din guvern își croiește drum 
conștiința necesității de a se elimina 
discriminările practicate pînă acum 
împotriva comuniștilor, începe să se 
recunoască necesitatea de a se pune 
bazele construirii în Italia a unor 
structuri politice mai avansate, in
dispensabile înfăptuirii unei adevă
rate politici de reforme sociale, pen
tru înlăturarea privilegiilor Injuste 
ale grupurilor monopoliste și realiza
rea — cu ajutorul unei directe parti
cipări a maselor — a reînnoirii demo
cratice a statului.

Referindu-se Ia acțiunile șl campa
niile anticomuniste desfășurate de 
cercurile reacționare și arătînd că în 
aceste campanii apar și diferite gru
pări, vorbitorul a spus : „în cei 50 
de ani ai vieții noastre de partid am 
cunoscut mulți asemenea ariviști și 
înfumurați care, în diferite împreju
rări ale politicii naționale și interna
ționale, au pretins că apără o politi
că mai avansată decit a noastră și că 
„salvează" partidul. De fapt însă, toți 
aceștia, atunci cind s-au produs co
tituri hotărîtoare, s-au pomenit a- 
runcați din carul istoriei, s-au dat 
pierzării ei înșiși, sfirșind — mai mult 
sau mai puțin repede — printre ele
mente respinse.

în încheiere, Luigi Longo a adresat 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii, tuturor democraților, noii gene
rații, intelectualilor un apel de a-și 
aduce contribuția la sporirea continuă 
a forței și prestigiului P.C. Italian.

Raportul tovarășului Giancarlo Pajetta
în raportul cu privire la aniversa

rea P.C.I., prezentat la Adunarea 
festivă, tovarășul Giancarlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic al Direc
țiunii P.C.I., a făcut o amplă trece
re în revistă a activității de jumăta
te de veac a partidului. Referindu-se 
la condițiile istorice în care a luat 
naștere Partidul Comunist Italian, 
vorbitorul a arătat : Problema cen
trală era aceea a creării unui partid 
nou, care să știe să imprime un ca
racter consecvent avintului revolu
ționar, să organizeze masele care se 
pronunțau pentru socialism, să stabi
lească alianța cu păturile țărănești 
și mic-burgheze. cu elementele care 
tindeau să se sustragă influenței bur
gheziei și să se afirme într-un mod 
nou pe scena socială și politică. In 
primii ani de viață ai partidului — 
s-a arătat mai departe în raport — 
s-au făcut simțite o serie de mani
festări sectariste, în sensul slăbirii 
legăturilor concrete cu viața din 
fabrici, cu muncitorii capabili să tra
ducă în practică politica unitară a 
consiliilor muncitorești. Trebuie să 
fie amintite prețul plătit sectarismu
lui, sacrificiile care au făcut mai 
apăsătoare acea perioadă. Dar tre
buie să înțelegem că atunci a predo
minat necesitatea ca partidul să 
existe, să se afirme, să reziste.

Vorbitorul a amintit apoi de anii 
grei de ilegalitate și crîncene repre
siuni. în acțiunile sale, partidul a 
pornit de la interesele maselor și a 
considerat ca avind o importanță ho
tărîtoare arma grevei. Au intervenit 
in mod negativ și greșelile care au 
determinat Internaționala a IlI-a, 
într-o anumită perioadă, să recoman
de exclusiv lupta frontală, „clasă 
contra clasă", să prezinte o aprecie
re denaturată despre social-democra- 
ție pe care a definit-o ca „social- 
fascism".

Dar esențial in anii ilegalității ■ 
fost convingerea de nestrămutat a 
necesității prezenței comuniste, a în
făptuirii acestei prezențe în ciuda 
oricăror vicisitudini. Realității aces
tei prezențe, valabilității liniei gene
rale a politicii în acest sens ii stau 
mărturie două elemente fundamen
tale : rezistența în închisori, unde 
s-au format atîtea cadre de partid, 
și faptul că grupurile muncitorești, 
tinerii intelectuali, țăranii mai îna
intați — chiar atunci cind se părea 
că acționează fără legătură cu cen
trul conducerii de partid, își identi
ficau tot mai mult voința și aspira
țiile cu comunismul, cu lupta politi
că a partidului comunist.

Influența Internaționalei a fost 
atunci de neînlocuit. Luptele comu
niștilor din Germania și din Spania, 
Frontul Popular din Franța, revolu
ția chineză ii înfățișau — chiar prin 
intermediul presei și radioului bur
ghez — pe comuniști ca luptători de 
avangardă in lumea întreagă. Exis
tența Uniunii Sovietice, singura țară 
unde nu mai 'existau patroni, de
monstra că ceea ce fascismul decla
ra că este imposibil poate constitui 
o realitate vie.

Partidul Comunist Italian a fost 
întotdeauna o parte organică a miș
cării muncitorești internaționale. In 
cadrul și in perspectiva celui de-al 
VII-lea congres al Internaționalei co
muniste, la care Togliatti a avut un 
rol însemnat, elaborarea unei noi a- 
precieri strategice cu privire la le
gătura dintre lupta antifascistă, dez
voltarea democratică și problemele 
socialismului au dat un temei sigur 
tacticii pentru unitate. Ca elemente 
esențiale ale acestei noi direcții s-au 
înscris politica fronturilor populare, 
atenția acordată problemelor națio

nale, poziția deschisă față de forțe
le muncitorești și democrate, neco- 
muniste.

In acest proces, o etapă hotărîtoa
re a constituit-o războiul din Spania, 
cind Internaționala comunistă s-a 
putut bizui pe cadrele italiene atit 
pentru acțiunea politică — în care 
Togliatti a avut un rol important — 
cit și pentru acțiunea militară, în 
care s-a afirmat Luigi Longo și în 
care și-a dovedit calitățile de condu
cător de mase Giuseppe di Vittorio.

