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Anul 1970, ultimul an al cincinalului 1966— 1970, s-a încheiat cu însemnate realizări în toate domeniile activității economice, sociale și culturale. Obiectivele principale ale planului de dezvoltare economico-socială a țării au fost îndeplinite în bune condițiuni, deși inundațiile au provocat greutăți în desfășurarea activității pro- dWtive și pierderi economiei naționale."in- acest an a continuat traducerea în viață a măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii economiei, a întregii vieți sociale, s-au manifestat pe scară largă efectele pozitive ale vastului program de investiții realizat în cinci
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întreprinderile industriale ale 

consiliilor populareUnitățile cooperației meșteșugărești au depășit planul producției marfă și al prestărilor de servicii cu 6,9 la sută, iar cele ale cooperației de consum cu 17,4 la sută.Marea majoritate a județelor au îndeplinit și depășit planul producției globale pe anul. 1970 ; datorită măsurilor luate, sprijinului primit și Procentul de îndeplinire a planului pe 1970
1970 în procente fată de 1969Energie electrică 100.7 111,3Cărbune extras 98.4 119,2Țiței extras 100.6 101,0Gaz"-metan extras 106,2 104,7Oțel ■ 99.8 117,6din care :— oțeluri aliate ’ 104.4 125,4Aluminiu primar șî aliaje de aluminiu 94,7 113,0Motoare electrice de 0,25 kW și peste 97,4 117,5Mașinl-unelte pentru așchierea metalelor 96,8 104,1Locomotive Diesel și electrice pentru liniimagistrale 103.9 123,8Autocamioane, autobasculante șl autotractoare 97,3 114,7Autoturisme de oraș 101,6 128,3Tractoare 96.7 117,6îngrășăminte minerale (100%) 93,8 124,3Materiale plastice și rășini sintetice (100%) 92.5 150.2Fibre și fire chimice 106.7 135,8Anvelope auto, tractor, avion 100.6 114,4Cauciuc sintetic 102,1 110.9Hîrtie 99,4 108.4Ciment 100.6 108,1Plăci din particule aglomerate șl fibrolemnoase 35,4 112,9Mobilă 102,2 110,3Țesături 99,5 108,2Tricotaje 98,1 114,8încălțăminte 96.0 104,6Televizoare 96,6 126.6Aparate de radio 100,0 106,3Răcitoare electrice 84,5 91,8Came 87,S 102,0Zahăr 72.4 87.9Ulei comestibil 96,9 94.2Planul a fost îndeplinit și depășit la o serie de produse industriale de bază. La energie electrică. motoare electrice, autocamioane și autoturisme, tractoare, îngrășăminte minerale, materiale plastice și rășini sintetice, tricotaje, televizoare și la alte produse, nivelul producției anului 1969 a fost depășit în proporții mari, variind între 11 și 50%, La unele produse, deși s-au realizat creșteri față de anul 1969, planul nu a fost îndeplinit ca urmare a întîrzierii punerii în funcțiune a unor capacități de producție, a faptului că unele unități noi nu au atins parametrii din proiecte, a deficiențelor în aprovizionarea tehnico-materială, în cooperarea dintre întreprinderi, precum și în organizarea producției și a muncii. în industria alimentară, nivelurile planificate nu au fost atinse la unele produse datorită, în principal, nerealizării cantităților de materii prime agricole prevăzute.în anul 1970, potențialul industriei s-a mărit prin intrarea în funcțiune a 390 noi capacități de producție importante, îndeosebi în ramurile : energie electrică, construcții de mașini, chimie, metalurgie, combustibil, materiale de construc

nal, ale preocupărilor pentru laturile calitative, pentru ridicarea eficienței economice In toate domeniile de activitate.In INDUSTRIE volumul producției globale a fost de 296,7 miliarde lei, planul fiind. îndeplinit în proporție de 100,6%, cu o depășire de 1,7 miliarde lei. Comparativ cu anul 1969, producția globală industrială a crescut cu. 12%, obținîn- du-se un spor de producție în valoare de 31,7 miliarde lei.La principalele ministere, organizații economice centrale și consilii populare, planul producției globale a fost îndeplinit astfel:
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103,2eforturilor depuse, și-au îndeplinit principalele sarcini de producție și unele dintre județele afectate de inundațiile din primăvară.Nivelul producției la principalele produse în anul 1970, in comparație cu planul și cu realizările din 1969, se prezintă astfel: 

ții, industria ușoară și alimentară. Au fost date în producție : laminorul slebing de la Combinatul siderurgic din Galați, 420 MW la Centrala termoelectrică din Mintia — Deva, instalații de fire poliesterice la Uzina de fibre sintetice din lași, instalațiile de amoniac, uree și azotat de amoniu de la Combinatul chimic din Craiova, fabricile de cherestea și mobilă de la Combinatul pentru industrializarea lemnului din Cîm- peni, Fabrica de tricotaje tip lină din Miercurea ■Ciuc, Fabrica de conserve din legume și fructe din Turnu-Măgurele.Au fost înregistrate progrese în mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, în aplicarea de-procedee tehnologice noi și a continuat acțiunea de dotare a unor întreprinderi cu echipamente electronice de calcul pentru conducerea producției și proceselor tehnologice.S-au intensificat preocupările pentru.îmbunătățirea calității producției, au fost introduse în fabricație noi mașini și utilaje cu caracteristici tehnice superioare, noi sortimente de bunuri de consum.Ca urmare a înzestrării întreprinderilor cu 

mașini și instalații noi, a aplicării unor tehnologii moderne, a utilizării mai bune a capacităților de producție, a perfecționării organizării muncii și ridicării calificării forței de muncă, productivitatea muncii a crescut în industria republicană, cu 8,8 la sută față de 1969, reali- zîndu-se pe această cale 74 la sută din sporul producției globale industriale.Măsurile luate pentru reducerea consumurilor materiale și ridicarea productivității muncii au dus la micșorarea prețului de cost, asigurînd îndeplinirea sarcinii de reducere a cheltuielilor de. producție la • 1 000 lei producție-marfă.In AGRICULTURĂ a continuat procesul de dezvoltare și modernizare a bazei tehnice- materiale ; unitățile socialiste au primit un număr însemnat de tractoare și mașini agricole perfecționate, cantități sporite de îngrășăminte și alte substanțe chimice ; au fost amenajate noi suprafețe pentru irigații, s-au pus în funcțiune sere legumicole moderne și complexe zootehnice de mare capacitate.Volumul investițiilor în agricultură a fost în 1970 cu 16,9% mai mare decît în anul 1969. Din fondurile centralizate ale statului s-au realizat investiții în valoare de 8,7 miliarde lei, cu 8% peste prevederile planului; din acestea, creditele pe termen lung acordate de stat cooperativelor agricole de producție au însumat 1,8 miliarde lei. Au fost date în funcțiune din fondurile centralizate ale statului peste 60 de capacități de producție agrozootehnice.'întreprinderile agricole de stat au dat în folosință complexe avicole cu aproape 1,4 milioane locuri, complexe de porci cu o capacitate de 614 mii porci grași/an și un număr de peste 24 000 locuri în complexe pentru vaci de lapte.Din fonduri proprii și din credite acordate de stat, cooperativele agricole de producție au realizat și dat în folosință un număr important de grajduri pentru animale, maternități și în- grășătorii pentru porcine, sere și solarii; în unitățile zootehnice intercooperatiste au fost date în funcțiune îngrășătorii de miei cu o capacitate de 454 mii miei/an, sectoarele de reproducție la 13 complexe de porcine și capacități de 72 mii locuri găini și 400 mii pui de carne pe ah la 4 complexe avicole.In anul 1970 au fost puse în funcțiune 105,5 mii hectare suprafețe amenajate pentru irigat, din care 75 mii hectare în sisteme mari. Prevederile planului de amenajări pentru irigații nu au fost însă îndeplinite.Cu toate efortufile făcute pentru dezvoltarea și modernizarea bazei vehnice-materiale, producția agricolă obținută în anul 1970 a fost sub nivelul prevederilor planului și al realizărilor din anii anteriori. Neîndeplinirea planului a fost determinată de inundații și alte calamități naturale. La aceasta au contribuit însă și unele neajunsuri dintr-o serie de unități agricole socialiste, îndeosebi în ceea ce privește aplicarea măsurilor agrotehnice, folosirea mijloacelor de producție și a forței de muncă.Producția globală agricolă realizată în anul 1970 a fost de circa 68,7 miliarde lei, cu 3,7 miliarde lei mai mică decît în - anul 1969. La principalele culturi, recoltele • obținute au fost sub nivelul planificat.în anul 1970 s-au realizat 3 394 mii tone grîu- secară, 6 395 mii tone porumb, 769 mii tone floarea-soarelui, 3 140 mii tone sfeclă de zahăr, 1 700 mii tone cartofi de toamnă, 2 000 mii tone de legume, 2 000 mii tone fructe și struguri.Potrivit recensămîntului animalelor, la data de 4 ianuarie 1971 efectivele de animale erau următoarele : — mii capete —Efectivul Efectivul existent la existent la 4.1.1971, față 4.1. 1971 de 3.1.1970Bovine — total 5 215,4 + 180,6din care— vaci și juninol 2 623,6 + 127,4Porcine — total 6 357,9 + 386,3din care î— scroafe de prăsilă 680,5 + 32,7Ovine — total 13 812,8 — 23,1din care— oi și mioare 10 581.6 — 294,8Păsări — total 54 164,1 + 270,4In anul 1970 s-au obținut 1 309 mii tone car-

Vineri, 29 ianuarie, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a făcut o nouă vizită de lucru prin întreprinderi ale indus
triei constructoare de mașini din Capitală.

Programul a inclus Uzina „Electrotehnica" și „Uzina de mașini elec- 
trice-București", ambele situate în cartierul Drumul Taberei, întreprinderea 
„Automatica" și „Fabrica de elemente de automatizare", din cartierul Fio- 
reasca, uzinele „Electronica" de pe platforma industrială Pipera, precum și 
„întreprinderea de piese radio și semiconductor!" Băneasa.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a fost însoțit de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa și Dumitru Popescu, precum și de ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, loan Avram.

La „Fabrica de elemente de automatizare", gazdele prezintă conducătorilor de partid și de stat realizările objinute
Ca și întîinirile precedente 

cu colectivele largi de munci
tori, ingineri, tehnicieni, cu 
oameni ai muncii, această vi
zită se înscrie în practica de 
lucru a partidului nostru, a 
conducerii sale, a secretaru
lui general, de a vedea la 
fața locului, de a analiza îm
preună cu aceste colective 
problemele concrete ale pro
ducției, de a găsi soluțiile op
time pentru mai buna gospo
dărire a unităților, ridicarea 
pe trepte superioare a nivelu
lui calitativ și cantitativ al 
producției. în cadrul acestor 
întîlniri, pe lingă problemele 
privind bunul mers al-produc
ției, ale dezvoltării* continue 
a economiei, a tuturor com
partimentelor vieții sociale, 
secretarul general se preocu

pă îndeaproape de condițiile 
de muncă și de viață ale oa
menilor, de năzuințele lor.

Consultarea permanentă a 
conducerii partidului cu pro
ducătorii bunurilor materiale, 
muncitorii și cadrele telinico- 
inginerești, contribuie la întă
rirea continuă a strînselor le
gături dintre partid și popor, 
expresie concretă a largului 
democratism al orînduirii 
noastre socialiste.

Pretutindeni, Ia uzinele din 
noul și modernul cartier Dru
mul Taberei, Ia cele din FIo- 
reăsca, Ia întreprinderea de 
la. Băneasa, conducătorii de 
partid și de stat au fost întîm- 
pinați cu multă căldură, cu 
manifestări de fierbinte ata
șament față de Partidul Co

munist Roman, față de secre
tarul său general, față de cau
za socialismului. Prin urale și 
aplauze furtunoașe, miile de 
constructori de mașini din fa
bricile vizitate — muncitori, 
ingineri, personal de concep
ție și proiectare — au făcut o 
vibrantă, o emoționantă pri
mire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți condu
cători de partid și de stat. Ei 
și-au exprimat, totodată, an
gajamentul solemn de a tra
duce neabătut în viață pro
gramul luminos de dezvoltare 
a României socialiste, stabilit 
de Congresul al X-lea al parti
dului, sarcinile noului cinci
nal în care am pășit.

ne în greutate vie, circa 39 milioane hectolitri lapte, peste 29 mii tone lînă și 3 515 milioane bucăți ouă ; producția obținută a fost în creștere față de anul 1969 la lapte și ouă și în ușoară scădere la carne și lînă.Nerealizarea nivelului prevăzut la o serie de produse agricole a influențat negativ, în unele perioade, livrările la fondul de stat, aprovizionarea industriei și a populației.
In TRANSPORTURILE de mărfuri și călători, prevederile planului au fost îndeplinite și depășite. Față de 1969, transporturile de mărfuri au crescut cu 10,7%, iar cele'de călători cu 12,3%. A continuat acțiunea de dotare a transporturilor cu mijloace moderne; s-au modernizat circa 520 km drumuri publice, iar 1500 km de drumuri au fost acoperite cu îmbrăcă- minți asfaltice ușoare.

(Continuare în pag. aii-a)

Ca pretutindeni în uzinele vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu este primit cu dragoste și bucurie de colectivul uzinei „Electronica"(Continuare în pag. a V-a)
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NICOLAE

PRESTIGIOASE

flori conducătorului iubit al partidului și statuluiUn buchet de

SOCIALISTE

(Continuare în pag. a IU-a).Electrotehnica

mun-Ceasor vine în în- tovarășului Nicolae îl îmbrățișează, spu-

ministruluide mașini, concentratei industriale și să ' întreprindă măsuri dezvoltarea producției,

care, zită, mică selor „Automatica" — expresie a măiestriei tehnice, a puterii de creație a cadrelor de muncitori, ingineri, tehnicieni și proiectanți, e progresului înregistrat de industria noastră socialistă. Secretarul general al partidului se interesează îndeaproape de principalii indicatori tehnici și econo-

de către directorul general al întreprinderii, ing. Ion Geambașu.Pupitre de comandă automată pentru familia strungurilor carusel, pentru freze' portal și prese industriale, panouri pentru acționare automată a războaielor de țesut bumbac și mașini de cardat, iată cîteva din modernele instalații ca o veritabilă carte de vi- înfățișează succint, într-o expoziție, o parte a succe- colectivului întreprinderii

anul 1970.se remarcă de producție folosit. Ast- lucru al bobinatoarei Georgeta Neagoe tovarășul Nicolae Ceaușescu demonstrează că o masă de lucru de dimensiunile celei de față oferă spațiu de activitate nu pentru unul, ci pentru doi oameni, aceasta însem- nînd, practic, posibilitatea de a dubla, pe aceeași suprafață construită, numărul mașinilor instalate, al muncitorilor. Folosirea judicioasă a spațiului construit este o problemă " de însemnătate majoră, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiecare metru pătrat trebuie valorificat pe deplin, aceasta contribuind Ia reducerea investițiilor, a cheltuielilor pentru construcții inutile.Problema avea să fie reanalizată în discuția finală, cînd factorilor de conducere li se face recomandarea de a căuta soluții pentru construirea în incinta halei, la semiînălți- me, a unor amenajări-platforme pe care, prin instalarea unor utilaje

în ambianța armonioasă a noului cartier de locuințe Drumul Taberei se înscrie spectaculos „Electrotehnica", unitate industrială specializată in producția de e- chipamente electrice pentru alimentare, în instalații de automatizare și comenzi electrice. Este singura întreprindere din țară care are acest profil. Prima în șirul întreprinderilor înscrise în itinerarul vizitei de lucru de ieri.în fața uzinei, în întâmpinarea oaspeților, se află o mulțime de oameni, membri ai colectivului întreprinderii, bucuroși de a primi în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat. în holul pavilionului central, adjunctul ministrului industriei construcțiilor de mașini, Cornel Mihulecea, directorul întreprinderii, inginer Nicolae Țigănilă, dau explicații referitoare la construcția ce adăpostește această unitate. Aceasta este formată dintr-o hală monobloc realizată din prefabricate avînd o lungime de 270 metri și o'lățime de 72 metri. Construcția are o suprafață totală de 23 000 mp.Valoarea investiției noii întreprinderi se ridică la 77 milioane lei, sumă care, atunci cînd capacitatea de producție proiectată va fi atinsă, se va recupera în termen scurt. Faptul pune în evidență eficiența ridicată a investițiilor.Este o întreprindere realmente tî- nără, a cărei construcție a fost începută în luna mai a anului 1968. La începutul anului 1970 a fost dată parțial în funcțiune cu a- teliere de montaj, prelucrări și presaj. De la 1 ianuarie a început să producă hala principală. Alți parametri care conferă tinerețe întreprinderii: tinerețea salari aților, a căror vîrstă medie se situează în jur de 26 de ani, produsele noi realizate aici, unele, cum este modernul aparat Rontgen ce va intra, începînd din luna martie, în producția de serie zero, produse pentru prima oară în țară, dispozitivul pentru protecția sudorului împotriva 'electrocutării (invenția românească) ș.a.m.d.într-o modalitate sugestivă un panou înfățișează dinamica producției și a principalilor indicatori realizați de întreprindere, precum și perspectiva creșterii acestora. în anul 1970, valoarea producției s-a ridicat la 225 milioane -lei. îir 'acest an ea va ajunge la 275 milioane lei, urmînd ca în anul 1975 să însumeze 385 milioane lei.Toate acestea vorbesc la modul cel mai convingător despre activitatea întreprinderii, dau certificat de valabilitate eforturilor făcute de colectiv în planul organizării producției și a muncii, al valorificării optime a înzestrării tehnice superioare a tuturor sectoarelor de activitate.Sînt prezentate o serie de produse pe care le realizează în prezent întreprinderea : echipamente pentru locomotive Diesel electrice și electrice, aparatură pentru instalații de iluminat și încălzit vagoane de călători, grupuri electrogene. Gabaritul redus al acestora, unele fiind realizări de concepție originală, indicii calitativi ridicați, finisajul îngrijit, s-ar putea spune ireproșabil, creează o bună impresie și dau măsura gradului înalt de calificare a muncitorilor. în prezent, la fiecare 12 zile, întreprinderea inaugurează un produs nou.Corpul principal al întreprinderii — hala de montaj — este o veritabilă premieră în materie de construcții industriale. Pereții sînt realizați în întregime din sticlă și lumina inundă cu generozitate interiorul măsurînd nu mai puțin de 15 000 mp. Un mare număr de muncitori, tehnicieni, ingineri întîmpină călduros pe oaspeți,

ovaționînd îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general.Este o ambianță tonifiantă. Pretutindeni se întîlnesc preocupări pentru concepții constructive superioare, căutări de soluții economicoase.— Cîți salariați are întreprinderea ? se interesează secretarul general al partidului.— în prezent, 1 500, răspunde directorul.— Dar în perspectivă ?— Pînă în 1975 numărul muncitorilor va crește, cu încă 500, dar producția pe care o vom realiza va fi dublă față deîn timpul vizitei faptul că spațiul poate fi mai bine fel, la bancul de

țări cu o industrie electrotehnică cu tradiție. Constructorii sînt felicitați pentru aceste succese, in- dicîndu-li-se să continue stăruitor activitatea în acest domeniu.La plecare, membrii colectivului de conducere al uzinei au mulțumit pentru vizita făcută, pentru recomandările prețioase date de secretarul general al partidului, au exprimat hotărîrea muncitorilor, inginerilor, lucrătorilor din sectorul de proiectare și concepție, tehnicienilor de a-și mobiliza întreaga putere de muncă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor importante ce revin întreprinderii în acest an și în actualul cincinal, pentru - dezvoltarea și- progresul continuu al industriei electrotehnice românești. Oaspeții se despart de colectivul uzinei într-o feră de. vibrant , entuziasm.

Discujii rodnice cu conducătorii și specialiștii uzinelor „Automatica" și „I

La una din primele unități ale industriei, electrotehnice române — Uzina.de mașini electrice Bucureștii,.,întreprinderea fabrică motoarele electrice pentru acționarea diferitelor utilaje din toate ramurile'industriale, precum și motoare cu destinație specială pentru' industriile minieră și chimică, motoare pentru locomotive Diesel-electrice, Diesel-hidraulice și electrice. în larga gamă de produse un loc important îl dețin grupurile de sudură și grupurile electrogene destinate alimentării cu energie e- lectrică a șantierelor de construcții, a celor petroliere, a agriculturii, industriei extractive etc.în. răstimpul 1966—1970, cincinalul încheiat, producția-marfă a u- zinei a crescut de 2,2 ori, productivitatea muncii de 1,7 ori, iar cheltuielile la 1 000 tei producție au scăzut cu 148 tei. Creșterea productivității muncii, reducerea continuă a cheltuielilor de producție prin mai buna organizare a activității de producție, prin reducerea consumului de materii prime și materiale constituie o preocupare permanentă a conducerii întreprinderii, a colectivelor de muncitori și specialiști.La sosirea în uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de ing. Mircea Gheorghiu, directorul întreprinderii, Gheorghe Dăscălescu, maistru, care lucrează în întreprindere de la înființarea acesteia, de cel mai vechi strungar al unității — Lazăr Iordan, de numeroși muncitori.Vizita începe cu atelierul spe-

mici, de programul de dezvoltare, specializare și diversificare a producției. Directorul întreprinderii arată că în ultimii 5 ani producția uzinei a sporit de 3.5 ori, în special prin creșterea productivității muncii, iar pentru actualul cincinal este prevăzută să se dubleze. Nivelul tehnic al producției a crescut an de an. Se produc acum instalații de automatizare a mași- nilor-unelte cu comandă program, instalații de reglare. automată a proceselor rapide, echipamente cu sisteme unificate de reglare automată tranzistorizată, instalații de reglare complexe pentru industria chimică cu aparatură electronică, instalații automate echipate cu e- lemente logice tranzistorizate.Colectivul uzinei se mîndrește că iha’i-i'>'într6prinderi cum sînt combinatele siderurgice de la Galați, Hunedoara sau Reșița, uzina „Republica", mari combinate și rafinării de la Ploiești, Brazi, Tr. Măgurele, puternice centrate electrice ca cele de la Porțile de Fier, Deva, Craiova. București-Sud și altele, unități ale agriculturii și industriei alimentare sînt echipate azi cu instalații de automatizare produse aici.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducători de partid și de stat sînt informați, de asemenea, că peste 25 la sută din producția marfă realizată în ultimul cincinal a fost solicitată la export, în peste 30 de „țări, în patru continente.în timpul vizitei, un popas mai îndelungat se face în sectorul de autoutilare. Sînt prezentate aici o serie de instalații create de specialiștii întreprinderii, cum sînt mașina cu comandă program pentru realizarea cablajului rigid, standuri universale pentru verificare prin simulări, mașini cu funcțiuni multiple, locuri de muncă construite pe baza principiilor er~ gon ornice, echipamentul complet pentru atelierele de galvanizare, de eloxare și vopsitorie etc. în total, în ultimii 5 ani specialiștii întreprinderii au realizat 85 tipuri de

trăiți ani mulți, tovarășe Ceaușescu.Este un gest spontan, simplu, o- menesc, dar încărcat de semnificații, exprimă un sentiment comun tuturor oamenilor muncii, sentimentul de dragoste și atașament față de partid, față de secretarul său general.

cial pentru fabricația echipamentelor pentru locomotive și vagoane de cale, ferată, continuă apoi prin atelierele j de strungărie, grea, de bobinaj de montaj grupuri e- lectrogene, '• demaroruri,;;'f.;seulărle-- Pretutindeni, .muncitorii fac o primire entuziastă, o vibrantă manifestare de dragoste pentru partid, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu Secretarul general răspunde saluturilor ce-i sint adresate. La secția de autoutilare, în fond o mică fabrică producătoare de mașini-unelte. este apreciată calitatea superioară a u- tilajelor produse și se formulează dezideratul extinderii activităților similare la nivelul întregii economii naționale.— Trebuie să ajungem în situația. arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca fiecare , întreprindere nouă să aibă o adevărată în- treprindere-mamă, care încă înainte de turnarea fundațiilor să-i conceapă și să-i realizeze utilajele ce-i vor intra în dotare.în atelierul de împachetaj citoarea Ioana tîmpinarea Ceaușescu, nind :— Să ne

ușoare, se pot cîștiga, sub același acoperiș, spații suplimentare.Din punct de vedere tehnic, întreprinderea se situează printre cete mai moderne. Ea dispune de laboratoare dotate cu aparate de măsură și control dintre cete mai perfecționate, și o dovadă în acest sens o constituie, între altele, ștandul de verificare pentru amplificatoare magnetice, unde ing. Victoria Cio- banu oferă o seamă de interesante date.De altfel, în colaborare cu institutele de proiectări de specialitate (I.P.A., I.C.P.E.), întreprinderea a realizat o serie de produse modernizate, echipate cu ventile de siliciu, avînd gabarite mici și performanțele comparabile produselor similare realizate în străinătate.Toate acestea, ca șl alți factori cu pondere din întreprindere, constituie tot atîtea posibilități, tot atîtea resurse de creștere a producției și productivității muncii, în obținerea unui mai mare cuantum de realizări. Tocmai de aici pornind, secretarul general al partidului recomandă factorilor de conducere de la „Electrotehnica" să reanalizeze obiectivele înscrise în plan, să sporească sarcinile pe măsura posibilităților reale ale întreprinderii, să pcorde toată atenția creșterii productivității muncii, realizării de produse la un preț de cost cît mai scăzut. Aparatul Roentgen, de exemplu, costă prea mult la ora actuală.— Avețî cadre cu experiență, o întreprindere utilată modern, condiții, deci, să produceți mai mult, atît pentru cerințele interne cît și pentru export.îndemnul, recomandările făcute sînt cu seriozitate luate în considerare și directorul întreprinderii, inginerul Nicolae Țigănilă, asigură că se vor depune toate eforturile pentru a găsi și pune în practică soluțiile apte să te concretizeze. să te dea viață.

utilaje pentru autoutilarea diverselor sectoare de producție. ASecretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat apreciază în mod deosebit faptul că aproape 50 Ja sută din volumul utilajelor întreprinderii provine din autoutilare.în fața unui panou pentru verificarea prin simulări, inventatorul acestuia, tehnicianul Valeriu Nicu- lescu, după ce prezintă oaspeților modul de funcționare, spune :— Vom face totul, tovarășe secretar general, ca indicația dată de dumneavoastră privind modernizarea proceselor de producție, ridicarea calității și a eficienței economice să prindă viață. Avem asigurate toate condițiile pentru a- ceasta, iar sarcinile cincinalului ne mobilizează și mai mult.Se vizitează în continuare noua și moderna hală construită in ultimul an, care adăpostește sectoarele de montare a echipamentelor electrice, în secția panourilor de automatizare pentru echiparea mașinilor-unelte, care se produc azi în serie, instalațiile prezentate în expoziția de la intrarea în întreprindere sint întîlnite aici în plin proces de montare.Este vizitat apoi sectorul d« montaj al panourilor de automati- zare-unicate. Sînt prezentate aici cîteva din panourile în curs de montaj, printre care : camera de comandă pentru Fabrica de amoniac de la Slobozia, camera de comandă pbntru Centrala termoelectrică — Ro vinari, pentru Combinatul siderurgic-Galați, panoul de automatizare pentru Fabrica de ciment — Cimpulung-Muscel și altele.în altă secție vizitată sînt în curs de montaj panouri destinate exportului, printre care unele pentru uzine chimice din R.A.U. sau pentru fabrici de sodă din Iran și Tunisia. Se arată că, dacă în urmă cu cîțiva ani producția pentru export a întreprinderii constituia o excepție, astăzi ea reprezintă un volum important, iar gradul de complexitate este din ce în ce mai ridicat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor uzinei să depună în continuare eforturi pentru ca toate instalațiile produse să fie competitive pe piețele internaționale, să diversifice gama de panouri și pupitre de comandă și să realizeze și alte elemente, preo- oupîndu-se totodată de miniaturizarea acestora.în continuare, oaspeților te sînt prezentate prototipurile cîtorva din noile instalații asimilate de întreprindere și a căror producție va începe în curînd. Printre acestea sînt diferite echipamente pentru industria energetică, instalațiile de irigare și altele. Ele prezintă a- vantajul că se pot realiza pe scheme tipizate care dau producției un caracter de serie, pot fi mai u- șor construite și depanate și se reduce consumul de metal cu circa 20 la sută.în încheierea vizitei, discutind cu conducătorii întreprinderii, cu specialiștii prezenți, cu conducerea ministerului de resort, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază bunele rezultate de pînă acum și te recomandă să se aibă în vedere realizarea de instalații de automatizare pentru toate sectoarele industriei. să se preocupe de continua lor modernizare, de simplificarea lor, de reducerea gabaritelor, a preturilor de cost.

De-a lungul întregului traseu, străbătut de coloana de mașini, de la dealul Cotrocenilor și pină în Floreasca, numeroși cetățeni se opresc pentru a-1 saluta cu căldură pe secretarul general al partidului, exprimînd prin gesturi simple sentimentele lor de prețuire și stimă față de conducătorul partidului și statului.Următorul punct înscris pe agenda de lucru a vizitei este întreprinderea „Automatica", situată în unul din noile cartiere ale Capitalei, întreprindere care, prin producția sa, simbolizează noul în industria țării, ridicată la parametrii înalți ai industrializării, în pas cu tehnica mondială.Realizările uzinei, evoluția producției și perspectivele sale îi sînt prezentate tovarășului Ceaușescu

Punctul terminus al vizitei îl constituie o expoziție sui-generis, amenajată în hala nouă a uzinei. Aici se află cele mai reprezentative produse ale întreprinderii, între care se remarcă convertizorul de frecvență de 8 000 Hz, utilizat la tratamente termice, îndeosebi la călitul pieselor de mare uzură, cum ar fi arborii cotiți cu came de la motoarele tractoarelor și autocamioanelor. Piesa este proiectată de inginerul Victor Bunea, laureat a! Premiului de stat, specialist care lucrează în întreprindere încă de Ia înființarea ei. Acest utilaj,. distins cu Medalia de aur la Expoziția internațională de invenții de la Viena din anul 1969, este introdus în fabricația de serie și exportat în numeroase țări. Sînt prezentate grupuri electrogene realizate de uzina bucureșteană în cooperare cu firme de peste hotare, între acestea, „Rolls-Royce" (Anglia), „Torpedo" (R.S.F. Iugoslavia), firme din Polonia și Italia.Datorită performanțelor ridica
te ale mașinilor, mai mult de 30 la sută din producția întreprinderii este exportată. în 45 de țări ale globului marca de fabrică U.M.E.B. este cunoscută și se bucură de bune aprecieri. Un set de motoare așteaptă să pornească spre Cuba, R.F. a Germaniei, Grecia, Italia și Turcia.-Directorul general al Centratei industriale de mașini și materiale electrotehnice, ing. Alexandru Ne- cula, informează că unele produse ale întreprinderii sînt solicitate la ora actuală într-un volum ce depășește capacitatea de producție a uzinei.Țovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ministrului industriei construcțiilor ducerii uzinei pentru îndeosebi la acele sortimente care au asigurată desfacerea pe piața externă. Și subliniază : Nu ne este îngăduit, sub nici o justificare, 
să nu satisfacem comenzile din străinătate.în ceea ce privește preocuparea pentru .ridicarea performanțelor calitative ale produselor, specialiștii evidențiază faptul că la. motoarele asincrone s-a ajuns ca greutatea specifică pe kilowatt să fie egală cu aceea a celor mai reușite - produse. sifnilăre rea 11 zate ■ în 1
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a II-a)Aveți un colectiv bun, remarcă tovarășul Ceaușescu, puteți îndeplini în bune condiții sarcinile sporite care vă stau în față în viitorul cincinal.
ACOLO UNDE SE NASC IMAGINILE

Șl SUNETELE
în zona Industrială Pipera, una din platformele care potențează aportul Capitalei la dezvoltarea economiei naționale, a intrat în funcțiune în 1969 secția de montaj radioreceptoare și televizoare a cunoscutelor uzine „Electronica", de fapt o adevărată întreprindere.Și aici, ca pretutindeni în unitățile vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați cu un deosebit entuziasm de sute de muncitori.Oaspeții sînt invitați mai întîl într-o expoziție unde sînt prezentate toate tipurile de aparate de radio și televizoare produse pînă. acum de întreprindere. Exponatele sintetizează vizual drumul parcurs în dezvoltarea sa de o tînără ramură a industriei țării noastre — cea constructoare de radioreceptoare și televizoare. Deosebit de semnificative, ele îndeamnă la o adevărată retrospectivă. Primele radioreceptoare „Record" și „Pionier" s-au produs în țară cu peste două decenii în urmă. Piesele, în cea mai mare parte, erau importate, astfel că munca la fostul „Radio popular" — cum se numea pe atunci a- ceasta întreprindere — era o simplă 1 activitate de asamblare. Dar anii ce au urmat, au fost ani de succese, de creștere a oamenilor și de perfecționare a aparatelor. S-au format specialiști, au fost pregătiți muncitori de înaltă calificare. Rezultatul : pe porțile întreprinderii ies zilnic circa 2 000 de aparate de radio și 1100 televizoare asamblate în marea lor majoritate cu piese fabricate în țară.Secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt informați asupra noilor produse asimilate. Directorul întreprinderii, ing. Constantin Faur, prezintă premierele recente : aparatele de radio „Sinaia", „Neptun" și „Traviata", televizoarele „Lux", „Modern", „Clasic" cu caracteristici funcționale superioare. Se explică, de exemplu, că aparatul „Neptun", în Comparație cu „Mamaia", apreciat și acesta de cumpărători, are o audiție perfecționată. Prevăzut cu un număr de tranzistori mai mare, noul tip realizează performanțe superioare și în redarea înregistrărilor făcute pe. plăci de picup sau benzi de magnetofon....De-a lungul liniilor de montaj ale televizoarelor, sute de tinere muncitoare lucrează de zor. Urmărim cu atenție drumul parcurs de „circuitul imprimat" pe care se adună piesă lîngă piesă pînă cînd, după reglajul final și controlul calității, ecranul se luminează. Mîini delicate de fete culeg cu dexteritate piesele fragile plantîndu-le în carcasa televizoarelor. Muncitoarele întrerup pentru cîteva clipe lucrul și salută cu căldură pe toyarășul Nicolae Ceaușescu.— Este un prilej de bucurie
FABRICA „CELULELOR NERVOASE” 