Giancarlo Pajetta a analizat apoi 
perioada de după cel de al doilea 
război mondial, cind se punea pro
blema unui partid nou, a unei reînti
neriri a partidului, care trebuia să 
știe să răspundă noii situații din 
Italia, după cei 20 de ani de fascism 
și in condițiile ruinei lăsate de 
război. Vorbitorul a evocat condițiile 
dificile de atunci in care se manifestau 
atît prin opresiunea americană, 
scindarea mișcării muncitorești, în
cordarea internațională, cit și prin 
influența negativă a manifestă
rilor de sectarism și inerție dogma
tică ce influențau și susțineau fata
lismul că alții și în altă parte vor 
decide pentru oamenii muncii ita
lieni. Era — a spus vorbitorul — pe
rioada istorică în care, nemaiexistînd 
Internaționala a IlI-a, întregul și sin
gurul internaționalism posibil le apă
rea multora reprezentat de nu
mele lui Stalin. Era o perioadă 
aspră de lupte, de rupturi profunde 
in largi sectoare ale mișcării munci
torești. Pieirea acelor avangărzi co
muniste, care se afirmaseră în re
zistența antifascistă dar care n-au 
știut să prindă rădăcini în viața na
țiunii lor, a constituit o lecție dură și 
amară. Dar, chiar și întirzierile tra
gice in alte locuri nu au împiedicat 
Partidul Comunist Italian să fie, mai 
presus de toate, expresia intereselor 
oamenilor muncii italieni. Partidul a 
rezistat și a știut să înainteze ca un 
partid revoluționar de mase. Menți
nerea unității, transpunerea în prac
tică a posibilității de reactivare a 
mișcării populare prin depășirea anu
mitor sciziuni reprezintă o realitate 
a acelor ani.

Raportorul s-a referit apoi Ia ex
periența comitetelor de eliberare, in 
ce privește posibilitățile unei colabo
rări largi cu diferitele pături de oa
meni ai muncii, la învățămintele 
participării comuniștilor Ia guvern, la 
rolul jucat în Adunarea constituantă, 
la unitatea de acțiune cu Partidul 
Socialist, arătînd că de aceste mo
mente este legată înțelegerea mai 
profundă a datelor esențiale ale căii 
italiene spre socialism.

Experiența noastră, aceea a țărilor 
cu un capitalism dezvoltat, precum si 
experiența țărilor socialiste — a de
clarat vorbitorul — fac să se pună 
într-un mod nou și tot mai concret 
problemele democrației și ale guver
nării in societatea socialistă. Nu este 
vorba de o căutare abstractă, de o 
prefigurare imaginară. Democrația, 
drepturile cetățenilor, garanțiile de 
libertate nu pot fi abstracțiuni în so
cietatea socialistă pe care ne-am pro
pus-o ca obiectiv și spre care înain
tăm. Mai mult, comuniștii italieni 
afirmă că societatea socialistă adevă
rată este doar acea societate unde 
aceste concepții devin realitate pen
tru toți cetățenii. Lupta, munca, dez
voltarea gindirii au arătat că egali
tatea socială, înfăptuirea eficace a 
unor libertăți tot mai largi pentru 
cetățean, pentru omul muncii sînt nu 
numai necesare, dar și posibile. Noi 
considerăm că socialismul nu poate

exista fără o legătură reală între ega
litate și libertate. Concepția despre 
independența și suveranitatea națio
nală trebuie să devină o realitate, 
care mai întii trebuie cucerită, iar 
apoi înfăptuită și apărată în orice 
împrejurare.

Referindu-se la problema Interna
ționalismului, Giancarlo Pajetta a 
arătat că P.C.I. concepe internațio
nalismul ca o angajare, ca afirmarea 
unor legături tot mai extinse și pro
funde cu mișcarea de eliberare și cu 
mișcările și forțele socialiste din orice 
parte a lumii. Nu poate exista inter
naționalism cate să nu fie bazat pe 
drepturile depline ale națiunii — a- 
ceasta este experiența noastră în ca
litate de mare forță națională, aceasta 
este răspunderea noastră crescîndă 
în fața clasei muncitoare din 
țara noastră, în fața poporului nos
tru. Acest adevăr se impune cu atît 
mai mult astăzi cind mișcările de in
dependență națională reprezintă un 
impuls esențial în direcția preface
rilor socialiste.

Palmiro Togliatti în memorandu
mul de la Yalta, Luigi Longo în luă
rile sale de poziție clare și curajoasa 
au demonstrat că știu să fie condu
cătorii acelui partid care a aderat la 
Internaționala lui Lenin, a luptat în 
Spania, a militat alături de Uniunea 
Sovietică și țările socialiste — și, 
totodată, ai partidului care cunoaște 
cerințele unui internaționalism nou, 
capabil să înțeleagă și să coordoneze 
mișcarea ce a căpătat azi atitea as
pecte noi și care cuprinde toate con
tinentele.

Unitatea în diversitate și autonomie 
constituie condiția pentru a da un 
conținut concret apelului la care co
muniștii italieni au răspuns totdeauna 
și vor răspunde și pe viitor : „Prole
tari și asupriți din toată lumea, uni- 
ți-vă !“

Cind, după moartea lui Palmiro 
Togliatti, tovarășul Longo ne-a cerut 
să publicăm ca pe un testament pa
ginile memorandumului de la Yalta, 
el a arătat partidului, și nu numai 
partidului, că aceasta reprezintă o 
nouă dovadă de curaj politic deose
bit, un far călăuzitor demn de tre
cutul și de răspunderea comuniștilor 
italieni.