ALE INDUSTRIEI
Este ora prtnzului. Sub soarele primăvaratic, Fabrica de elemente de automatizare, apărută pe

Vă puteți bizui pe noi, tovarășe secretar general, spune directorul uzinei. împreună cu muncitorii și specialiștii, vom găsi cele mai bune mijloace pentru a ridica eficiența întregii noastre activități.

de a avea în mijlocul nostru pe secretarul general, spune controlorul Constantin Dumitrescu.Pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt informați asupra noilor tipuri de televizoare aflate în cubs de asimilare de întreprindere. Este vorba, printre altele, de variantele televizoarelor „Lux" și „Clasic" prevăzute cu selectoare de canal cu acord continuu, care reprezintă o treaptă superioară în fabricația acestora. Se subliniază faptul că ele sînt echipate cu țu- buri cinescoape fabricate în țară, care, de asemenea, reprezintă o realizare de prestigiu a electronicii românești.Vizita în continuare la liniile de montaj ale aparatelor de radio prilejuiește de asemenea discuții ample între oaspeți și gazde asupra caracteristicilor și calităților acestor produse.— Cu toate succesele obținute, aveți posibilități să diversificați și mai mult producția de televizoare și de aparate de radio, să vă faceți cunoscuți mai mult pe piața externă cu produsele întreprinderii, le spune tovarășul Ceaușescu gazdelor.înainte de încheierea vizitei, secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat se întrețin îndelung cu specialiștii întreprinderii, centralei industriale, cu conducerea ministerului de resort asupra perspectivelor unității, modernizării produselor.— Calitatea, competitivitatea, reducerea continuă a prețului de cost trebuie să fie principalele preocupări, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu.Directorul întreprinderii aduce în discuție o serie de tehnologii moderne aplicate în întreprindere, dă explicații în legătură cu măsurile tehnico-organizatorice menite să contribuie la creșterea producției și productivității muncii,, la reducerea prețului de. cost, .la,.i;ițli- s, carea calității.— Da, aveți unele rezultate bune, dar trebuie să obțineți succese și mai mari, posibilități aveți, a- rată tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să acordați în continuare o atenție deosebită rezolvării cu mijloace proprii a -numeroase probleme tehnice, îndeosebi prin auto- dotare, prin cooperare cu alte întreprinderi de specialitate, pentru sporirea continuă a eficienței activității întreprinderii.Indicațiile secretarului general al partidului constituie pentru colectivul întreprinderii un program ' vast de activitate, conducerea tehnică asigurînd că vor fi mobilizate toate forțele, toate energiile, pentru înfăptuirea lor.Luînd,u-și rămas bun de la constructorii de aparate de radio și televizoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu le urează noi succese în activitatea viitoare, sănătate și fericire. .

harta Bucureștiulul în anîî ultimului plan cincinal, atrage de departe privirea cu halele sale 

placate în mozaic galben și albastru. E.una dintre cele mai moderne clădiri ’ industriale din . țara noastră, prevăzută în întregime cu atmosferă climatizată, cu mașinile așezate pe suporturi anțivibrarite, cu plafonul dotat cu instalații de absorbție a zgomotelor.La intrarea în pavilionul administrativ sute de muncitori, tehnicieni, ingineri și cercetători fac o primire deosebit de călduroasă conducătorilor de partid și de statDirectorul fabricii, ing. Marin Barabancea, prezintă oaspeților realizările șl perspectivele acestei întreprinderi care, prin specificul ei, este o veritabilă creatoare de 

tehnică modernă. Aici, la . F.E.A., se realizează aparatura de automatizare destinată conducerii proceselor industriale, mașinile electronice pentru calcule de birou, precum și primele calculatoare românești de capacitate medie.Secretarul general recomandă specialiștilor să studieze posibilitatea realizării în țară a mașinilor de scris care intră în componența utilajelor electronice pentru calcule, mașini de birou, precum și a discurilor speciale pentru diferite tipuri de mașini.Ne aflăm pe teritoriul celei mai „explozive" ramuri industriale a secolului — electronica — ramură deschizătoare de drumuri modernelor procese productive, angajată în ampla revoluție tehnică și științifică. Tinerețea fabricii și a harnicului său colectiv se oglindește în ritmurile înalte înregistrate în dezvoltarea producției, în rapida asimilare a unor tipuri de aparate și dispozitive de automatizare. Prevederile planului cincinal au fost , depășite aici cu o producție în valoare de 270 milioane lei ; de asemenea, s-a trecut la construirea primelor, calcu

latoare electronice românești de tip „Felix-256".In actualul cincinal fabrica se va ■ dezvolta în două etape, urmînd ca în 1975 producția globală să înregistreze' o creștere de 314 la sută față de nivelul anului 1970 In a- ceeași perioadă de timp, produc- , tivitatea' muncii va spori cu 218 la sută, iar ponderea importului va scădea de la 20,5 la sută la 14 la sută.Ing. Ion Constantinescu, directorul Centralei industriale de automatică, și Vasile Baltac, șef de secție la Institutul de electronică și tehnică de calcul, dau explicații a- mănunțite în legătură cu ultimul

tip de calculatoare pentru lucrări contabile „Felix — FC 30", care va intra în producție de serie în acest an.Se vizitează secțiile uzinei cuprinse în uriașa hală ce se întinde pe o suprafață de 20 000 mp. în sectorul de prelucrări mecanice impresionează migala și finețea cu care sînt executate piesele necesare aparaturii de automatizare, repere și ansamble care nu de mult se importau.— Calitatea acestor piese o putem compara cu cea a produselor similare din import, arată directorul fabricii. Tehnicitatea înaltă a utilajelor și nivelul ridicat de calificare și specializare al muncitorilor și tehnicienilor sînt factorii care au dus la acest succes al întregului colectiv. Ca p ilustrare, conducătorii de partid și de stat sînt invitați în secția asamblare unde li se prezintă standul de verificare și etalonare a debitmetrelor, instalație proiectată și executată în țară prin cooperare cu alte uzine. Prin performanțele ei tehnice, această instalație stă alături de instalațiile similare' realizate în țările 

cele mai avansate din punct de vedere tehriico-științific.O atmosferă de laborator domnește în cea mai tînără secție a fabricii, secția de calculatoare. Ne reîntîlnim aici cu o cunoștință mai veche : calculatorul electronic „Felix C-256" care a fost expus astă- toamnă la prima ediție a Tîrgului internațional — București. A- vind o capacitate de 200 000 o- perații matematice pe secundă și o memorie pînă la 256 000 cifre zecimale, acest „creier" reprezintă o performanță a tehnicii electronice românești. Chiar în timpul vizitei acest calculator efectua un studiu cu privire la optimizarea condu

cerii operațiilor și gestiunii producției în cadrul fabricii. Un exemplu elocvent al sensurilor și consecințelor progresului tehnicii moderne : fabrica produce „celule nervoase" care, la rîndul lor, sînt puse să „gîndească" și să ofere soluțiile cele mai bune pentru îmbunătățirea procesului de producție.în același timp, pe platforma de fabricație se afla în fază de reglaj alt calculator identic, destinat centrului teritorial de calcul de la Cluj, precunî și utilaje de control în conducerea proceselor tehnologice pentru Combinatul petrochimic de la Brazi și fabrica de amoniac din cadrul Combinatului chimic de la Slobozia.în încheierea vizitei, " conducătorii de partid și de stat fac un popas în laboratoarele de cercetări uzinale și de metrologie, unde se desfășoară studii asupra modernizării producției în sensul lărgirii asimilării unor produse cu înalte performanțe în tehnica mondială de automatizare și calcul. Secretarul general recomandă să se acorde o mare atenție autodotării u- zinei, pentru ca pe această bază să 

se poată realiza mașini și utilaje pe care la ora actuală le mai impor-’’ tăm.Unitate tînără, rod al ultimului plan cincinal, F.E.A. ilustrează pe deplin rezultatele politicii partidului npstru de modernizare într-un ritm susținut a industriei socialiste, de ridicare calitativă a întregii noastre economii la nivelul impus de impetuosul progres tehmco- științific din lumea contemporană, în acest context, vizita a prilejuit o amplă consultare, un dialog de lucru fructuos între conducătorii- de partid și de stat și colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și cercetători care colaborează la realizarea acestor aparate de înaltă tehnicitate.— Aveți realizări frumoase, apreciază tovarășul NicolaeCeaușescu, dar este necesar ca pe viitor să progresați și mai mult. Pentru aceasta trebuie să continuați specializarea producției, să intensificați cooperarea atît cu u- zine și întreprinderi din țară, cît și cu firme străine; să lărgiți exportul de elemente de automatizare prin introducerea acestora în instalații complexe, precum și exportul de subansamble pe
UZINA

PIESELOR MINIATURALEUltimul obiectiv vizitat este întreprinderea de piese de radio și semiconductori — Băneasa. „Uzina pieselor miniaturale", cum 1 se mai spune, oferă imaginea unei moderne construcții industriale. Ținînd seama de cerințele electronicii miniaturale, constructorii au dăruit întreprinderii clădiri spațioase, luminoase, o arhitectură ce se încadrează în peisajul natural din apropiere. O serie de instalații moderne asigură în secții o temperatură și umiditate constante și o puritate permanentă a aerului, Nivelul tehnic avansat, prevăzut încă din faza de proiectare, a necesitat dotarea unității cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, cu linii de fabricație în flux, cu laboratoare de studii și cercetări organizate și înzestrate cu a- paratura cea mai modernă.Directorul general al întreprinderii, Lazăr Șandra, conduce pe oaspeți în secțiile unității unde se asigură menținerea calității pro- dușgl.ojr.la șîygijji tehriicii^celei.irțai, < înaintate. Gazdele informează pe . oaspeți asupra celor mai noi realizări ale întreprinderii pe linia îmbunătățirii și diversificării produselor. Se subliniază că această unitate asigură fabricația semîconduc- torilor și a altor piese într-o mare varietate de tipuri pentru diferite puteri și frecvențe. O preocupare majoră o constituie asimilarea dispozitivelor semiconductoare cu siliciu, bazate pe tehnica pla- nar-epitaxială, profesionalizarea dispozitivelor și obținerea unor randamente superioare pe liniile tehnologice modern utilate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de modul cum s-a pregătit producția acestui an, primul din noul cincinal început, stă de vorbă cu specialiștii, recomandîn- du-le să persevereze în îmbunătățirea calității produselor pentru ca beneficiarii din țară și de peste hotare să aibă cuvinte de laudă la a- dresa acestei unități. Este cunoscut, de altfel, că produsele fabricate de I.P.R.S. sînt tot mai cunoscute în străinătate.întreprinderea de piese radio și semiconductori, realizată la nivelul tehnicii moderne, contribuie prin produsele ce le fabrică la promovarea progresului tehnic în in- A 

care le-ați însușit, încît pe această bază să fie compensat importul u- nor subansamble.. De asemenea, e foarte important să puneți un accent și mai puternic pe baza de cercetare, întrucît producția dumneavoastră trebuie să fie în pas cu tehnica mondială, iar aceasta înseamnă că cercetarea e datoare să meargă cu un pas înainte, ea ocupă un loc primordial, hotărî- tor, în acest domeniu.Cadrele de specialiști din conducerea fabricii, cercetătorii din institutele ce colaborează strîns la realizarea produselor electronicii românești îl asigură pe secretarul general al partidului că își vor uni eforturile creatoare pentru a transpune în fapt indicațiile primite cu prilejul acestei vizite.Intr-o atmosferă de deosebită stimă și prețuire, în aplauzele și uralele a sute de muncitori, tehnicieni, ingineri și cercetători de pe noua platformă industrială Pipera, conducătorii de partid și de stat părăsesc Fabrica de elemente de automatizare, îndreptîndu-se spre o altă unitate de prestigiu din aceeași ramură industrială — întreprinderea de piese de radio și semiconductori — Băneasa.

dustria noastră socialistă. Colectivul fabricii, a cărui vîrstă medie este 22 de ani, răspunde grijii și încrederii care i s-a acordat, exe- cutînd piese de foarte bună calitate. în aceasta adevărată lume a mioronilor, muncitorii, inginerii și tehnicienii — toți cu înaltă calificare și mulți specializați în străinătate — își controlează munca cu microscopul și aparate sensibile electronice de verificare.
în încheierea vizitei, luîndu-și rămas bun de la oamenii muncii de aici, tovarășul ' Nicolae Ceaușescu i-a felicitat adresîndu-le urări de noi succese.

★Vizita de lucru întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ceilalți conducători de partid și de stat în mari întreprinderi din Capitală — obiective reprezentative pentru ramura industriei electrotehnice și electronice — a consti- , tuit <un npu,..J.p1rilej de di^lpgurj. rodnice cu numeroși muncitori',’ in- r gineri, itehhicieni și proiectahți, cu privire la problemele curente ale muncii, pentru ridicarea pe o treaptă oalitativ superioară a creației tehnice românești. Discuțiile fructuoase cu colectivele fiecărei întreprinderi, analiza complexă, multilaterală a situației prezente și a perspectivelor deschise de actualul plan cincinal au purtat amprenta înaltei exigențe care caracterizează stilul de muncă propriu secretarului general al partidului. Desfășurate într-o atmosferă de însuflețit entuziasm, aceste vizite oglindesc, prin cuvîntul oamenilor, prin angajamentele luate pentru îndeplinirea în mod exemplar și depășirea sarcinilor cincinalului, adeziunea fierbinte a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni la politica partidului, voința lor fermă de a transpune în fapt ho- tărîrile Congresului al X-lea al P.C.R., de a făuri în patria noastră societatea socialistă multilateral dezvoltată.Reportai realizat de î
Ion MARG1NEANU
N. POPESCU-BOGDANEȘT1 
Paul DIACONESCU 
Mircea IONESCU 
Mircea S. IONESCUFoto : Anahel Pasat

Radu Cristescu

Primire entuziastă la „Întreprinderea de piese radio și semiconductori" de la Băneasa In mijlocul muncitorilor și inginerilor de la „Uzina de mașini electrice" - București
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■ Cite un autoturism 
SKODA 100 S 

in valoare de 53 000 lei

Aventură

decontului

După ce fi-a făcut

Din experiența Consiliului oamenilor muncii

LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM 
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IV 1970

(FAPTUL
i

Cite un autoturism
, DACIA 130,0 în .valoare de 
( ii MÎÎO.țlțKMfe

fost realizat. Cu o 
urmă, renumitul 
etnograf Orbăn 

în 
sa „De-

j cinema
v .. . .. . . . . . . . .