Comuniștii italieni au acționat în 
cei 50 de ani de viață ai partidului 
în așa fel îneît să înfăptuiască o or
ganizație a avangărzii revoluționare, 
să înainteze spre transformarea so
cialistă a țării lor, învățînd că orice 
experiență este importantă, că este 
indispensabilă o poziție justă în do
meniul luptelor internaționale ; în- 
vățind în același timp că nu există 
modele care pot fl împrumutate pe 
baza experienței altora, că nici un 
mit nu poate înlocui cunoașterea 
profundă a realității, că trebuie să 
dea viață unui socialism care sa co
respundă condițiilor și necesităților 
specifice ale fiecărei țări. In conti
nuare vorbitorul a spus : Gramsci, 
Togliatti, Longo ne-au învățat să 
facem istorie și să reflectăm asupra 
evenimentelor sale. Ei ne-au cerut 
Întotdeauna să nu o îmbălsămăm în 
culegeri de date oficiale sau cronici 
academice. Ca și viața partidului, is
toria sa — modul în care o scriem șl 
o gîndim — este efortul în acțiune. 
Am muncit și vom munci în acest 
sens știind că nu există, și nici nu 
credem că va exista vreodată, 6 edi
ție definitivă, un fel de povestire bi
blică, bună doar de învățat pe de 
rost.

Noi — a arătat în încheiere rapor
torul — vrem să înaintăm pe calea 
italiană, cu oamenii muncii italieni, 
spre socialism.

I
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viața internațională
/N SLUIBA CAUZEI
PĂCII, PRIETENIEI
Șl COLABORĂRII

VARȘOVIA 26 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Sub titlul „Baza prieteniei și colabo
rării care se întărește", ziarul „TRY- 
BUNA LUDU“ scrie că noul tratat 
polono-român, ratificat la Varșovia 
și București, va servi dezvoltării pe 
mai departe a colaborării și alianței 
frățești între Republica Populară Po
lonă și Republica Socialistă România, 
precum și la întărirea relațiilor între 
țările socialiste. Polonia și România, 
continuă „Trybuna Ludu“, și-au ex
primat în tratatul reînnoit voința 
fermă de a obține instaurarea în 
Europa a unei păci și securități trai
nice, bazate pe principiile coexisten
ței pașnice între state cu orînduiri 
sociale diferite. Cele două țări parti
cipă activ la dialogul Est-Vest, pen
tru a contribui la convocarea în cel 
mai scurt timp a conferinței euro
pene în problemele securității și 
colaborării.. Forțele conducătoare 
ale popoarelor și statelor noastre,

★
SOFIA 26 (Agerpres) — In legă

tură cu ratificarea Tratatului româno- 
bulgar de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, Gheorghi Kulișev, 
vicepreședinte al Prezidiului Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria, a de
clarat corespondentului nostru la 
Sofia : „Sîntcm profund convinși că 
acest act constituie o nouă și impor
tantă expresie a prieteniei frățești 
existente între popoarele noastre ve-

1N DIETA JAPONEZĂ

Cereri pentru normalizarea 
relațiilor cu R. P. Chineză
TOKIO 26 — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite : în cadrul 
dezbaterilor din Dietă, Tomomi Na
rita, președintele Partidului socialist 
japonez, a cerut guvernului să re
nunțe la creditele acordate Taiwanu- 
lui și să procedeze Ia intensificarea 
schimburilor de persoane cu Repu
blica Populară Chineză, ca mijloo 
concret de apropiere. In același timp, 
Yoshikatsu Takeiri, președinte al 
Komeito, a propus ca Japonia să re
cunoască guvernul R.P. Chineze drept 
singurul reprezentant legitim al Chi
nei și să stabilească relații diploma
tice cu el. Pentru prima oară, un re
prezentant al Partidului liberal-de
mocrat de guvernămint, Zenko Su
zuki, a vorbit. în pleijul deputaților 
în favoarea reprezentării R.P. Chi
neze la O.N.U; Zenko Suzuki, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Partidului liberal-democrat, a men
ționat, în legătură cu aceasta, impor
tanța recunoașterii drepturilor legi
time ale R.P. Chineze la O.N.U., pen

încheierea convorbirilor franco- vest-germane
PARIS 26 (Agerpres) — Printr-o 

nouă întîlnire intre președintele 
Georges Pompidou și cancelarul 
Willy Brandt — cea de-a treia — 
marți s-au încheiat la Paris convor
birile franco—vest-germane la nivel 
înalt.

Făcînd bilanțul convorbirilor, pur
tătorul de cuvînt al guvernului fran
cez, Leo Hamon, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că au fost 
abordate probleme privind evoluția 
Pieței comune, aderarea Angliei la 
C.E.E., relațiile Est-Vest, precum și 
chestiuni bilaterale. El a precizat că 
Franța sprijină politica față de țările 
socialiste din Europa a guvernului de 
Ia Bonn. In ceea ce privește aderarea 
Marii Britanii, Leo Hamon a relevat 
că cele două guverne doresc ca An
glia să se alăture Pieței comune, cu

Delegația P. C. Finlandez 
și-a încheiat vizita la Praga

PRAGA 26 (Agerpres) — Delega
ția Partidului Comunist Finlandez, 
condusă de Aarne Saarinen, președin
tele partidului, care, la invitația Pre
zidiului C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, s-a aflat într-o vizită oficială la 
Praga, a părăsit marți capitala ceho
slovacă, plecînd spre patrie, infor
mează agenția C.T.K.

SANTIAGO DE CHILE 26 (Ager- 
pres) — Luînd cuvîntul la un miting 
organizat la Valparaiso cu prilejul 
propunerii de candidați pentru ale
gerile municipale care vor avea loc 
în aprilie, Luis Corvalan, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Chile, a exprimat convinge
rea că poporul chilian va învinge 
uneltirile reacțiunii și toate dificultă
țile din calea transformărilor politice, 
economice și sociale începute în țară.

In continuare, secretarul general 
al C.C. al P.C. din Chile a relevat 
unele succese obținute în direcția 
îmbunătățirii condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii, amintind, în con
text, o serie de măsuri recente, prin
tre care îngrădirea speculei, reduce
rea prețurilor la o serie de mărfuri 
de primă necesitate, lupta împotriva 
șomajului. îndeplinirea cu succes a 
programului elaborat de guvern, a 
spus Luis Corvalan, arată justețea 
drumului urmat de Frontul Unității 
Populare.

P.M.U.P. șl P.C.R., își întăresc cola
borarea în conformitate cu principii
le marxism-leninismului și văd în 
aceasta un factor important al întă
ririi unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Totodată, ziarul „ZYCIE WAR- 
SZAWY" arată că Polonia și Româ
nia sint convinse că dezvoltarea con
tinuă a relațiilor lor frățești cores
punde intereselor popoarelor lor și 
sistemului mondial socialist. Ziarul 
relevă creșterea continuă a schimbu
rilor polono-române, exprimînd pă
rerea că mai există posibilități nefo
losite în această direcție.

La rîndul său, președintele Comi
siei de politică externă a Seimului 
R. P. Polone, J. Ozga-Michalski, 
declara că noul tratat este menit să 
dinamizeze și să aprofundeze cola
borarea pe tărîmul economic și cul
tural, științific și tehnic, în sfera 
schimburilor economice multilaterale 
dintre țările noastre.

★
cine șî dorim ea ca să se întărească 
tot mai mult. Tratatul ratificat va 
contribui nu numai Ia extinderea co
laborării reciproce multilaterale, ci 
va servi în general cauzei păcii șl 
socialismului. Cu astfel de sentimen
te, opinia publică bulgară salută fier
binte încheierea noului tratat dintre 
Republica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România".

tru slăbirea tensiunii și asigurarea 
păcii in Asia. Astăzi, a spus el, ten
dința generală este în favoarea a- 
cestei reprezentări și tot așa se pro
nunță majoritatea populației japone
ze. Nu mai există nici o Îndoială că 
votul in problema chineză din sesiu
nea trecută a O.N.U. reprezintă o co
titură pe plan internațional, de care 
guvernul japonez va trebui să țină 
scama.

★
TEHERAN 26 (Agerpres) — Mi

nistrul de externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, a făcut o escală 
în capitala Iranului, în drum spre 
Dacca, unde va participa la conferin
ța Organizației de cooperare pentru 
dezvoltare. Potrivit unei declarații 
făcute cu acest prilej de Caglayangil, 
— scrie „Journal de Teheran", „Turcia 
nu se opune unei recunqâșterj a Re
publicii Populare Chineze. In orice 
caz, a menționat el, guvernul turc 
urmează în acest domeniu o politică 
asemănătoare cu aceea a Iranului", 

condiția ca aceasta să accepte re
gulile stabilite și, în mod deosebit, pe 
cele din sectorul agricol. în cadrul 
aceleiași conferințe de presă, purtă
torul de cuvînt vest-german, Riidiger 
von Wechmar, a declarat, la rîndul 
său, că președintele Pompidou și can
celarul Brandt au ajuns la o înțele
gere de principiu asupra preconizatei 
Uniuni economice și monetare a „ce
lor șase". De asemenea, von Wechmar 
a arătat că a fost discutată pe larg 
durata perioadei de tranziție în ve
derea aderării Angliei la C.E.E., can
celarul Willy Brandt sugerînd o pe
rioadă de tranziție de cinci ani și „o 
perioadă de ajustare" de trei ani.

în aceeași zi, cancelarul Willy 
Brandt a părăsit Parisul, plecînd spre 
Bonn.

sbbbsb Bârsana

agențiile de presă transmit:
Vizita în Uniunea Sovie

tică a ministrului de ex
terne austriac. seful
țieî austriece, Rudolf Kirchschlăger, 
a început marți convorbirile cu mi
nistrul sovietic al afacerilor externe, 
Andrei Gromîko. După cum relevă 
agenția TASS, convorbirile 6e re
feră la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, precum și la problema 
securității europene.

Cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări .« a proclamării 
Republicii India,la Delhi a avut 
loc o demonstrație, la care au parti
cipat aproximativ 10 000 de persoane. 
Au fost de față președintele Indiei, 
Venkata Giri, primul ministru, Indira 
Gandhi, alte oficialități indiene, pre
cum și membrii misiunilor diploma
tice. Președintele Venkata Giri a 
rostit o cuvîntare.

A 17-a sesiune a Comi
tetului gazului din cadrul c°- 
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa, se desfășoară la Geneva. Un 
loc important pe agenda dezbaterilor 
îl ocupă problemele privind situația 
gazului în Europa și perspectivele 
sale, piața europeană a gazului natu
ral, schimbul de informații științifice, 
tehnice și economice între țările par
ticipante. In prima ședință a reu
niunii, reprezentantul României, Va- 
sile Drug, a fost ales președinte al 
oomitetului.

La invitația grupului 
parlamentar de prietenie 
R.D.G.-Franța,la BerUn 8 sasit 
o delegație de parlamentari francezi.

CAMBODGIA

Pnom Penh-ul 
sub presiunea 

atacurilor 
patrioțiior

NAVE ALE FLOTEI A 7-A 
AMERICANE AU INTERVENIT 

ÎN SPRIJINUL TRUPELOR 
REGIMULUI LON NOL

PNOM PENH 26 (Agerpres). — Co
respondenții agențiilor occidentale de 
presă relatează că 14 batalioane, a- 
parținînd regimului Lon Noi, au fost 
aduse de urgență în Pnom Penh pen
tru a întări unitățile de apărare ale 
orașului, împotriva unui atac general 
din partea forțelor patriotice cam
bodgiene. Agenția France Presse a- 
rată că trupele din Pnom Penh au 
fost puse, luni seara, în stare de alar
mă. Tensiunea a crescut brusc, după 
ce patrloții au atacat duminică noap
tea pentru a doua oară aeroportul și 
baza militară de la Pochentong, si
tuate la 8 km de Pnom Penh. In tot 
cursul zilei de luni, în împrejurimile 
Pnom Penh-ului au avut loc ciocniri 
Intre unități ale forțelor patriotice și 
trupele regimului Lon Noi. Autorită
țile au instituit interdicția de circu
lație în timpul nopții.