• P» luciul ghetii

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu — 20.
• Opera Română : Fldelio — 19,30.
• Teatrul de Operetă: 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (Sala Comedia) ;
Otiliei — 15, Fanny — 
Studio) . Travesti
• Teatrul ..Lucia 
Iandra" ( ' 
gureanu)

în... frigider

ELANUL CARE SPOREȘTE

DIVERS
O Informație primită din 

ne demonstrează că meseria de... 
bunic cere calificare, nu glumă I 
Nu de mult, 300 de pensionari 
din cartierul Iris din Cluj au 
devenit absolvenți 
an de învătămînt la 
nicilor", în cadrul 
audiat expuneri în 
creșterea, educația 
sănătății nepoților 
trecute, 
porțile.

ai primului 
„școala bu- 
căreia au 
legătură cu 
și ocrotirea 

. . lor. Zilele 
„școala" ți-a redeschis

Jucîndu-se de-a v-ați ascun- 
selea pe străzile orașului Brad, 
frații Francisc și Tiberiu Gher- 
bezo — in virstă de 15 și, respec
tiv, 10 ani — dădeau roată unei 
autospeciale-frigider. intr-un 
moment cînd nu-i putea observa 
nimeni au intrat pe o ușă des
chisă in camera frigorifică. N-a 
trecut mult și mașina a luat-o 
din loc. După două zile s-a 
oprit tocmai intr-o comună din 
județul Sălaj. Aici copiii, profl- 
tind iarăși de neatenția șoferu
lui, au ieșit din frigider și au 
pornit (pe un drum greșit) spre 
casă. Un locuitor din comuna 
Românași i-a oprit insă pentru 
un scurt (și binevenit) popas la 
el acasă. După aceea, i-a trimis 
la Zalău, de unde au pornit spre 
casă. Ce s-ar fi întîmplat însă 
dacă autospeciala intra în func
țiune în timp ce ambii „călători" 
se aflau in ea 7

în repetate rînduri. Ion Flo- 
rea, vicepreședintele cooperati
vei meșteșugărești „Solidarita
tea" din Gura Humorului, se 
prezenta Ia casierie de unde 
ridica diverse avansuri în ve
derea unor deplasări. Numărul 
mare de deplasări era însă de 
natură să stîrnească nedume
rire. Efectulndu-se unele Verifi
cări, s-a stabilit că, de fapt, ă- 
ceste deplasări nici nu aveau 
loc, vicepreședintele folosind a- 
vansurile în valoare de aproape 
15 000 lei pentru propriile sale ' 
interese. Dosarul s» «fost înaintat 
instanței de iudțcțtă-. ^

Acum două zile, inginerul Tra
ian Bardu din Bacău a pornit 
din Bușteni spre cabana Carai- 
man, pe drumul abrupt de pe 
Valea Jepilor, care, pe timp de 
iarnă, este interzis pentru tu
riști. $i a tot mers pini cînd a 
văzut că, din cauza gheții, nu 
mai poate nici urca, nici cobori ! 
Cu un ultim efort s-a cățărat 
circa SO de metri pe peretele 
Brina Caraimanului, pentru ca 
de acolo să strige după un.even
tual ajutor. Din întimplare l-a 
auzit cabanierul, care a hotărit 
să facă tot ce-i stătea în putintă 
pentru a-l salva.' Escaladarea cu 
neașteptatul musafir legat în 
coardă, in timpul căreia începu
se și un viscol, a fost deosebit de 
dificilă. După citeva ore oaspe
tele se afla însă la cabană, in 
afara oricărui pericol. O ieșire 
nesperată de pe un „tobogan" 
fără sfîrșit, datorită unei gpzde 
care s-a dovedit, intr-adevăr, la 
înălțime.

periculos 
benzenul ?

rosf 
de o' găleată de benzen. Dumi
tru Enescu, șeful formației de 
pază contra incendiilor de la 
Fabrica de alcaloizi din ,Vi- 
șeul de Sus, a intrat în re
miza pompierilor și a început 
să-și curețe niște haine. N-a 
trecut insă mult timp și a 
fost văzut ieșind pe ușă. A făcut 
cițiva pași si a căzut ios in stare 
de inconștiență. La numai ci
teva minute, in drum spre spi
tal, el a decedat Cauza 1 Me
dicii au stabilit că se intoxicase 
cu vapori de benzen. O intim
plare dureroasă care averti
zează : benzenul nu este peri
culos numai cind io foc !'

După cum 
le-a fost

într-una din nopțile trecute, 
în casa Iui Constantin Florea 
din satul Condeești (Ilfov) era 
veselie mare. în jurul unei 
mese, nu mai puțin de 17 mu
safiri își disputau norocul la 
zaruri. O vizită efectuată de că
tre lucrătorii postului de miliție 
Bărcănești le-a adus insă. în 
loc de cîștig, amenzi tn valoare 
de 10 000 lei. Unuia dintre acești 
musafiri, Virgil Raicu, zarurile 
i-au purtat însă un ghinion in 
plus: a fost trimis la postul 
de miliție Fierbinți, care îl 
ta de zor pentru 
cercetări yenale.

Rubrics 
Dumitru 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în aceste zile, opinia publică este 
viu preocupată de bilanțul mărețe
lor realizări economice, sociale și 
culturale obținute în anii cincinalu
lui recent încheiat. E unul din acele 
momente în care poporul, unit sub 
conducerea partidului, își găsește ră
gaz să rememoreze ceea ce a înfăp
tuit într-un răstimp de cinci ani, pu- 
nindu-și energiile creatoare în slujba 
operei de construcție a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Firesc, nu mă simt chemat să for
mulez concluzii generale asupra sem
nificației ultimului plan cincinal la 
scara țării, dar pot afirma în depli
nă cunoștință de cauză câ, in evolu
ția economică, socială și culturală a 
județului Covasna, ultimii cinci ani 
au însemnat mai mult decit cinci de
cenii. Un vechi- deziderat — rămas' 
multă vreme doar deziderat — al 
populației de pe aceste meleaguri a 
fost realizat. Cu o sută de ani în

Balâzs scria 
cârtea 
scrierea secuimii"; 
...„ar fi o foarte 
grabnică și de 
seamă îndatorire 
să ne gîndim la 
salvarea acestui 
popor cumsecade. 
Dar aceasta nu se 
poate realiza de- 
cit prin industrializare, printr-o nouă 
organizare a mineritului, a exploa
tării metalelor... Trebuie însă să ne 
grăbim. Altminteri poporul lipsit de 
posibilități de cîștig va fi nevoit să-și 
caute scăpare in emigrațiune, iar a 
îngădui asa ceva înseamnă a păcătui 
împotriva națiunii".

Continuînd realizările din anii con
strucției ' socialiste, ultimii cinci ani 
au însemnat pentru județul Covasna 
anii unei puternice dezvoltări econo
mice. Amplificarea și modernizarea 
unităților industriale existente, o 
dată cu construirea1 unor -uzine noi, 
a adus schimbări radicale in viața 
populației acestui județ.

De fapt, nd-am propus să fac doar 
un bilanț al activității 
de Consiliul oamenilor 
naționalitate maghiară din 
Covasna — și dacă abordez

desfășurate 
muncii de 

județul 
totuși- 

aceste probleme o fac pentru că rea- . 
lizările in industrializarea judejului 
nostru reflectă o dată mai mult un 
adevăr pe deplin confirmat ; asigu
rarea dezvoltării foițelor de produc
ție pe intreg teritoriul țării, garanta
rea libettățiloi și drepturilor egale 
pentru toți cetățenii, fără deosebire 
de naționalitate, creează cadrul in lă
țirii continue a prieteniei și unității 
dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare. Noi, cei ce trăim 
și muncim in județul Covasna, con
statăm zi de-zi că-.— in afară de ; 
excelefțfelBJ0osibiIitățisJ?și!:'ffi;une8,’ȘS5‘ț!n 
gurate'-"'pdpulației — •'crearea : unui5 4 
potențial industrial tot mai bogat 
are drept rezultat și o serie întreagă 
de transformări sociale fundamen
tale. O dată cu apariția noilor uzine 
și a noilor ramuri industriale a sur
venit o schimbare esențială in însăși 
structura populației : este in curs de 
formare un nou detașament al cla
sei muncitoare, avind cunoștințe teh
nice moderne și a apărut o nouă 
pătură intelectuală — aceea a inte
lectualității tehnice. Dezvoltarea in
dustriei a implicat dezvoltarea și re
profilarea rețelei > mvățăminlului. 
S-au înființat noi școli tehnice și 
licee de specialitate, iar. pe parcursul 
noului cincinal numărul lor se va 
înmulți. Progresul economic rapid a 
adus Cu sine o efervescență și- in 
viața spirituală, culturală, a județului 
Covasna.

Firesc, deci,' activitatea Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Covasna iși 
propune, in primul rind, să militeze 
pentru înfăptuirea politicii partidului, 
să susțină măsurile adoptate de comi
tetul județean de partid pentru rezol
varea sarcinilor multilaterale izvorîte 
din dezvoltarea economică multilate
rală a județului. Președintele și secre
tarul consiliului — aidoma altor re
prezentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești — participă la toate acele 
ședințe ale comitetului județe,an de, 
partid în care se iau hotărîri esen
țiale privind destinele județului. 
Consiliul a contribuit,, de pildă, activ 
la elaborarea planului cincinal pe 
1971—1975 și a planului de perspec
tivă al dezvoltării județului. Opi
niile șl observațiile noastre au găsit 
eco.u, ținindu-se seamă de ele in ela
borarea acestor documente. Membrii 
consiliului — care lucrează în diferi
te unități economice sau instituții — 
au participat, de asemenea, la discu
tarea și elaborarea planurilor de 
dezvoltare economică și culturală. 
După experiența acumulată intr-un 
răstimp de mai bine de doi ani. pu
tem afitma cu deplin temei că și în 
județul nostru consiliul face față in 
tot mai mare măsură chemării sale, 
misiunii pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a definit-o in felul urmă-

tor în momentul constituirii lor : 
„Unul din rolurile importante ce vor 
reveni consiliilor naționalităților, atît 
centrale, cit și județene, este spriji
nirea organelor de partid, de stat și 
obștești in examinarea problemelor 
specifice ale populațiilor respective, 
cu scopul de a găsi cele mai bune 
soluții, in concordanță cu interesele 
generale ale societății noastre socia
liste și ale cetățenilor diu_ rîndurile 
acestor naționalități. împreună cu or
ganizațiile de masă și obștești, cu or
ganele de stat, sub conducerea or
ganelor de partid, ele vor milita pen
tru aplicarea politicii partidului de 
întărire a patriei, frăției și unității 
dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, pentru dezvoltarea 
muncii unite închinate realizării țe
lurilor și năzuințelor comune de pros
peritate și propășire a patriei noastre 
socialiste".

Consiliul nostru consideră de da-

loria sa să ia parte activă la orice 
acțiune inițiată de comitetul județean 
de partid, comitetul pentru cultură 
și artă, precum și de alte organe ju
dețene și comunale, in domeniul edu
cării politice, patriotice și culturale 
a populației. Tocmai de aceea, cei 
mai bine pregătiți dintre membrii 
consiliului sint prezenți în munca di
feritelor grupuri de lectori și brigăzi 
științifice ; cu ocazia deplasărilor e- 
fectuate la cluburi sau la cămine 
culturale, ei țin conferințe și or
ganizează simpozioane, relevînd mo- 

' dul in care se transpune in viață po
litica națională marxist-leninistă a 
partidului, propagă principiile inalte 
ale patriotismului socialist, reamin
tesc viața și activitatea unor fii de 
seamă ai județului. La indicația or
ganelor de partid, la sfîrșilul anului 
trecut am participat și noi la o ac
țiune menită să evalueze cît mai 
exact condițiile materiale ale școlilor 
cu limbă de predare maghiară și ni
velul calitativ al predării limbilor 1
maghiară și română. Pe baza celor 1 
constatate, inspectoratul școlai jude- 1
țean a elaborat o suită de măsuri 
pentru îmbunătățirea predării acestor ■ 
discipline. De bună seamă că vor 
avea ecou și propunerile făcute în 
legătură cu denumirea unor licee din 
județ.
;O considerabilă parte a activității 

^fcBiftfftJilui fbst conssRf&SȘ_ I 
■' varii'"'tt-adiținof' progresiste5 șA 1 ’con-'' ' " 
servării monumentelor de artă. Su
gestiile noastre au găsit și in aceas
tă privință cit se poate de multă 
înțelegere ia organele de partid și 
de stat. Corespunzător planului' . de 
măsuri, elaborat împreună cu comi
tetul județean pentru cultură și artă.

s-a inaugurat casa memorială Be- 
nedek Elek și s-au organizat festivi
tăți în memoria lui Găbor Aron, 
Bod Păfer, Bdloni Farkas Săndor. 
S-au dezvelit două statui : a savantu
lui Korâsi Cosma Săndor și a 
pictorului Barabas Miklos. A înce
put restaurarea, respectiv renovarea 
unor monumente de artă, printre care 
biserica din Ghelința, veche de a- 
proape șapte sute de ani. Consiliul a 
secondat organele județene compe
tente în organizarea unor manifestări 
prilejuite de sărbătorirea unor vechi 
școli : Brateș - 350 ani ; Cătălina — 
375 ani ; Boroșneul Mare — 400 ani, 
Aceste festivități au oferit excelente 
momente de consolidare a prieteniei 
dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, prilejuri in care, 
din nou, oamenii muncii din județul 
nostru și-au exprima» recunoștința 
față de conducerea de partid pentru 
grija deosebită pe care o poartă dez

voltării industria
le și 
rapide a 
nostru, 
sprijinul 
și moral 
cultivării 
ilor noastre, pro
gresiste, dezvoltă
rii culturii socia
liste.

Cele enumerate 
nu epuizează, de- 

..............Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
din județul Covasna, ci constituie 
mai degrabă doar o schiță a princi
palelor noastre domenii de. preocu
pări, sugerează cîmpul vast de acti
vitate al consiliilor naționalităților, 
rolul lor important în sistemui de
mocrației socialiste Activitatea noas
tră se înscrie in contextul general al 
aplicării consecvente a politicii ‘ na
ționale a partidului, care, in întreaga 
țară, se concretizează in înfăptuiri de 
cel mai larg interes social. Mă gîn- 
desc — citind doar fapte de dată 
mai recentă — la crearea editurii 
„Kriterion" și a emisiunii in limba 
maghiară a Televiziunii române, la 
apariția unui mare număr de ziare 
și reviste maghiare noi. printre care 
„A het“ — și la multe alte măsuri' 
salutate cu sinceră mulțumire de oa
menii muncii de naționalitate 
maghiară, care, împreună și în strîn- 
să unitate frățească cu poporul ro
mân muncesc cu abnegație pentru 
edificarea noi! societăți pe pămîntul 
patriei comune : România socialistă. 

Urmează o perioadă nouă, de mare 
însemnălate in viața țării ; perioada 
planului cincinal pe 1971—1975; In 
fața patriei noastre se deschid noi 
perspective. Județul Covasna — ca și 
celrfalțe jjud^le , ale țării noaștre — 
trăiește; srnArhnri-î »■■
șire? Știi 
ialtiate

_ . I : PATRIA -
S; 11,30: 14; 15,30; 19; 21,15, BUCIP 
REȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, FAVORIT - 9.15: 11.30. 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
* Vara de altădată: CENTRAL - 
9,15; 11,30, 13,45; 16; 18,15: 20,30.
* Nemurire: LUMINA - 18,15; 20.
* Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL - 8,30;. 11, 13,30; 16; 18,30; 21.
* Cîntccele mării : LUCEAFĂ
RUL - »: 11.15: 13,30; 16: 18,30:
20.45.
* B. D. intră tn acțiune t 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.
* Z : POPULAR - 15,30; 18; 20.30. 
COTROCENI - 15; 17,30.
* Șoimii : COTROCENI — 20.
* Mayșrling : RAHOVA — 18.
* Orologiul Kremlinului : RAHO
VA - 20.
* Departe de lumea dezlănțuită : 
FERENTARI - 15,30; 19.
* Crimă și pedeapsă : VIITORUL
- 15. 19
* Povestirile piticului Blmbo : 
TIMPURI NOI - 9,15—17.15 în con
tinuare.
* Program de documentare : 
TIMPURI NOI - 19; 20.45.
* Pomul de Crăciun : ARTA —
l”.3O 18' 20 15.
* Ultim» “vacanță : PROGRESUL
- 16,30.
* Fablio magicianul : PRO
GRESUL - 18; 20.
* Dragoste la .Las Vegas i VI- 
TAN - 15,30; 20.15.
* Primul curler : VITAN
* Jocul stelelor — 9, Dragostea si 
moda - 10.30; 12,30; 14,30, Tu ești 
de-a pururi în Inima mea — 16,30;
18.45, Plăcerea - 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
* Semnale pe drum : MUNCA — 
16; 18; 20.
* Soarele alb al pustiului : LA- 
ROMET - 15,30; 17,45; .20.
* Cinci pentru Infern : FESTI
VAL - 8 30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21 
VICTORIA - 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45.
* Vagabondul : VOLGA - 8,15; 
12,30; 16: 19,30. FLACARA - 9; 
12,30; 16'
* Genoveva de Brabant : EX
CELSIOR - 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.
* Hibernatus : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE - 15,30: 17,45.
COSMOS - 15,30; 18; 20,15.
?> Adio, prieteni 1 : înfrățirea 
NTRE POPOARE - 20.

• Șarada : GRIVIȚA - 9,15; 11,30, 
13,45; 10; 18.15- 20,30, AURORA - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9.30 — 15 în continuare ; 
17.30; 20.
• Ursul și păpușa : FEROVIAR 
9,15—15,45 în continuare. 18,15; 20,35, 
MELODIA - 9, 11,15;
18,30; 20,45, FLAMURA -
16; 18,15: 20.30.
• Răzbunarea Sfîntiilul
REA - 15,30; 18; 20,15, PACEA - 
15,45; 18, 20, LUMINA - 
11,30; 13,45 16.
• Călugărița din Monza : 
ZEȘT1- 15,30; 18; 20,15.
• tn umbra coltului ; .DACIA — 
8,45 — 20.30 în continuare.
• Stăpln pe situație LIRA — 
15.30; 18; 20,15.
• Omul din Sierra : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
• Circ fără frontiere : GIULEȘTI

. - 15,30; 18; 20,30.
• Ultimul mohican : CRJNGAȘI
- 15.30; 18; 20.15.
• 100 de carabine : MOȘILOR — 
15.30; 17,45; 20.

(sala din str. Academiei) Bandi
ții din Kardemomme — 15.
• Circul de Stat : Arena tinere
ii; - 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română": 
Pe aripile rapsodiei — 19,30.

economice 
județului 

pentru 
material 
acordat 
tradiți-

îmu^jcțe minunaMjiȚc 
ca indiferent de nafio- 

, trebuie să muncim, cu to-
,' /; ț.ții, . pentru realizarea i acestor . p0ț6- 

pective. O facem ^ucuroșn "in 
crezători și devotați "partidului ' co 
munist.

redactată 
TÎRCOB

de:

O gamă variată de confecții 
bărbătești și de damă, articole 
tricotate din PNA, o multitu
dine de sortimente de ață din 
buntbac pentru cusut și lucru 
de mină, precum și alte pro
duse apreciate de cumpărători 
se produc la Combinatul textil 
lin Odorheiul Secuiesc Aici 
au început de curind să se fa
brice pantaloni neșifonabili din 
materiale finisate prin policon-
densarea rășinilor sintetice. Din 
același material se vor confec
ționa noi modele de cămăși și 
rochii.