După .cum relatează agenția France 
Presse, situația trupelor lui Lon Noi 
se înrăutățește în permanență, capi
tala cambodgiană fiind amenințată în 
prezent din trei părți. Pe aeroportul 
Pochentong sosesc în permanență 
avioane nord-americane care aduc 
echipament militar. Au sosit, de ase
menea, mai multe bombardiere sai- 
goneze care au primit ordinul de a 
interveni în sprijinul trupelor regi
mului Lon Noi. Pentru prima oară 
de la începerea luptelor din Cambod- 
gia, nave aparținînd flotei a 7-a 
americane au efectuat bombarda
mente asupra zonelor de coastă con
trolate de forțele patriotice.

★
Președintele Comisiei senatoriale 

pentru relații externe, William Ful
bright, a adresat o scrisoare secreta
rului de stat al S.U.A., William Ro
gers, cerîndu-i să participe la o au
diere cu ușile închise, proiectată 
pentru joi, în legătură cu noile ac
țiuni ale aviației americane în Cam- 
bodgia. Fulbright a precizat că o ce
rere similară va fi adresată' și minis
trului apărării, Melvin Laird.

Lfl CONFERINȚA DE IA PARIS
PARIS 26 (Agerpres) —' Republica 

Democrată Vietnam năzuiește spre 
realizarea unei reglementări pașnice 
a conflictului din Vietnam, a declarat 
Xuan Thuy, șeful delegației R.D.V. 
la Conferința cvadripartită de la Pa
ris, cu prilejul unui dejun oferit în 
cinstea sa de Asociația anglo-ameri- 
cană a presei din capitala Franței. El 
a arătat, totodată, că întreaga res
ponsabilitate pentru impasul convor
birilor de la Paris în problema viet
nameză revine Statelor Unite.

Răspunzînd la o întrebare în legă
tură cu posibilitatea organizării unor 
contacte directe între el și șeful de
legației americane la conferință, re
prezentantul R. D. Vietnam a spus : 
„Forma ședințelor nu ne preocupă, 
principalul fiind conținutul convor
birilor, adică convingerea că proble
ma poate fi rezolvată pe baza res
pectării independenței și libertății 
poporului nostru". Xuan Thuy a re
levat, de asemenea, că Statele Unite 
săvîrșesc acțiuni agresive nu numai 
în Vietnam, ci și In Laos și Cambod- 
gia și că guvernului american îi re
vine obligația să înceteze interven
ția împotriva acestor țări.

Delegația, alcătuită din deputați a- 
parținînd mai multor partide, va a- 
vea convorbiri la Berlin și se va in
forma asupra vieții parlamentare din 
R. D. Germană.

Alexei Kosîghin, pre?edin- 
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., T-a primit marți la Kremlin, 
pe președintele Corporației metalur
gice a Pakistanului, ministrul S. M. 
Iusuf, cu care a discutat probleme 
privind relațiile economice sovieto- 
pakistaneze, informează agenția 
TASS.

Președintele Adunării Na
ționale a R.A.U., Muhammed 
Labib Shukeir, a sosit marți la Pekin 
într-o vizită oficială, la invitația gu
vernului chinez și a Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină. La aero
port, el a fost intîmpinat de Ciu Hui 
Tzo, adjunct al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, Go Mo-jo, vicepreședin
te al Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, și de alte persoane 
oficiale chineze.

Dezvoltarea economiei 
R.P. Mongole în 1970. InC°- 
municatul Direcției. Centrale de Sta
tistică a R. P. Mongole, privind re
zultatele preliminare ale îndeplinirii 
planului economiei naționale pe anul 
1970, se arată că produsul social glo
bal a crescut cu 5,9 la sută față de 
anul precedent, iac venitul național cu 
5,8 la sută. Crescătorii de vite mon
goli au depășit cu 4,1 la sută preve
derile planului în ce privește sporirea 
șeptelului. Totodată, în comunicat 6e 
relevă că producția industrială glo
bală a țării a fost în 1970 cu 9,7 la 
sută mai mare decît în 1969.

Puternice înfruntări 
în Parlamentul britanic

Deputății laburiști încearcă sâ împiedice adoptarea 
proiectului de reforma a legislației sindicale

LONDRA 26 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
„O demonstrație fără precedent în 
analele moderne ale Parlamentului" 
— după cum scrie ziarul „Daily Tele
graph" — a avut loc luni seara în 
Camera Comunelor. La orele 21,45, 
cînd abia începuse să vorbească mi
nistrul muncii și al productivității, 
Robert Carr, un grup de aproape 40 
de deputați laburiști și-au părăsit 
locurile și, înaintînd spre pupitrul 
speaker-ului Camerei, au strigat : 
„Nu avem nevoie de acest proiect". 
Deputății au ținut să-și exprime în 
acest fel împotrivirea față de pro
iectul de reformă a legislației sindi
cale, pe care guvernul conservator 
intenționează să-l supună aprobării 
Parlamentului.

După cum au arătat dezbaterila 
anterioare, opoziția încearcă, prin

Poziția Iordaniei privind 
soluționarea politică a conflictului 

din Orientul Apropiat
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres) torul arab al orașului Ierusalim, de-

— Reprezentantul Iordaniei la Na
țiunile Unite, Mohamed el Farra, a 
dat publicității o declarație referi
toare la poziția țării sale față de so
luționarea politică a situației din O- 
rientul Apropiat, declarație remisă 
anterior mediatorului O.N.U., Gunnar 
Jarring.

Declarația iordaniană apreciază că 
o soluționare a conflictului din O- 
rientul Apropiat trebuie să compor
te, cu prioritate, retragerea trupelor 
israeliene din toate teritoriile ocu
pate, fără excepție, în conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, care subliniază 
„inadmisibilitatea achiziționării unor 
teritorii prin forță". Referitor la sec-

IRAIS‘ Aniversarea „programului
de la 6

La Teheran a fost aniversată marți, 
într-un cadru festiv, împlinirea a opt 
ani de la intrarea în vigoare a pro
gramului de reforme care a deschis 
Iranului calea modernizării vieții e- 
conomice și sociale. Pe străzile prin
cipale ale capitalei iraniene au defi
lat coloane ale. „armatei științei", 
elevi, muncitori. în parcuri au avut 
loc serbări populare.

Ziarele apărute ieri consacră ample 
articole acestui eveniment, reliefînd 
semnificația istorică a „programului 
de reforme de la 6 Bahman", (data 
de 26 ianuarie 1963 coincide cu 6 Bah
man 1341, după calendarul iranian). 
Presa Iraniană publică, de asemenea, 
pe larg declarațiile șahinșahului la 
conferința da presă, organizată cu 
prilejul acestei sărbători. Suveranul 
Iranului a înfățișat un tablou amă
nunțit al prefacerilor economice, so
ciale, culturale înregistrate în ultimii 
opt ani. In ceea ce privește indus
trializare? țării, el a menționat apa
riția unor ramuri ds bază ale indus
triei — petrochimia, electrotehnica, si
derurgia, care, împreună cu alte ra
muri, înglobează azi peste două mii 
de uzine și fabrici, unde lucrează un

Consiliul de Miniștri al 
Senegalului,reunit sub condu- 

cerea președintelui Leopold Sedar 
Senghor, a hotărît să declare „per
sona non grata", pe ambasadorul Gui
neei în Senegal anunță agenția 
France Presse. Această hotărîre in
tervine după ce în urmă cu cîteva 
zile, guvernul de la Dakar hotărîse 
rechemarea ambasadorului său de la 
Conakry.

Cele 58 de persoane con
damnate la moarte de către 
Adunarea Națională a Guineei au 
fost executate, anunță postul de ra
dio Conakry.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a adresat Comi
tetului pentru resurse naturale al or
ganizației, uri raport în care averti
zează asupra tendințelor actuale de 
intensificare a poluării mărilor și 
oceanelor. In raport se menționează 
că, în prezent, cantitatea de petrol ce 
se varsă accidental in apele globului 
depășește, după toate probabilitățile, 
un milion de tone. U Thant sublinia
ză necesitatea adoptării de urgență 
a unor măsuri destinate să reducă 
poluarea marină.

Centrul pentru promovarea în
țelegerii intre Marea Britanie 
țările socialiste din Europa a 
organizat la cinematograful 
„Bowater* o seară a filmului 
românesc. Au fost prezenți Nor
man Reddaway, subsecretar de 
stat adjunct la Ministerul de 
Externe, funcționari superiori 
din diverse ministere, oameni de 
știință și cultură. 

orlca mijloace, să frineze adoptarea 
proiectului. Dacă tactica tergiversării 
va fi continuată, se apreciază că pen
tru adoptarea proiectului vor fi ne
cesari doi ani de dezbateri parla
mentare.

Luni seara, trebuia să se discute o 
moțiune a guvernului, cerînd ca dez
baterile pe marginea proiectului să 
nu dureze mai mult de 150 de ore. 
Față de această intenție a cabinetu
lui conservator, opoziția a anunțat 
că, în semn de protest, va refuza să 
mai colaboreze cu guvernul și, ca 
prim pas, și-a rechemat delegația din 
Consiliul european de la Strasbourg. 
In această situație, ministrul de in
terne, Reginald Maudling, care a 
ținut locul primului ministru pe du
rata absenței lui Heath din țară, a 
declarat că guvernul ar fi gata să 
țină noi alegeri „dacă va fi nevoie".

clarația arată că guvernul iordanian 
se obligă să garanteze liberul acces 
al celor interesați spre locurile isto
rice și de cult. Se subliniază, tot
odată, necesitatea soluționării pro
blemei poporului palestinean în con
formitate cu rezoluțiile O.N.U. De
clarația prevede, în continuare, în
cetarea oricăror situații sau procla
mații de beligerantă și garantarea li
bertății de navigație în apele inter
naționale. Ea relevă necesitatea res
pectării suveranității, integrității te
ritoriale și independenței politice a 
tuturor statelor din regiune, a drep
tului acestora de a trăi în pace, în 
interiorul unor frontiere sigure și 
recunoscute.

Bahman"
milion și jumătate de muncitori. în 
programul de industrializare. Iranul a 
investit numai în ultimii șase ani 
peste un miliard de dolari. Realizări 
importante au fost obținute în agri
cultură. „Pămîntul împărțit la țărani, 
în temeiul reformei agrare — a sub
liniat șahinșahul — le va aparține 
totdeauna. Pentru a obține un ran
dament sporit și a facilita introdu
cerea unei tehnologii moderne, pro
iectăm gruparea cultivatorilor în aso
ciații cooperatiste, care vor fi mari 
unități agricole. în același timp, re
sursele și bogățiile naturale — pădu
rile, apa, pășunile, petrolul — nu pot 
aparține persoanelor particulare, ci 
societății, tuturor. Naționalizarea lor 
se impune ca o necesitate obiectivă".

„Progresele dobîndite — a spus în 
încheiere șahinșahul — sînt satisfă
cătoare șl noi sîntem pe calea cea 
bună a unor no) progrese din ce în 
ce mai substanțiale, deoarece, avind 
drept călăuză politica noastră națio
nală independentă, vom continua să 
valorificăm la maximum și în inte
resul propriu, vastele noastre re
surse".

n. popovia
Teheran, 26

Numărul special, de duminică 
24 ianuarie, al ziarului „I’Unitâ", 
organul Partidului Comunist Ita
lian, consacrat semicentenarului 
P.C.I., a înregistrat difuzarea re
cord de 1005 255 exemplare. A- 
eeasta reprezintă — după cum 
scrie „l’Unitâ" din.26 ianuarie — 
încununarea cu succes a unei ac
țiuni politice de mare importan
ță. pentru a purta în rîndul ma
selor populare cuvintul comu
niștilor italieni, rezultatul pozi
tiv al unei mobilizări extraordi
nare a activului de partid.