La fabrica de ață a combina
tului se realizează și unele sor
timente de ață de cusut din ma
teriale sintetice (poliesteri) 
Produse ca „Sintrom" (ață de 
cusut pentru piele) și „Sivofir" 
(ață de cusut pentru confecții 
speciale) sînt tot mai solicitate 
datorită caracteristicilor lor (re
zistență mare, contracție-redusă, 
luciu superior), utilizîndu-se cu 
bune rezultate in industria con
fecțiilor.

18

19,30.

teatre

i

- 20.
_____ Sturdza Bu- 

(sala din bd. Schitu Mi- 
) Dragă mincinosule' — 

20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul de Comedie : Arca bu
nei speranțe — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
- 19.30 (Sala Studio) : O lună la 
tară — 20.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Go
lem — 19,30.
• Teatrul. „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 16.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Se caută un

. mincinos — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș -, 19,30, (Sala Victoria) : 
Sonatu) Lunii — 19,30.
• . Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) . O poveste cu 
cîntec — 17, Nocturn III — 21.30.

Nr. 
crt

Specificarea 
cîștigurilor In excursii

Nr libretului 
' teșit 

cîștigător

Valoarea 
cîștigurilor 

(în lei)

parțială ' totală

I. Excursii organizate
1 — Excursie la Paris 427-137-78 9 500
2 461-208-96 9 500
3 414-1-20 '9 500

.4 428-1-7 9 500
.5 • 452-1-491 9 500
6 t* r * • „ 409-1-257 9 500
7 a

— Excursie in Italia
409-208-18 9 500 66 500

8 433-201-100 9 000 '
9 ♦» 402-1-304 9 000

10 »> ♦» 462-207-239 9 000
11 460-207-106 9 000
12 0 »» 409-1-383 9 000
13 431-103-355 9 000
14 466-1-508 9 000
15 ■ j „ M 415-708-14 9 000
16

11. Excursie individuală
415-1-744 9 000 81 000

17 »» 403-1-131 6 000
18 ♦» »• 427-1-33 6 000
19 ' ' - w •' ■ ■' iv ' ' ’ 406-314-5 6 000
20 K »» 413-324-13 6 000
21 416-215-64 6 000
22 •» » 441-201-61 6 000
23 459-1-1332 6 000
24 418-614-3 6O0O
25 j 1 M 406-102-9 6 000
26 t» ' - ,, 409-218-36 6 000

. 27 F» ♦» 410-120-52 6 000
28 ♦♦ 442-1-4 . 6 000
29 419-1-23 6 000
30 »♦ »» 441-212-9 6 000
31 »♦ 43G-1-180 6 000
32 H \ 443-209-112 6 000
33 r»»v'? *» > 413-515-3 6 000
34 ( »»> ' 431-106-283 6 000
35 H M 461-208-657 6 000
36 t. 462-1-462 6 000

1 37 464-1-451 6 000
38 4 459-1-1301 6 000
39 ■ L. . „ * 460-1-90 6 000
40 460-201-160 6 000 144 000

TOTAL 40 CÎȘTIGURI tN VALOARE DE LEI : 291 500

Titularii libretelor' de economii 
pentru turism ieșite cîștigâtoare au 
obligația să se prezinte in termen ide 
cel mult 30 zile de la data tragerii 
la sorți la filiala C.E.C. înscrisă in 
libret, pentru a intocmi formele ne
cesare efectuării excursiei organi
zate. Cîștigătorii excursiilor indivi
duale se vor putea prezenta la fi
liala C E.C și după expirarea celor 
30 zile de ia data tragerii la sorți, 
inșă valuta pentru excursie o pri
mesc numai dacă efectuează excursia 
ciștigată in termen de un an de la 
data tragerii Ia sorti

Trecerea de la o excursie organi
zată la o altă excursie organizată sau 
la o excursie individuală, precum și 
trecerea de la o excursie individuală 
la o excursie organizată se pot 
face numai cu acordul prealabil al 
Casei de E onomii și Consemna- 
țiuni

Cîștigătorii de excursii individuale 
care solicită 
obligația să 
de 30 zile de la data tragerii I» sorti 
la filiala C EC înscrisă în lib-et, 
suportind eventualele diferențe din-

excursii organizate au 
se prezinte în termen

PROGRAMUL

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană. Din cu
prins ; • Comentariul săptămîni!
• Cîntă fanfara.* Secvențe la zl
• Profil : scriitorul Ludwig Sch
wartz • Ecranul vesel * Serialul 
pentru copil „Max și Moritz" (II). 
18,10 CINCINALUL 1966—1970 IN 
CIFRE ȘI IMAGINI. 18,15 Bună 
seara, fete 1 Bună seara, băieți I 
In cuprins ■ * Diminețile Clujului 
— prefață de Dumitru Radu Po
pescu * Muzică, poezie, dans în 
interpretarea unor tineri clujeni
• Colocviu în presesiune. Reali
zatori : EUsabeta Mondanos și E. 
Todoran. 19,15 Publicitate. 19,211 
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici. 19,30 Telejurnalul de sea

■ ră. 20 00 ~ ' 
dello * 
telor de 
cursuri 
Canada . 
interprets de romanțe. 21,10 Film 
serial : „Incoruptibilii". Teroare în 
St. Louis. 22,00 Telejurnalul de 
noapte. 22,10 Campionatele euro
pene de patinaj viteză. înregistra
re de’la Leningrad. 22.30 Revista 
operetei — film realizat de tele
viziunea din R.D.G. Interpretează 
soliștii și ansamblurile Operei 
Germane de Stat, Operei Comice 
șl teatrului „Metropol" din Berlin 
Regla Wernfried HQbel. 23,15 în
chiderea emisiunii programului I.

20,00 Itinerar folcloric. Concert 
de muzică populară cu : Ana Is
pas, Ismail Elmas, Georgeta. Bu
turugă, Tudor Heica, Nicolae Stă- 
nilă, frații Matei. Dirijor George 
Vancu. 20.30 Intermezzo coregrafic.
20.40 Luceafărul. Din lirica de dra
goste contemporană ; Tudor Ar- 
ghezl, Nina Casslan, A. E. Ba- 
consky. Constanța Buzea, Ion Ho
rea, St. Aug. Doinaș, Gabriela Me- 
llnescu, Cezar Baltag. 21,00 Buletin 
de știri. 21,05 Publicitate. 21,10 Sea
ra melomanului. Mică enciclopedie 
prganlstică. 22,00 Film serial ; „A- 
ghlotantul excelentei sale" — pro
ducție a Televiziunii sovietice.
22.40 închiderea emisiunii progra
mului II.

LISTA DE CÎȘTIGURI C.E.C 
ÎN AUTOTURISME

tre costul excursiei ciștigate și cel 
al excursiei pe care o solicită

Atît la excursiile organizate cît și 
la excursiile individuale, in locul ti
tularului libretului ieșit cîștigător, 
poate beneficia de excursie soțul, 
soția sau unul dintre copiii minori ai 
acestuia, iar in cazul titularului mi
nor. unul dintre părinți.

La o tragere la sorți, un libret de 
economii pentru turism poate obține 
numai un singur ciștig

Tntr-o petioadă de un an. fiecare 
titular de libret poate beneficia de 
o singură excursie celelalte cîști
guri obrinute se achită in numerar.

Ciștigă.torii de excursii organizate 
care nu se prezintă in termen de 30 
de zile de la data tragerii la sorți 
la filiala C.E.C înscrisă In libret 
și cîștigătorii de excursii individuale 
care nu efectuează excursia ciștigată 
in termen de 
gerii' Ia sorți 
acest termen 
străinătate de 
primesc cîștieurile in numerar.

Tn valoarea cîștigurilor .este cu
prinsă si sima de 3 000 lei • repiezen 
tind contribuția ciștigătorilor.

734—1—11022
2 ■762-1-1407
3 708-1—8010

Cite un autoturism
MOSKV1CI 408 în valoare

de 57 700 lei

4 701-1-2517
5 702—1—9957
6 702—1—29302
7 735-1-200
8 703—1—8177
9 706-851-47

10 732-1—20318
11 705-205-124
12 709—1—29587
13 709—1—45559
14 724-104-2921
15 708-1-4956
16 710-'213—146
17 710-113—6642
18 715-1—31536
19 715-1-52653
20
21

754-1-97 
711-524-142

22 716—1—27741
23 748-202—880
24 717-1-15401
25 713—102—27
26 749-1—3170
27 719-1-8289
28 719-203-7123
29 ■ 727-1-15651
30 763-203-1412
31 744-205-388
32 750-1-6513
33 706—201—906
34 ■:
35

740-1—6088
736-208—2333

36 735—1—26896
37 736—212—9664
38 741-1-6583
39 745-2-4991
40 743-1-10290
41 743-1-34546
42 743-209-4767
43 755-202-1333
44 752-1-13347
45 752 2.22 1 PR
46 739-1-3462
47 731-103.-14282
48 731-106-22468
49 761-205-20818
50 761—201—5536
51 766-201 -832
52 762-201 -5044
53 734-103-15615
54 763-1-11592
55 764—206—3515
56 759-1-39133
57 759-1-71364
58 759 — 1—83346
59 738—103—10205
50 760 a^_26O:16
61 760—206 — 12998
62 760-201-8254
63 752-1—20584

Cîte un autoturism
DACIA 1 100

tn valoare de 55 000 lei

74 724-104—10630
708—1-83:40 «
fo8-20HjlW

77 710-120—3436
78 «15—1—38424
79 5il5-l-r.561.35...

754—1—841580
81 716—1—13093
82 716—215—1809
83 748-1—3286
84 717—1—20330
85 713-194—530
66 718-231-121
87 719—201—2321
88 711-203—1585
83 727-1—19539
90 741—201—4263
91 756-1-4111.
92 750—1—15473
93 734—1—4653
94 714-255-21
95 736-269-1116
96 736-1-31415
97 736-279-823
98 741-1-10384
99 745-205—417

100 ' 743-1-18981
101 743-1-37752
102 712—208—247
103 755—1—1090
104 752-1-20108
105 753—1—3305
106 709—615—78
107 731-103—19340
108 731-111-6432
109 761-208-13189
110 762-207-9822
111 762—1—4987
112 762-201—12604
113 734-103-22719
114 763—202—2571
115 764-208—5192
116 759—1—49973
117 759—1—76862
118 759—1—91755
119 738-103-15211
120 760-1—31283
121 760—207—6215
122 760—202—8239
123 736—69—353

un an de Ia. data tra
sau nu au obtinut in 
viza de plecare in 
la organele de resort

54 706-1—401
55 702-1-17249
56 702 -219 -215
57 735-1-10143
68 703-1-12330
59 758-213—174
7t> 732—1—24246
71 720-1-535
72 709-1-34686
13 709 - 208-2194

701— 201—1311
702— 1—22431 
752—224—241
735- 1-14382
703— 201-379 
732-1-4262
732- 202—772 
709-1—14224 
709—1—39272 
709-216-851 
724-104-14758 
713-324-60
733- 201—3799 
715-1-4951 
715—1—44193
715- 1-59209 
754-203-2928
716- 1-20085
716— 203—2026 
748-204-564
717- 1—24260 
724—1—7309 
730—206—108 
719-207-1081
717- 174-52 
727-235—957 
741—201—9876
718- 429-199 
750-1-20621
734- 1-10089 
746-1—3420
736- 1-9453 
736-1-35244 
758-201-354 
758-210—1476 
723-103-1018 
743-1-25933 
743-1-40695

'Nr. Numărul Nr.
crt. libretului crt.

162 747-1—3044 250
728-372—116 251,

1.6.4 ț .752*-fe^a4832rf: 252 ■'
165 704—1—5047 253
166 723—1—4858 254

. Vil- 731-106—9446 255 ■
168 761—205—8364 256
169 ■ 761—208—20842 257
170 766—1—8760 258
171 762—1—16267 259
172 762-210-4754 260
173 734—103—26993 261
174 764—1—9849 262
175 759—1—7217 263
176 759—1—58590 2G4
177 759—1—81614 265
178 759—205—4142 266
179 759—207—4221 267
180 760—1—35033 268
181 760—208—4538 269
182 765—1—5821 270
183 731—103—13353 271
184 701—271—101 272
185 702—1—16011 273
186 702—218—1781 274
187 735—.1—8984 275
188 703-1-11680 276
189 732—206—1403 277
190 732—1—23591 278
191 707-154—7 279
192 709—1—33836 280
193 709—208—452 281
194 724—104—9507 282
195 708—1—8225 283
196 722-123-786 284
197 710—120—2300 285
198 715—1—37230 286
199 715—1—55596 287
200 754-1-7621 288
201 716—1—11326 289
202 716—209—1149 290 .
203 748—1—1909 291
204 717—1—19526 292
205 713—102—5704 293
206 749—207—322 294
207 715—506—254 295
208 711—203—802 296
209 727—1—18796 297
210 741—201—2271 298
211 756—1—3476 299
212 750-1-14250 300
213 734—1—2635 301
214 714—1—1717 302
215 736—267—516 303
216 736—1—30630 304
217 736—212—12341 305
218 741 —1—9789 306
219 745—2—7983 307
220 743-1-17561 308
221 743—1—37215 309
222 712—202—211 310
223 726—414—25 311
224 752—1—19123 312
225 753—1—2592 313
226 739—213—239 314
227 731—103—18624 315
228 731—111—5315 316
229 761-208-11130 317
230 762—207—8931 318
231 762-1-9 319
232 762—201—11768 320
233 734—103—21816 321
234 763—202—658 322235 764—208—4154 ■323
236 759—1—48012 324237 759—1—75999 325238 759-1—91213 326239 738—103—14522 327240 760—1—30523 323241 760—207—5247 329242 760—202—7255 330243 752—1—26575 331

332

334
Cite un autoturism 335
FIAT 850 în valoare 336

de 45 800 lei 337
338
339
340
341

244 726—120—56 342
245 746—204—469 343
246 717—1—17077 344
247 761—201—2164 345
248 709—1—44929 346
249 715—1—32182 347

764—208—6547 
7j62j-j2pl—2943- 
759-^1^-36829 
722—1—870
759— 1—85097 
732^1—24875 
724—1—8266 : 
732—1—9246 
762—201—7782 
746—208—216 
717—1—15899
760— 202—6778 
727—1—4084 
760—206—6215'
760— 1-34136
701— 200—5
761— 208—22948 
727—204—960 
703—1—8221
709— 202—760
710— 119—1720
762— 1—16513
702— 1—12942 
759—1—53110 
759—1—92979 
759—1—86667 
759—1—40219 
743—1—38212 
766—201—4441 
709—1—33563 
743—1—34257 
709—1—40576 
719—208—391
763— 1—10938

' 738—103—57.â
750—206—28^.
764— 1—11660 
752—202—1160 
715—254—154 
702—1—19110
702- 223-72
735- 1-11729
703- 1—13517 
706—102—2547 
732—1—25371 
709—1—4651 
709—1—36285
709— 210—479 
724—104—12304 
708—209—2233
722— 306—735
710— 126-115 
715—1—40582
715— 1—57.265 
754-1—9676
716- 1—15840
716— 215—3420 
748-1-5148
717— 1—21842 
713-194—1981 
750—208—356 
719-201-5780
711— 205—1135
727— 1—20686 
741-201-6806 
756—213—323 
750-1-^17513 
734-1-6946 
702—811—37 
719-102-513
736- 1-32812 
736—279—2612 
741—207—34
723— 102—386 
743-1—21481 
743-1-38818
722- 250-141
728— 1—1939 
752—1—21951
704- 1-1501
723- 1-1727 
731—103—20489 
731-111-8171
761- 208-16334
762— 207—11220 
762-1-10411 
762-201-13976 
734-103-24419 
764—1—2806 
764—208—6446 
759—1—53169 
759-1-78610 
759-1-92744
759- 207-683
760— 1—32712 
760—207—7635 
760—202—9808 
743-1-32012

Ciștigătorilor care nu se- prezintă 
la filialele CEC în termen de 30 
zile de la data tragerii li se vor plăti 
cîștiguriie in. numerar (valoarea au
toturismului mai puțin "ontribuția 
de 5 000 lei)

Fiecare titular de libret poate be
neficia intr-o perioadă de un an de

un singur cîștig în autoturism, cele
lalte cîștiguri se plătesc în numerar. 
Tot în numerar se achită cîștiguriie 
titularilor care și-au cumpărat auto
turisme pe bază de depuneri la 
C.E.C. dn cursul anului premergător 
tragerii la sorți.

Cîștigătorii de autoturisme înscriși

pentru procurare de autoturisme, tn 
cazul în care doresc să primească au
toturismul cîștigat, vor renunța, în 
prealabil, pe bază de cerere, la pro
curarea autoturismului prin C.F.C. ; 
în caz contrar cîștigul se achită în 
numerar.



SClNTEIA - sîmbătă 30 ianuarie 1971 PAGINA 5

viața internațională
____  _________________________ • _______ . , , ...... ....... ..........—--- ---- ——COMUNICAT

cu privire la îndeplinirea planului
(Urmare din pag. I)

TELECOMUNICAȚIILE s-au dezvoltat prin intrarea în funcțiune de noi stații de radiodifuziune și de televiziune ; s-a extins telefonia automată urbană și interurbană.Volumul total a) INVESTIȚIILOR realizateIn 1970 din fondurile centralizate ale statului

s-a ridicat la 68 miliarde lei; planul s-a Îndeplinit In proporție de 101,6°/o pe total și de 104,2% la lucrările de construcții-montaj. Față de anul 1969, realizările obținute sînt mai mari cu 9,3% la investiții și cu 8,4% la construcții- montaj.Pe principalele ministere și pe total consilii populare, îndeplinirea planului de investiții se prezintă astfel:
Procentul de îndeplinire a planului de:Investiții Construcții-montajMinisterul Energiei Electrice 104.4 105,7Ministerul Industriei Miniere și Geologiei 103,0 103,4Ministerul Petrolului 101,9 101.7Ministerul Industriei Metalurgice 101,0 100,6Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 100,4 102,8Ministerul Industriei Chimice 86,6 93.2Ministerul Industriei Materialelor de Construcții 95,4 94.7Ministerul Industriei Lemnului 101,4 98,1Ministerul Industriei Ușoare 100,8 102,4Ministerul Industriei Alimentare 100,6 109,7Ministerul Agriculturii și Silviculturii 100,6 96.0Ministerul Consiliile Transporturilor populare 103,3102,6 101,799,6

Au fost date în funcțiune fonduri fixe economice și social-culturale în valoare de 60,8 miliarde lei. cu 8,1 % mai mult decît în anul precedent. Planul anual de punere în funcțiune 
a fost îndeplinit în proporție de 89,2%, nerea- lizări mai importante înregistrîndu-se la : Ministerul Industriei Chimice — 1,9 miliarde lei; Ministerul Agriculturii și Silviculturii — 1,4 miliarde lei ; Ministerul Industriei Metalurgice — 1,4 miliarde lei ; Ministerul Industriei Lemnului — 468 milioane lei ; Ministerul Industriei Ușoare — 464 milioane lei; Ministerul Turismului — 382 miliqane lei; consiliile populare — 1,1 miliarde lei. Neîndeplinirea integrală a planului de punere în funcțiune a fost determinată, îndeosebi, de neajunsurile și greutățile care au continuat să se manifeste în asigurarea la timp a utilajelor tehnologice și a documentațiilor tehnice pentru unele obiective.Au continuat lucrările de construcții pe marile șantiere ale țării: Sistemul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, Hidrocentrala

Lotru, combinatele siderurgice de la Galați și Hunedoara, Combinatul de îngrășăminte azo- toase din Slobozia etc. A început construcția unor Importante obiective, printre care : Uzina de vagoane din Caiacal, Uzina de strunguri din Tîrgoviște, Uzina de alumină din Tulcea. Fabrica de îngrășăminte cu azot de la Combinatul din Tîrgu-Mureș,Volumul SCHIMBURILOR COMERCIALE 
EXTERNE a fost in anul 1970 de 22,8 miliarde lei valută, cu 12,7% mai mare decît In anul 1969. Exporturile s-au mărit cu 13,5%, iar importurile cu 12%.Creșterea potențialului economic al țării și sporirea venitului național în anul 1970 cu 7% față de 1969 au asigurat condiții pentru îmbunătățirea în continuare a NIVELULUI 
DE TRAI material și cultural al populației.’ în cursul anului 1970 s-a încheiat acțiunea de generalizare a noului sistem de salarizare, au

CONSILIUL ECONOMIC COMITETUL

fost majorate salariile lucrătorilor dlntr-o serie de ramuri șl sectoare ale economiei; salariul minim a fost ridicat la 800 de lei, iar categoriile de salariați cu salarii mici au beneficiat de scutiri și reduceri de impozite. Ca rezultat al măsurilor adoptate, deși a avut loc o oarecare creștere a nivelului prețurilor la unele produse, sporirea veniturilor din salarii a asigurat mărirea puterii de cumpărare, reflectată în creșterea salariului real cu 8% tn 1970. față de 1969.în anul 1970 veniturile bănești ale țărănimii obținute din muncă în cooperativele agricole de producție au fost mai mari decît în anul 1969. Datorită însă nivelului producției agricole obținute în 1970, veniturile totale ale țărănimii — în bani și în natură — au fost inferioare celor din anul precedent.O influență pozitivă asupra nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate a avut-o sporirea cheltuielilor statului pentru învățămînt, știință, cultură, ocrotirea sănătății. A crescut volumul pensiilor, al ajutoarelor și burselor de studii, precum și cel al alocațiilor de stat pentru eonii, îndeosebi ca urmare a majorărilor a- plicate’ încă din anul 1969 pentru copiii salaria- ților cu salarii de pînă la 1 300 lei. în anul 1970 sumele alocate de stat pentru acțiuni social-culturale au fost de 35,7 miliarde lei, •- cu 5,5% mai mari față de anul precedent.^Volumul total al mărfurilor vîndute populației a fost in 1970 cu 8,6% mai mare decît în anul 1969, îndeplinindu-se prevederile planului. S-au vîndut cu 9,4% mai multe mărfuri alimentare (inclusiv prin alimentația publică) și cu 7.7% mai multe mărfuri nealimentare.Au fost îmbunătățite în continuare condițiile de locuit ale populației. în anul 1970, din fondurile statului și pe bază de credite acordate de stat, au fost construite și date în folosință peste 99 mii apartamente în afară de acestea, populația, în special de la sate, a mai construit din fonduri proprii citea 62 mii locuințe.
★Realizările însemnate obținute în anul 1970 au încununat eforturile și munca plină de abnegație a întregului nostru popor pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Partidul Comunist Român, în vederea sporirii potențialului economic al țării și ridicării nivelului de trai, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

D£ STAT AL PLANIFICĂRII

Congresul Partidului 
Socialist din Chile
Cuvîhtarea președintelui Allende

SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager- 
pres). — In localitatea chiliana La 
Serena au început lucrările celui 
de-al 23-lea Congres al Partidului 
Socialist din Chiler La deschidere au 
tost de față Salvador Allende, pre
ședintele statului chilian, Clodomiro 
Almeyda, ministrul afacerilor ex
terne, Jose Toha, ministrul de inter
ne, și alți membri ai guvernului.

La lucrările congresului sînt pre
zente, de asemenea, delegații din di
ferite țări, printre care o delegație 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, formată din tova
rășii Valter Roman membru al C.C. 
al P.C.R., și Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Deschizind lucrările, Hernan del 
Canto, președintple Comisiei orga
nizatorice naționale însărcinate cu 
problemele desfășurării congresu
lui, a subliniat că aaesta este che
mat să examineze aspectele care au 
apărut in fata partidului socialist 
în urma venirii la putere a guver
nului Unității Populare și să elabo
reze un nou program, adecvat con
dițiilor actuale din țară.

In continuare a luat cuvîntul 
președintele Salvador Allende, care, 
în numele Frontului Unității Popu
lare, al partidului socialist și al său 
personal, a salutat delegațiile străine 
prezente la congres. In cuvîntul său, 
Salvador Allende a relevat impor

tanța victoriei obținute de forțele 
populare din Chile și a subliniat ne
cesitatea participării fiecărui cetă
țean al statului la construirea noii 
societăți. ..Chile, a spus vorbitorul, 
a pornit pe o cale proprie de dez
voltare — etapă care a fost prece
dată de o perioadă îndelungată de 
luptă neîntreruptă împotriva rcac- 
țiunii interne și internaționale și a 
monopolurilor. Am cucerit puterea, 
acum trebuie s-o apărăm". A- 
mintind despre activizarea for
țelor reacționare, care încearcă 
să frineze procesul de dezvol
tare a țării. Salvador Allende a sub
liniat că „uneltirile acestora întim- 
pină impotrivtrea întregului popor, 
decis să-și apere izbînda". Președin
tele a relevat, totodată, că în Fron
tul Unității Populare nu există nici 
un partid privilegiat, că toate par
tidele și mișcările, întregul popor 
chilian poartă în egală măsură răs
punderea pentru soarta patriei.

*
Agențiile de presă anunță că Cor

porația de stat a dezvoltării din Chile 
a hotărît alocarea unui fond de 764 
milioane de escudos (154 milioane de 
dolari) pentru realizarea programului 
de planificare și dezvoltare industria
lă. Părți importante din acest fond vor 
fi destinate industriilor minieră, 
energetică. telecomunicațiilor, pre
cum și agriculturii și creșterii ani
malelor.

PLENARA C.C. AL P.C. FRANCEZ
PARIS. — Corespondentul Ager- 

pres, Georges Dascal, transmite : La 
Staine, in apropiere de Paris, se 
desfășoară lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Francez. Plenara a aprobat ra
portul prezentat de Claude Poperen, 
membru supleant a) Biroului Politic, 
asupra situației politice, sociale și 
economice din țară și asupra pregă
tirii alegerilor municipale.

Referindu-se la relațiile dintre 
Partidul Comunist Francez și Parti

dul Socialist, raportorul a relevat că 
primul bilanț al convorbirilor dintre 
cele două partide ..reflectă expresia 
unei dorințe mai puternice de unita
te in rindul oamenilor muncii". Con
cluziile bilanțului, a menționat vor
bitorul, vor deschide perspective 
unor schimbări democratice, prin în
țelegerea tuturor formațiunilor poli
tice de stingă. Viitoarele alegeri mu
nicipale, se arată in raport, consti
tuie pentru P.C.F. o etapă în lupta 
sa pentru schimbări democratice.

SESIUNEA 
ADUNĂRII POPULARE 

A R. P. ALBANIA
TIRANA 29 (Agerpres). — La Ti

rana s-au deschis lucrările sesiunii 
Adunării Populare a R. P. Albania, 
consacrată dezbaterii proiectelor de 
lege privind planul dezvoltării eco
nomice și bugetul de stat pe anul 
1971, informează agenția A.T.A; 
Abdyl Kellezi, președintele Comisiei 
planului de stat, a prezentat un ra
port cu privire la îndeplinirea pla
nului și executarea bugetului de 
stat pe 1970 și la sarcinile planului 
și bugetului de stat pentru anul 
1971

EI a arătat că majoritatea întreprin
derilor industriale ale țării au înde
plinit și depășit sarcinile de plan pe 
1970. Producția brută a fost cu apro
ximativ 83 la sută mai mare decît cea 
din 1965. Conform datelor prelimina
re, agricultorii, in ciuda unor dificul
tăți naturale, au mărit producția prin
cipalelor culturi cu 5 la sută față 
de nivelul anului 1969. Comparativ 
cu anul 1969, venitul național a cres
cut, conform cifrelor preliminare, cu 
aproximativ 6 la sută.

Economia 
Cehoslovaciei in 1970

PRAGA 29. — Corespondentul
Agerpres, E. lopescu, transmite : La 
Praga a fost dat publicității comu
nicatul Oficiului federal de statistică 
al R. S. Cehoslovace cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale și 
Îndeplinirea planului de stat pe anul 
1970. în anul care a trecut, se arată 
in comunicat, industria a îndeplinit 
sarcinile principale ale planului de 
stat. Producția industrială a crescut. 
In 1970, comparativ cu anul 1969, cu 
7,7 la sută. Productivitatea muncii in 
industrie a crescut cu 7.9 la sută. 
Comunicatul relevă, totodată, că, în 
ciuda creșterii producției și a pro
ductivității muncii, în industrie ră- 
mîn incă probleme nerezolvate. In 
domeniul agriculturii, potrivit rezul
tatelor preliminare, producția globală 
a fost cu 1,3 la sută mai mare decit 
in 1969. Volumul global al schimbu
rilor comerciale externe ale Ceho
slovaciei a sporit cu 14,4 la sută în 
comparație cu anul 1969. Comunica
tul relevă că în relațiile comerciale 
cu țările socialiste a precumpănit 
exportul, iar în cele cu țările capi
taliste importul.

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ
Politica economică

PLENARA iCONSILIULUI
.—i—tio» —j.—c t'Juji fi i—bl.

NAȚIONAL AL FEMEILOR
Sosirea in Capitală a ministrului comerțului 

exterior al Cehoslovaciei
a

Vineri au avut loc lucrările plena
rei Consiliului Național al Femeilor, 
care a dezbătut sarcinile ce revin a- 
cestei organizații de masă in antre
narea femeilor din țara noastră la 
înfăptuirea pianului de stat pe anul 
1971. De asemenea, au fost prezentate 
o informare asupra relațiilor C.N.F. 
cu organizații similare din străinătate 
și activitatea desfășurată anul trecut 
în acest domeniu.

La lucrările plenarei a luat parte 
tovarășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de tovarășa Suzana Gâdea, președin
ta consiliului, la discuții au luat parte 
numeroase participante.

Referindu-se la programul însufle- 
țitor de muncă, ale cărui linii direc
toare au fost stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului, vorbitoarele 
au scos în evidență contribuția im
portantă care pot să o aducă fe
meile penjru îndeplinirea obiective- 
lo>" actualului cincinal.

1,.^încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul Gheorghe 
Pană.

Participantele la plenara Consiliu
lui Național al Femeilor au a- 
doptat o telegramă adresată Co

Activitatea de educație fizică 

și sport in dezbaterea 

Colegiului Ministerului învățămintului

Colegiul Ministerului învățămîntu- 
lui a dezbătut vineri, in prezența to
varășului Leonte Răutu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, < 
activitatea de educație fizică și sport 
in invățămintul de toate gradele.

La lucrările ședinței lărgite a cole
giului, conduse de Mircea Malița, 
ministrul învățămintului, au fost 
prezenți Anghel Alexe, președintele 
Consiliului național pentru educație 
fizică și sport, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Sănătății, Comi
tetului de stat pentru economia și ad
ministrația locală. Uniunii Tineretu
lui Comunist. Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Uniunii Asociațiilor Stu
dențești, Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, rectori și pro
rectori ai unor instituții de învăță
mînt superior, inspectori generali

LOTO

NUMERELE 
EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN 2» IANUARIE 1971

FOND GENERAL DE PREMII :
1 537 396 lei, din care 225 048 lei 
report.

EXTRAGEREA 1 : 3 53 61 37 9 
90 78 68 33

Fond de premii: 891191 lei, din 
care 225 048 lei report cat. I.

EXTRAGEREA a II-a : 86 49 43
26 12 28 81

Fond de premii: 646 205 lei. 

mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune 
printre altele :

în numele milioanelor de femei de 
la orașe și sate, membrele Consiliu
lui Național al Femeilor, întrunite in 
ședință plenară, exprimă Comitetului 
Central al partidului, dumneavoastră 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
gindurile pline de recunoștință și sa
tisfacția pentru marile realizări obți
nute de poporul român, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, in făuri
rea orinduirii socialiste și sporirea 
continuă a prestigiului țării noastre 
în rindul popoarelor lumii.

Profund devotate politicii marxist- 
leniniste a partidului, se spune în 
telegramă, asigurăm Comitetul Cen
tral, pe dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că femeile din .țara 
noastră intîmpină semicentenarul 
partidului muncind fără preget pen
tru îndeplinirea exemplară a planu
lui de stat pe 1971, convinse fiind că 
astfel aduc o contribuție valoroasă la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, la înflorirea scum
pei noastre oatrii, Republica Socia
listă România.

(Agerpres)

școlari, directori de școli, cadre di
dactice de specialitate.

Participanții au discutat măsurile 
necesare pentru dezvoltarea activită
ții de educație fizică și sport in în- 
vățămintul de toate gradele, prin 
mărirea numărului de ore destinate 
acestui obiect in grădinițe, școli ge
nerale și licee, revizuirea planurilor 
și programelor de învățămînt in fa
cultățile de educație fizică și sport, 
îmbunătățirea pregătirii cadrelor di
dactice care predau această discipli
na, crearea unor licee de profil — 
gimnastică, înot, schi — constituirea 
unei societăți a profesorilor de spe
cialitate și a Consiliului de educație 
fizică și sport de pe lingă Ministerul 
învățămintului și alte măsuri.

(Agerpres)

vremea
T.mpul probabil pentru 31 ianuarie, 

t șl 2 februarie : In țară : Vremea va fi 
in genei al frumoasă, dar se va răc' 
ușor. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații Izolate, 
mal ales în nordul șl nord-estul țârii 
Vintul va sufla potrivit. Temperatuia 
în scădere ușoară. Minimele vor fi cu 
prinse între minus 8 șl plus 2 grade 
izolat mai coborîte in depresiuni, lai 
maximele între minus 2 șl plus 8 gra
de, local mai ridicate la începutul In
tervalului, mai ales în sud-estul tării. 
Ceață slabă se va semnala dimineața 
și seara. In București : Vreme în gene 
ral frumoasă, cu cer variabil. Vînt slab 
Tempera*ura în scădere ușoară. Ceață 
slabă dimineața și seara.