Nikolai Patolicev, «^stad 
comerțului exterior al U.R.S.S., a pri
mit marți un grup de reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri din R. F. a 
Germaniei, Informează agenția TASS. 
Cu acest prilej, s-a făcut un larg 
schimb de păreri în probleme privind 
relațiile comerciale dintre cele două 
țări.

Un puternic incendiu • 
distrus, luni, un depozit de cauciucuri 
al uzinelor Pirelli de la Settimo 
Torinese, suburbie a orașului Torino. 
Pagubele materiale sînt evaluate la 
aproximativ un miliard de lire (1,6 
milioane dolari). Potrivit primelor re
zultate ale anchetei efectuate de au
torități, incendiul se datorează unul 
scurt circuit.

Aplicarea reformei agra
re în PerU. Ministrul peruvian al 
agriculturii, Jorge Barandiaran, a de
clarat, în cadrul unui discurs radio
televizat, că guvernul a alocat pen
tru anul tn curs 7 491 milioane de «o-

BERLIN

Schimb de păreri între delegațiile 
C. C. al P. S. U. G. și P. C. German

BERLIN 26 (Agerpres) — La Invi
tația C.C. al P.S.U.G., la Berlin a 
avut loc un schimb de păreri între 
o delegație a C.C. al P.S.U.G. și o 
delegație a P.C. German, informează 
agenția A.D.N. Delegațiile au fost 
conduse de Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., și Kurt 
Bachmann, președintele P.C. Ger
man. Intr-un comunicat dat publi
cității la Berlin, se arată că cele două 
delegații s-au informat in legătură 
cu probleme de interes reciproc. Ele 
au reliefat, totodată, concordanța 
punctelor de vedere în principalele

Convorbiri între reprezentanți 
ai celor două state germane

BERLIN 26.— Corespondentul Ager
pres, Șt. Deju, transmite : Potrivit 
unei înțelegeri anterioare, in capitala 
R.D. Germane a avut loc marți cea 
de-a patra întîlnire dintre Michael 
Kohl, secretar de stat la Consiliul 
de Miniștri al R.D.G., și Egon Bahr, 
secretar de stat pe lingă Cancelaria 
federală a R.F. a Germaniei. Cei doi 
secretari de stat au fost însoțiți de 
delegați.

In comunicatul dat publicității la 
încheierea convorbirilor se arată că 
s-a convenit ca următoarea întîlnire 
să aibă loc la 4 februarie, la Bonn.

★
BERLIN 26 (Agerpres) — Legătu

rile telefonice dintre R. D. Germană

Noi date științifice despre 
„Luceafărul dimineții"

CONCLUZII ALE MISIUNII STAȚIEI AUTOMATE „VENUS-7"
MOSCOVA 26 (Ager

pres) — Agenția TASS 
a transmis unele rezul
tate obținute în urma 
coboririi line pe plane
ta Venus a stației auto
mate sovietice „Ve- 
nus-7".

După cum se știe, 
„Venus-7" a fost lansa
tă la 17 august 1970 și 
a coborit lin pe supra
fața planetei la 15 de
cembrie 1970, cînd dis
tanța intre Venus și Pi-

mînt era de 60,6 mili
oane kilometri.

La încheierea zboru
lui de 120 de sile a sta
ției automate, s-a reușit 
realizarea unor măsură
tori directe, chiar pe 
suprafața planetei Ve
nus. Cu acest prilej, s-a 
stabilit definitiv că „Lu
ceafărul dimineții" are 
o atmosferă deosebit de 
fierbinte și că presiu
nea acesteia la sol este

DUPĂ LOVITURA DE STAT 
DIN UGANDA

• ȘTIRI CONTRADICTORII ÎN LEGĂTURA CU CAUZELE PRE* 
LUĂRII PUTERII DE CĂTRE MILITARI • FOSTUL PREȘEDINTE, 
MILTON OBOTE, A PRIMIT AZIL POLITIC ÎN TANZANIA • LA 

KAMPALA, VIAȚA REVINE TREPTAT LA NORMAL

Situația din Uganda, unde un grup 
al armatei și poliției a preluat luni 
puterea rămîne încă confuză. Unele 
surse neoficiale apreciază că în tim
pul luptelor care s-au desfășurat cu 
prilejul loviturii de stat au fost ucise 
70 de persoane, iar numeroase altele 
o» fost rănite. Deocamdată știrile 
sumare care sosesc din Kampala, 
nu dezvăluie intențiile de viitor ale 
noii echipe. Potrivit declarațiilor fă
cute de un purtător de cuvînt mili
tar, transmise de agențiile de pre
să, noul guvern reproșează fostului 
președinte, Milion Obote, „faptul că 
nu a găsit de cuviință să pro
cedeze la alegeri, in ultimii șase ani, 
și incapacitatea de a combate valul 
de crime și, in special, de furturi pe 
care l-a cunoscut Uganda". Același

Ies pentru înfăptuirea reformei agra
re. Pină acum, au fost expropriate 
3 649 645 hectare.

Grupul de deputați ai Sei
mului R. P. Polone, care 

face o vizită în R. F. a Ger
maniei, 18 invitația grupurilor 
parlamentare ale Partidului liber-de- 
mocrat și Partidului social-democrat 
din Bundestagul vest-german, a pur
tat luni tratative cu reprezentanți ai 
acestor grupuri. Liderul fracțiunii 
Partidului social-democrat, Herbert 
Wehner, a arătat că importanța vizi
tei parlamentarilor polonezi constă, 
in primul rind, în faptul că obiectul 
discuțiilor pe care aceștia le poartă 
cu parlamentarii vest-germani îl con
stituie problemele care determină 
viitorul relațiilor dintre Polonia și
R. F. a Germaniei.

Consfătuirea lucrătorilor 
din industria alimentară 
care analizează situația actuală și 
trasează direcțiile de activitate în 
acest sector, a început la Havana. La 
lucrările consfătuirii participă Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, prim-ministru, Osvaldo 
Dortloos, președintele Republicii 
Cuba, și alți conducători de partid și 
de stat cubanezi. Luînd cuvîntul, 
Fidel Castro a subliniat necesitatea 
introducerii în întreprinderi a noilor 
metode de organizare a muncii, pre
cum și a intensificării muncii poli
tice în rîndul muncitorilor și a antre
nării lor mai active la rezolvarea sar
cinilor de producție. Consfătuirea a 
hotărît organizarea Uniunii naționale 
a muncitorilor din industria alimen
tară și a aprobat statutul de activi
tate al acesteia.

Balanța comercială a
S. U.A. pe anul 1970 s a !n- 
cheiat cu un excedent de 2,7 miliarde 
dolari — se arată într-o statistică pu
blicată la Washington de ministerul 
comerțului. 

probleme privind securitatea euro
peană și s-au pronunțat pentru rati
ficarea cit mai grabnică a tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F.G., precum șî 
a tratatului dintre R.P. Polonă și 
R.F.G.

Delegația P.C. German, relevă co
municatul, subliniază necesitatea ca 
guvernul R.F.G. să dea curs propu
nerilor guvernului R.D.G. privind 
stabilirea relațiilor diplomatice nor
male între R.D.G. și R.F.G. și să 
sprijine primirea ambelor state ger
mane In O.N.U. și organismele sale.

și Berlinul occidental urmează să fie 
îmbunătățite în scurt timp. După 
cum informează agenția A.D.N., Mi
nisterul Poștelor și Telecomunicații
lor ai R.D.G. intenționează să pună 
în funcțiune, începînd de la 31 ia
nuarie a. c„ o serie de legături pen
tru convorbirile telefonice directe 
dintre R. D. Germană și Berlinul oc
cidental.

Prin intermediul unul purtător de 
cuvînt, Senatul vest-berlinez și-a ex
primat „satisfacția față de acest în
ceput de normalizare".

Legăturile telefonice directe dintre 
R.D.G. și Berlinul occidental au fost 
întrerupte In 1952 

de circa 60 de ori mai 
mare decit presiunea 
atmosferică la suprafa
ța Pămintului. Prin co- 
borîrea stației „Venus- 
7“ pe suprafața plane
tei, au fost puse bazele 
experiențelor directe pe 
Venus, reușindu-se, tot
odată, captarea pe Pă- 
mint a datelor științifi
ce transmite în condiții 
deosebit de grele de 
temperatură și presiune.

purtător de cuvînt a afirmat că fos
tul președinte ar fi promovat o poli
tică de favoritism pentru tribul său 
originar din nordul țării, situație care 
ar fi dus la disensiuni în rîndul po
porului și armatei. Intr-un portret 
făcut fostului președinta de agenția 
France Presse se remarca tocmai fap
tul că in cursul mandatului său, a- 
cesta a depus eforturi pentru a pre
veni înfruntări între triburi și a men
ține unitatea țării. „In fapt, transmite 
agenția citată, observatorii înclină să 
creadă că armata a preluat puterea 
pentru că nu era de acord cu o serie 
de măsuri de politică internă adop
tate de președintele Obote". După 
cum se știe, Milton Obote a f'>st unul 
din principalii autori ai „Cartei o- 
mului simplu" care, tn esență, pre
vede redistribuirea avuției națio
nale, transferul mijloacelor de pro
ducție întregului popor, diversifica
rea economiei, obținerea unei inde
pendențe financiare. In conformitate 
cu prevederile acestei Carte, Aduna
rea Națională a Ugandei a adoptat, 
anul trecut, o lege, în baza căreia 
statul a preluat 60 la sută din ac
țiunile unui număr de SS de firme 
intre care băncile străine, societățile 
petroliere și de asigurări, minele de 
cupru de la Kilembe, plantații de 
trestie de zahăr și ceai etc. In baza 
aceleiași legi, comerțul exterior 
a tiecut în totalitatea lui sub con
trolul statului. Aceste măsuri au 
fost primite cu ostilitate de către fir
mele în cauză. „Libre Belgique", 
scria, într-un reportaj de la fața lo
cului, că naționalizările parțiale au 
afectat, de asemenea, și cițiva acțio
nari ugandezi, între care se numără 
unii militari ce dețin posturi impor
tante. Observatorii se întreabă dacă 
toate acestea nu au avut un rol dt 
jucat în lovitura de stat de luni.

Agențiile de presă rețin, de aseme
nea, faptul că „la Whitehall (sediul 
guvernului britanic) se evită să se 
dea impresia că Londra se bucură de 
înlăturarea președintelui Obote, care, 
la conferința de la Singapore a Com- 
monwealthului, s-a remarcat în mod 
deosebit ca unul din adversarii cei 
mai înverșunați ai proiectului englez 
de a vinde arme Africii de Sud".

Fostul președinte, Milton Obote, 
care a sosit luni in Kenya, venind de 
la Singapore, a plecat la Dar es Sa
laam, capitala Tanzaniei, unde a pri
mit azil politic.

★
Ultimele știri transmise de agen

țiile de presă internaționale infor
mează că, in cursul zilei de marți, 
viața capitalei ugandeze reintră pe 
făgașul normal. Pe străzile Kampalei, 
magazinele, băncile, întreprinderile 
industriale și comerciale și-au reîn
ceput activitatea. In același timp 
însă, în unele cartiere mărginașe 
continuă să se audă focuri de armă. 
Nimeni nu îndrăznește să plece din 
Kampala, nici măcar pină în împre
jurimile orașului.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse relevă că numărul morților 
depășește cifrele comunicate inițial, 
o estimare exactă fiind deocamdată 
imposibilă. Din surse informate se 
transmite că în timpul evenimente
lor și-au găsit moartea doi miniștri 
ugandezi și doi misionari canadieni.
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