Vineri dimineața a sosii ir. Capi
tală Andrej Barcak ministrul comer- 
țulu- exterior a! Cehoslovaciei, care, 
la invitația ministrului român al co
rnet țului exterior, face o vizită in 
țara noastră Cu această ocazie va fi 
semnat Acotdul comercial pe termen 
lung dintre România și Cehoslovacia 
pe perioada 1971—1975.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de ministrul 
Corne] Burtică, de alți membri ai

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, l-a primit vineri di
mineața pe secretarul general a! 
M A.E. al Franței. HervI AÎphand, 
care se află în țara noastră la invita- ’ 
ția Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România.

Cu această ocazie au fost abordate 
aspecte ale relațiilor româno-france- 
ze, precum șl probleme internaționale 
de interes comun.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate, au 
participat George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, funcțio
nări superiori din M.A.E.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței la 
București, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței care Însoțesc pe secretarul 
general.
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Turneul de șah 
din Olanda

După runda a 14-a, grupa marilor 
maeștri din Festivalul șahist olandez 
are doi noi lideri: Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Olafsson (Islanda) cu cite 9 puncte 
fiecare în grupa maeștrilor continuă 
să conducă Adorjan (Ungaria) cu 9,5 
puncte, urmat de Hartogh și Timman 
cu 8,5 puncte. Șahi'stul român Victor 
Ciocîltea a remizat in runda a 14-a 
cu danezul Claussen și ocupă locul 
8 în clasament _’u 7.5 puncte.

în turneul feminin este lideră Ma
rta Ivanka (Ungaria) cu 6 puncte, ur
mată de Lazarevici (Iugoslavia) 7.5 
puncte și o partidă întreruptă. Po- 
lihroniade (România) are 4,5 puncte.

În cîteva rînduri
Aseară, la Miercurea Ciuc. in tur

neul Internațional de hochei pe 
gheață, echipa orașului Budapesta a 
învins cu scorul de 11—5 (3—3. 2—2. 
6—0) selecționata Miercurea Ciuc. 
Echipa orașului București a avut zi 
liberă. Astăzi au loc partidele ’ Bucu
rești — Miercurea Ciuc și Brati
slava— Budapesta.

ARGENTINIANUL OSCAR BO- 
N’AVENA a fost operat de medicul 
Roberto Paduano. El va fi indispo
nibil mai mult timp, astfel că nu va 
putea încrucișa mănușile la 12 fe
bruarie cu Floyd Patersson., Șe pare 
că meciul se va desfășura la mijlo
cul lunii aprilie.' 

conduceri. Ministerului Comerțului 
Exterior, precum și de Miroslav Su- 
iek, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București

♦
In cursul după-amiezii. ministrul 

Andrej Barcak a avut o întrevedere, 
la Ministerul Comerțului Exterior, cu 
omologul său Cornel Burtică.

Seara, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București a oferit un cocteil.

(Agerpres)

Vineri dimineața a plecat Ia Roma 
Filip Tomulescu, șeful Departamen
tului silviculturii, președintele Comi
siei europene F.A.O. a pădurilor, pen
tru a participa la sesiunea Comite
tului ad-hoc F.A.O. al pădurilor,

în cadru! sesiunii vor fi dezbătute 
probleme privind dezvoltarea silvicul
turii pe plan mondial., aplicarea știin
ței și tehnicii la dezvoltare, precum 
și aspecte economice ale exploatării 
pădurilor. *

Artiștii Teatrului Giulești au por
nit vineri seara intr-un turneu cu 
destinația Danemarca. întllnirea a- 
ceasta. așteptată cu interes de pu
blicul danez — după cum o dovedesc 
articolele apărute tn presa respectivă 
— ca si de actorii bucureșteni, se în
scrie printre acțiunile menite să facă 
reciproc cunoscute valorile culturale 
ale celor două popoare.

(Agerpres)

(

Campionatul masculin 

de handbal
Turneul decisiv ai turneului de 

Iarnă din cadrul campionatului mas
culin de handbal — turneu ce com
portă 15 meciuri in trei zile — a în
ceput ieri după amiază în Sala Spor
turilor din Cluj. Cu predilecție, aten
ția specialiștilor și a suporterilor 
este Îndreptată spre comportarea e- 
chipelor bucureștene Steaua. Dinamo 
și Universitatea, a căror luptă directă 
Dentru cucerirea titlului a atins 
„temperaturi inalte". Handbaliștii de 
la Steaua — actualii campioni și li
deri totodată in clasament — au o mi
siune destul de dificilă. Ei privesc 
lupta, ea să ticem astfel, de pe po
ziția cea mai avantajoasă, dar nu tre
buie uitat că sînt oarecum mai obo
siți decit ceilalți competitori (în a- 
ceastă lună au susținut meciuri in 
cupa campionilor europeni). Pe de 
altă parte. Dinamo și Universitatea 
au de tranșat intre ele o mai veche 
rivalitate sportivă.

teri. în meciul inaugural al turne
ului. dinamoviștii bucureșteni nu 
și-au ous deloc oroblema victoriei 
pentru că, practic, ep nu a existat 
întilnind pe „Știința" Lovrin. ultima 
clasată, el au ciștigat la un scor net: 
22—14 (10—4). deși pe teren au iucat 
mal mult rezervele Golgeterul me
ciului (și firește al echipei sale) :

SESIUNEA O. S.A.
Gf?: /O-.) ăi. •

Controverse privind definirea, 
actelor de terorism

WASHINGTON 29 (Agerpres). - 
La sesiunea extraordinară a miniș
trilor afacerilor externe din țările 
membre ale Organizației Statelor 
Americane - O.S.A — continuă să 
se manifeste serioase controverse 
privind definirea actelor de terorism 
și a sancțiunilor care se impun pen
tru prevenirea lor. în cursul zilei de 
vineri, 7 state - S.U.A., Mexic. Ve
nezuela, Costa Rica, Salvador, Hon
duras și Trinidad-Tobago — au di
fuzat un apel formal pentru adopta
rea unei convenții a țărilor membre 
ale O.S.A. cu privire la asemenea 
acte și la măsurile ce ar urma să 
revină în exclusivitate fiecărei țări 
semnatare.

Inundațiile din Ungaria
BUDAPESTA 29 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pintea, transmite : To
pirea bruscă a zăpezilor continuă să 
provoace mari inundații in multe 
regiuni din Ungaria. După cum a- 
nunță Oficiul Național al Apelor, ca 
urmate a topirii zăpezilor locale și 
a creșterii neașteptate a nivelului 
multor riuri, suprafețele inundate au 
crescut la 170 000 de holzi. în nord- 
estul țării, creșterea nivelului apelor 
și revărsarea in multe sectoare a 
acestora au provocat inundații se
rioase. De asemenea, a crescut brusc 
nivelul Tisei. Ca urmare, in 9 sec
toare din regiune a fost declarată 

dinamovistul Titus Moldovan (10 go
luri).

în schimb. Steaua a trecut crin 
mari emoții. Oricît s-ar zice că. ju- 
cînd acasă, handbaliștii clujeni se a- 
nunță redutabili, nimeni nu și-a în
chipuit că in fața campioanei, echipa 
lor ar putea nu numai să reziste, ci 
aproape ne toată durata meciului să 
se impună cu destulă auțoritate. 
Steaua a avut inițiativa citeva mi
nute la Început. Egalind la 4 (mi
nutul 16) Universitatea a luat totul 
pe cont propriu. Celor prezenți in 
sală (și îi cunoașteți probabil pe în
flăcărași suporteri clujeni !) nu le 
venea să creadă : In minutul 25 U. 
conducea cu trei goluri (8—5). Prima 
repriză s-a încheiat insă cu 8—7 Den
tru clujeni. 51 după pauză cluienii 
au Iucat destul de activ, șutind de
cisiv și apărindu-se destul de bine, 
tn minutul 18 conducea cu 13—11. 
Steaua are totuși resurse și intr-un 
rina! de meci, de-a dreptul dramatic, 
reușește să ciștlge la limită : 15—14.

Alte rezultate : Dinamo Brașov— 
Voința București 18—16. Sport Club 
Bacău - Politehnica Timișoara 
18-18.

Astăzi este programat unul dintre 
martie derbiuri ale campionatului 1 
Steaua—Universitatea București.

Delegația Braziliei a propus ca 
persoanele care se fac vinovate de 
săvirșirea de acte teroriste să fie 
private de dreptul de azil politic 
iar extrădarea lor să se facă în 
mod automat in virtutea convenției, 
în țările in care legislația internă in
terzice extrădarea, urmărirea și pe
depsirea celor ce se fac vinovați de 
acte teroriste, aceștia ar urma să fie 
judecați ea și cum crima ar ti fost 
săvirșită in cadrul frontierelor țări
lor respective.

Cele două propuneri au fost res
pinse de restul statelor membre ale 
O.S.A., care au apreciat că adoptarea 
acestora ar Încălca în mod grav atri
butele suveranității lor de stat.

stare de urgență. 260 de stații de 
pompare de mare capacitate, puse 
in funcțiune in mod suplimentar,/ 
funcționează zi și noapte. Au fost 
deschise cele două mari baraje de 
acumulare de pe Tisa. în județele 
Csongrad, Bacs, Szolnok, Borsod, Be- 
kes și Haidu-Bihor apele au pătruns 
in numeroase localități, inundind 
cartiere și străzi. Peste 220 de clădiri, 
care au fost afectate de apele revăr
sate, au fost evacuate. în toate loca
litățile in care a fost declarată starea 
de urgență s-au luat importante mă
suri pentru prevenirea extinderii 
inundațiilor.

Andersson-Stone, 
pe „Alpine Renault", 
învingători in Raliul 

Monte Carlo
/ Cel de-al 40-lea Raliu automobi

listic Monte Carlo s-a încheiat o dată 
cu desfășurarea probei complimen
tare (Monaco — Monaco, 670 km) cu 
victoria echipajului Ove Andersson 
(Suedia) — David Stone (Anglia), 
care au concurat pe o mașină „Alpi
ne Renault". Timpul de penalizare al 
învingătorilor este de 6h32'04’’. Pe 
locurile următoare s-au clasat în or
dine echipajele Jean Luc Therier — 
Marcel Callewaert (Franța) pe „Alp’- 
ne Renault" — la 40”, Jean Claude 
Andruet — Guy Vial (Franța) pe 
„Alpine Renault" și Bjorn Walde- 
gaard — Hans Thorzelius (Suedia) pe 
„Porsche" — ambele la 1’51”.

Actualul raliu Monte Carlo a fost 
unul dintre cele mai dificile din is
toria acestei curse, inregistrîndu-se 
situația neobișnuită ca, după par
curgerea traseului comun prin Alpii 
maritimi, din cauza condițiilor atmos
ferice nefavorabile, să se înregistreze 
zeci de abandonuri. Astfel, nu a mai 
fost respectată tradiția ca primele 60 
de echipaje să-și dispute victoria fi
nală in proba complimentară : la 
start s-au aliniat numai 30 de echi
paje, din care doar 22 au trecut linia 
de sosire. De remarcat că la startul 
inițial al cursei pe cele 10 trasee s-au 
prezentat 248 echipaje.

zsisJnt • 
«rrajenj i

n i v 
Tîț.

BELGRAD 29 (Agerpres). — întru
nite în ședință comună, Vecea Po
poarelor. Vecea Social-Politică și Ve
cea Economică ale Skupștinei Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia au ascul
tat expunerea prezentată de Alek
sandar Grlicikov. vicepreședinte al . 
Vecei Executive Federale, cu privire 
la politica economică a țării in 1971.

Grlicikov a arătat, printre altele, 
că situația actuală a economiei iugo
slave se deosebește de cea existentă 
in 1965. cind a fost inițiată reforma 
economică. Structura economică, a 
spus el, s-a Îmbunătățit, s-au lărgit 
posibilitățile concrete de export și 
există condiții ca marfa produsă să 
se situeze Ia nivelul cerințelor pieței 
cu cea mai mare putere de selectare. 
Grlicikov a arătat că principala ca
racteristică a politicii economice 
iugoslave in acest an o constituie 
străduința de stabilizare, ca o condi
ție pentru toate măsurile ce vor fi 
luate în viitor pe planul dezvoltării 
sociale și materiale.

în vederea atenuării eventualelor 
consecințe ale devalorizării dinarului < 
— a continuat vorbitorul — se va a- 
corda o grijă deosebită celor cu ve
nituri mici. Printre măsurile preconi
zate in acest sens, el a menționat ri
dicarea limitei inferioare a celor mai 
mici venituri și menținerea prețuri
lor actuale la produsele de bază și la 
unele servicii.

PERSONALITĂȚI
ALE CERCURILOR DE AFACERI 
VES1-GERMANE IA MOSCOVA

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Ale
xei Kosîgbin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. a primit vi
neri la Kremlin un grup de per
sonalități marcante ale cercurilor de 
afaceri din R. F. a Germaniei, care 
se află in Uniunea Sovietică la invi
tația Ministerului Comerțului Exte
rior și a Comitetului pentru știință 
și tehnică, anunță agenția T.A.S.S. în 
centrul discuțiilor s-au aflat unele 
probleme privind posibilitățile de 
dezvoltare, pe o bază reciproc avan
tajoasă, a legăturilor economice și 
comerciale dintre cele două țări.

Stadiul relațiilor 
economice 

polono-engleze
VARȘOVIA 29. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Intr-un comentariu consacrat relații
lor polono-engleze, „Trybuna Ludu" 
subliniază că. în prezent, se profilea
ză șanse pentru înviorarea și adinci- 
rea acestora. Un element important 
îl constituie, după părerea ziarului, 
poziția adoptată de guvernul britanic 
față de Tratatul dintre Polonia și 
R.F.G., poziție primită de opinia pu
blică poloneză cu „satisfacție sin
ceră" „Comentariile diplomatice și 
de presă care au însoțit respectiva 
declarație — scrie „Trybuna Ludu" 
— relevă că Anglia a recunoscut de 
facto și de jure caracterul definitiv 
al graniței vestice poloneze".

în continuare, ziarul arată că „mai 
sînt multe de făcut în relațiile bila
terale, dinamica schimburilor comer
ciale dintre cele două țări nefiind cea 
mai bună". „Există cu siguranță, în 
etapa actuală, posibilități nefolosite 
și chiar insuficient prospectate de 
cooperare industrială reciproc avanta
joasă" — notează ziaruL



in legătură cu evenimentele IN BUNDESTAGUL VEST-GERMAN

din Orientul Apropiat
Intensă activitate diplomatică a R.A.U.

O serie de personalități politice e- 
giptene întreprind în aceste zile vizi
te în mai multe țări pentru a explica 
poziția R.A.U. în legătură cu conflic
tul din Orientul Apropiat.

Sabri El Kholi, reprezentant per
sonal al președintelui Republicii 
Arabe Unite, Anwar Sadat, a sosit joi 
la Tunis, ultima etapă a turneului 
său întreprins prin capitalele statelor 
maghrebiene.

Aziz Sidki, vicepremier al R.A.U., 
care se află într-o vizită oficială la 
Varșovia, a fost primit de Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone. /In aceeași 
zi, vicepremierul R.A.U. a avut o în
trevedere cu Ștefan Jedrychowski, 
ministrul polonez al afacerilor ex
terne.

Mahmud Riad, ministrul afacerilor 
externe al R.A.U., a plecat joi seara 
la Djeddah, unde va înmîna un me-

saj personal regelui Feisal al Arabiel 
Saudite din partea președintelui An
war Sadat. Riad va face, în conti
nuare, o vizită în Kuweit.

In același timp, din Cairo se a- 
nunță că președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, urmează să examineze sîm- 
bătă, împreună cu primul ministru 
Mahmud Fawzi,. rezultatele activită
ții diplomatice angajate la Națiunile 
Unite în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat — relatează „Al 
Ahram". Ziarul menționează toto
dată că ministrul de externe, Mah
mud Riad, i-a reafirmat lui Zayyat, 
reprezentantul permanent egiptean la 
Națiunile Unite, că R.A.U. nu va ac
cepta o nouă prelungire a încetării 
focului dacă nu vor fi realizate pro
grese sensibile în cadrul misiunii Jar
ring pînă la 5 februarie, cînd expiră 
actuala perioadă de întrerupere a 
ostilităților.

Precizări la Tel Aviv

Raportul cancelarului Brandt 
„cu privire la starea națiunii

TEL AVIV 29 (Agerpres). — In
tr-o declarație rostită joi la postu
rile de televiziune, cu o săptămînă 
înainte de încheierea celei de-a doua 
perioade de încetare a focului (5 fe
bruarie), ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, a menționat 
că „întreruperea ostilităților a repre
zentat una din bazele esențiale 
ale reluării negocierilor Jarring". El 
a afirmat că „redeclanșarea ostilită
ților ar crea o realitate nouă, în ca
drul căreia continuarea negocierilor 
ar fi extrem de dificilă".

Ministrul de externe israelian a 
opmat că problema conflictului din 
Orientul Apropiat, veche și com
plexă, nu-și poate găsi rezolvarea în 
prima rundă de negocieri indirecte, 
prin schimbarea unor documente 
privind pozițiile părților implicate în

El a afirmat că, de la re- 
negocierilor Jarring și pînă

conflict, 
luarea .
în prezent, tezele israeliene și arabe 
nu s-au apropiat și că sînt încă ne
cesare multe eforturi pentru a se 
ajunge la pace. „Sîntem gata, a spus 
ministrul israelian, să discutăm, prin 
intermediul lui Jarring, propunerile 
arabe privind crearea unei forțe in
ternaționale de supraveghere sau 
orice alte măsuri susceptibile să con
ducă la un acord, deși, a menționat 
el, Israelul și-a făcut cunoscută opo
ziția față de prezența unor asemenea 
forțe în regiune".

Pe de altă parte, primul-ministru 
Golda Meir a declarat că guvernul 
său nu va accepta să-și retragă tru
pele din toate teritoriile arabe ocu
pate, relatează agenția U.P.I.

BONN 29 (Agerpres).— După cum 
s-a mai anunțat, cancelarul Republi
cii Federale a Germaniei, Willy 
Brandt, a prezentat în Bundestag ra
portul „cu privire la starea națiunii". 
Cancelarul a subliniat că raporturile 
de cooperare cu Europa occidentală* 
nu împiedică guvernul său să îmbu
nătățească relațiile cu statele socia
liste din Europa,

Abordind pe larg problema relații
lor între cele două state germane, 
cancelarul Willy Brandt a declarat : 
„Am convenit cu guvernul R.D.G., la 
29 octombrie, să avem schimburi de 
vederi oficiale in problemele a căror 
reglementare ar putea servi destin
derii în Europă și ar putea prezenta 
interes pentru cele două state. Aces
tea sînt pozițiile noastre și ele nu 
s-au schimbat. Este o bază care nu e 
legată de nici o condiție prealabilă și 
pe care putem acționa în 1971“. „Ceea 
ce este posibil între statele Europei 
— a spus vorbitorul — ar trebui să 
fie, de asemenea, posibil între cele 
două state din Germania".

In continuare, Willy Brandt a rea
mintit punctul său de vedere cu pri- 1 
vire la problema Berlinului occidental.

prin care condiționează supunerea 
spre ratificare in Bundestag a trata
telor încheiate cu Uniunea Sovietică 
și cu R.P. Polonă de rezultatul tra
tativelor celor patru puteri asupra 
Berlinului occidental

In încheiere, cancelarul Willy 
Brandt a chemat cetățenii din Repu
blica Federală a Germaniei să depu
nă eforturi „ca reconcilierea cu R.P. 
Polonă să devină o realitate durabilă. 
Acest lucru — a spus el — este va
labil, de asemenea, pentru înțelege
rea la care ne străduim să ajungem 
cu popoarele Cehoslovaciei și, în ge
neral, pentru reconcilierea și coope
rarea cu Răsăritul",

★
Willy Brandt a primit delegația de 

parlamentari polonezi, condusă de 
Artur Starewicz, aflată în vizită la 
Bonn. In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, relevă agen
ția P.A.P., cancelarul R.F. a Germa
niei și oaspeții polonezi au confirmat 
dorința ambelor părți de a se realiza 
deplina normalizare a relațiilor dintre 
Polonia și R.F. a Germaniei și ratifi
carea grabnică a tratatului polono— 
vest-german.

t

Convorbiri la nivel înalt
franco-italiene

Politica Franței nu a suferit nici o schimbare
NEW YORK. — De la venirea la 

putere a președintelui Pompidou, 
politica franceză față de Orientul 
Apropiat nu a suferit nici o schim
bare, a declarat reprezentantul Fran
ței la Națiunile Unite, Jacques Kos- 
ciusko-Morizet. Această politică, a 
spus reprezentantul francez, este și 
rămine bazată pe corelația între eva
cuarea teritoriilor arabe ocupate și 
dreptul Israelului la existență în ca
drul unor frontiere sigure și recu
noscute. Jacques Kosciusko-Morizet 
a opinat că- „o,forță, a Națiunilor 
Unite de mențineți a păcii in Onen- 

:±®1 Apropiat'at^'fi1 utilă".' Franța ăr 
îi dispusă ...............

rea unei asemenea forțe și să su
porte cota parte care i-ar reveni 
pentru întreținerea ei. In legătură 
cu negocierile Jarring, Morizet a 
evocat posibilitatea ca acesta să pre
zinte în următoarele zile un raport 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, asupra stadiului misiunii 
sale. El a menționat, de asemenea, 
posibilitatea ca reprezentanții An
gliei, Franței, S.U.A. și U.R.S.S. la 
O.N.U., care se vor reuni la 4 fe
bruarie a.c., în ajunul expirării ter
menului de încetare a 'focului de-a 
■lungul Canalului de Suez, Să facă un

' Ia; constitui-; < apel, la o reînnoire a acestei- măsuri.,.-, ■

Premierul italian Emilio Colombo, 
însoțit de ministrul de externe Aldo 
Moro au sosit vineri dimineața la 
Paris într-o vizită oficială la invita
ția guvernului francez. In aceeași zi, 
Colombo a avut o întrevedere cu 
președintele Georges Pompidou și cu 
premierul Chaban Delmas.

Pe lingă obișnuita trecere în re
vistă a stadiului în care se află re
lațiile bilaterale, convorbirile franco- 
italiene se referă la o serie de pro
bleme ale actualității internaționale, 
printre care la loc de frunte se află 
securitatea europeană, viitorul atît 
de mult discutat al Pieței comune, 
precum și situația din Orientul 
Apropiat.

Fără îndoială, o serie de puncte 
care au constituit obiectul convorbi
rilor franco—vest-germane vor fi
gura cu precădere și pe agenda con
vorbirilor franco-italiene. Este vorba, 
mai ales, de proiectul uniunii econo
mice și monetare vest-europene și 
de lărgirea C.E.E., problemă în care, 
după cum este cunoscut, divergen
țele și contradicțiile existente între 
Bonn și Paris au. fost 
estompate in cursul recentelor con-

vorbiri, dar nu eliminate. Observa
torii din Paris reliefează că, în 
preajma, viitorului Consiliu ministe
rial al Pieței comune, prevăzut pen
tru 8 februarie, o apropiere cît de 
cit a punctelor de vedere, mai ales 
în privința negocierilor cu Marea 
Britanie, se va dovedi utilă.

„In afara acestui subiect impor
tant, prietenii noștri italieni, scrie 
ziarul „LE FIGARO", vor ridica de
sigur și problemele unei regiuni a- 
propiate prin tradiție șî interesele 
pe care le au acolo : Mediterana șî 
corolarul său, criza din Orientul 
Apropiat. Roma, ca și Parisul, do
rește să se pună capăt ■ acestei 
crize șî ambele capitale nu și-au 
precupețit în ultimele luni demersu
rile și sugestiile pentru a accelera 
procesul deschis prin încetarea fo
cului".

Fără să considere că noua rundă 
de convorbiri franco-italiene va duce 
la o identitate de păreri în toate 
problemele discutate, observatorii 
consideră -că este posibilă realizarea

Opinii in favoarea 
convocării conferinței 
privind securitatea 

europeană
ROMA 29 (Agerpres). — Partea 

oficială a vizitei președintelui Fin
landei, Urho Kekkonen. Ia Roma a 
luat sfîrșit vineri dimineața. în 
timpul prezenței sale în capitala 
italiană, președintele finlandez a 
avut două întrevederi cu președin
tele Giuseppe Saragat. După cum re
latează agenția A.N.S.A., președinții 
celor două țări au căzut de acord 
să-și continue eforturile în vederea 
promovării cauzei destinderii și 
păcii. Ei au apreciat necesitatea unei 
pregătiri adecvate a conferinței pri
vind securitatea europeană. După 
cum se știe, Finlanda a oferit capi
tala sa, Helsinki, ca sediu al acestei 
conferințe.

*
VTENA 29. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, 
a ținut joi o conferință de presă în 
cadrul căreia a abordat problema 
securității europene. El a subliniat 
interesul țării sale față de convoca
rea ei, precizînd că și fostul guvern 
Klaus s-a pronunțat și a acționat 
pentru o asemenea conferință. 
Kreisky și-a exprimat părerea că pe 
ordinea de zi a unei asemenea -con
ferințe ar trebui să fie incluse pro
blemele majore care privesc efectiv 
securitatea europeană. Cancelarul 
federal austriac a arătat că reuniu
nea general-europeană „va trebui să 
marcheze punctul de plecare pentru 
o serie de conferințe. consacrate 
securității pe continent".

DOUĂ TREIMI DIN TERITORIUL 
CAMBODGIEI CONTROLATE 
DE FORȚELE PATRIOTICE 

Un interviu al lui Norodom Sianuk

Atacuri concentrice asupra Pnom 
Penh-ului. Ziarul „Le Figaro" pu
blică harta de mai sus indicind di
recțiile de înaintare a forțelor pa
triotice cambodgiene.

înțrucit^a’Ropier! în principalele șubiec-., 
telor con- te,ce vor fi abordate.

Declarațiile purtătorului de cuvint 
al Secretariatului de Stat 

pentru afacerile externe ăl Iugoslaviei

UGANDA

Consultări pentru
unui guvern de

formarea 
coaliție

BELGRAD 29 (Agerpres). — Iugo
slavia acordă sprijin deplin eforturi
lor pe care le depune în prezent gu
vernul R.A.U. pentru găsirea unei 
soluții în vederea rezolvării crizei 
din Orientul Apropiat, a declarat 
purtătorul de cuvint al Secretariatu
lui de stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, Dragoliub Vuița. Con
siderăm, în legătură cu aceasta, a 
spus el, că memorandumul pe care 
guvernul R.A.U. l-a înmînat recent 
ambasadorului Gunnar Jarring, și 
despre conținutul căruia au fost in
formate și alte părți interesate, re
prezintă un document important și 
conține propuneri constructive care 
ar putea oferi o bază pentru con
vorbiri privind aplicarea rezoluției

Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967.

In legătură cu evenimentele din 
Cambodgia, purtătorul de cuvint a 
declarat că încetarea intervenției 
străine, respectiv retragerea trupelor 
S.U.A. șî ale aliaților lor, constituie 
singura cale pentru ca popoarele din 
această regiune să-și rezolve pro
priile probleme, fără amestec străin. 
Iugoslavia sprijină cererile Guver
nului de Unitate Națională al Cam- 
bodgiei conținute în declarația sa din 
20 ianuarie 1971, pentru restaurarea 
independenței, păcii, neutralității, su
veranității și integrității teritoriale a 
Cambodgiei, a spus în încheiere pur
tătorul de cuvînt iugoslav.

KAMPALA 29 (Agerpres). — 
Generalul Idi Amin, șeful militar al 
Ugandei, a precizat joi, în cursul 
unei conferințe de presă, că noul 
guvern al țării va fi constituit pînă 
miercurea viitoare. în acest scop, el 
a convocat vineri pe vicepreședintele 
republicii, John Badiiha, pe unii mi
niștri ai vechiului cabinet regal, pe 
membrii guvernului condus de Mil
ion Obote, precum și pe secretarii 
generali din ministere pentru a-i 
consulta în vederea formării noii 
echipe guvernamentale.

Generalul Amin, menționează în 
legătură cu aceasta A.F.P., preconi
zează formarea unui guvern de coa
liție, cuprinzind personalități din 
toate grupările politice, etnice și re
ligioase. Noul cabinet urmează a fi

un guvern mixt, civil și militar, și 
va fi însărcinat cu organizarea de 
alegeri generale.

Totodată, A.F.P. Informează că au 
fost' eliberați 78 deținuți politici 
ugandezi, printre care se află Bene- 
dicto Kiwaruka, liderul Partidului 
democrat (interzis de Obote), precum 
și o serie de foști miniștri în ve
chiul cabinet al regelui Edward Mu- 
tesa.

Comunitatea est-africană, organi
zație economică formată din Kenya, 
Tanzania șl Uganda, riscă să se des
trame din cauza recentei lovituri mi
litare de stat de la Kampala, anunță 
agenția France Presse, întrucît Tan
zania refuză să recunoască noul re
gim ugandez.

COMUNICAT 
SOVIETO AUSTRIAC
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității comu
nicatul sovieto-austriac cu privire la 
vizita în U.R.S.S. a ministrului afa
cerilor externe al Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger. în timpul, vizitei, a- 
cesta_ a fost primit de Nikolai Pod- 
gornîi și de Alexei Kosîghin și a avut 
convorbiri cu omologul său sovietic, 
Andrei Gromîko.

în cursul convorbirilor a fost acor
dată o mare atenție întăririi securită
ții și colaborării în Europa. Cele două 
părți au relevat că „în ultimul timp 
devin tot mai vizibile pe continentul 
european tendințele de slăbire a în
cordării șî de transpunere, in practică 
â principiilor coexistenței pașnice din
tre statele cu sisteme sociale diferite, 
pornindu-se de la situația reală exis
tentă in această regiune a lumii și de 
Ia inviolabilitatea frontierelor tuturor 
statelor europene".

Reafirmîndu-și intenția de a con
tribui la însănătoșirea, în continuare, 
a situației pe continentul european, 
reprezentanții U.R.S.S. și Austriei 
și-au exprimat convingerea că un pas 
important în această direcție l-ar 
reprezenta convocarea unei conferin
țe -general-europene în problemele 
securității și colaborării.

U.R.S.S și Austria au declarat că 
sint gata să participe la întîlnirile și 
consultările multilaterale ce pot avea 
loc în vederea pregătirii practice a 
conferinței de securitate europeană.

DELHI 29 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Indian 
Express", Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, a arătat că 
trupele Frontului Național Unit din 
Cambodgia controlau, la începutul 
lunii ianuarie, două treimi din teri
toriul țării, ciștigind tot mai multă 
experiență pentru războiul de gue
rilă. El a menționat că forțele FUNK 
totalizează 40 000 de persoane, în 
comparație cu cele 200 000 de per
soane cît reprezintă trupele regimu
lui Lon Noi, sprijinit de forțele sai- 
goneze și americane ; cu toate aces
tea, forțele patriotice sint victo
rioase, a spus Sianuk. Șeful statului 
cambodgian a comparat rolul State
lor Unite la Pnom Penh cu cel de la 
Saigon, adăugind : „de aceea sîntem 
obligați să ducem un război prelun
git și să ne concentrăm eforturile 
pentru consolidarea războiului popu
lar în tot restul Cambodgiei".

*
Unități ale forțelor patriotice khmere 

au bombardat, în cursul zilei de joi, 
cu rachete și mortiere, pozițiile for
tificate ale trupelor administrației 
Lon Noi amplasate Ia 30 km de ca
pitală. Potrivit agenției U.P.I., lup
tele cele mai violente s-au desfășu
rat în jurul localității Saang, su
pusă în ultimele zile unor puternice 
atacuri.

Pe de altă parte, din Bangkok sa 
anunță că primul-ministru tailandez, 
Thanom Kittikachorn, referindu-se 
la ultimele evenimente din Cambod
gia, a declarat că „situația este 
foarte critică". El a precizat că Tai- 
landa continuă să acorde ajutor re
gimului de la Pnom Penh.

Puternice reacții în S.U.A.1 
împotriva intervenției 

în Cambodgia
WASHINGTON. — Secretarul de 

stat al S.U.A., William Rogers, a fost 
audiat joi în Comisia senatorială 
pentru relații externe în legătură cu 
noile acțiuni ale aviației americane 
în Cambodgia în sprijinul trupelor 
saigoneze și ale regimului Lon Noi. 
El a declarat, cu acest prilej, că gu
vernul american nu intenționează să 
escaladeze războiul aerian în Cam
bodgia și nici să retrimită trupe te
restre în această țară, informează a- 
genția U.P.I.

Observatorii remarcă faptul că de
clarațiile lui Rogers sînt dificil de 
conciliat cu cele făcute în ziua pre
cedentă, în aceeași comisie, de minis
trul apărării, Melvin Laird, cafe a a- 
firmat că și pe viitor „Statele Unite 
vor acorda regimului Lot;' Noi între
gul sprijin aerian".

„Există semne că Administrația* 
este în curs de a lărgi intervenția în 
Cambodgia", a declarat senatorul 
George Aiken, după ședința de au
diere. La rîndul său, liderul majori
tății democrate din Senat, Mike 
Mansfield, a declarat lapidar : „Cred 
că nc-am angajat pe un teren peri
culos". Președintele Comisiei senato
riale pentru relații externe, William 
Fulbright, și-a exprimat nemulțumi
rea că, în timpul audierii, folosirea 
masivă a forțelor aeriene în Cam
bodgia a fost minimalizată. Este evi
dent, a adăugat el, că implicarea 
S.U.A. în Cambodgia s-a adincit în 
permanență.

URUGUAY
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MONTEVIDEO 29 
(Agerpres). — La Mon
tevideo a avut loc o 
reuniune la care au 
participat președintele 
Pacheco Areco, minis
trul de Interne, Santia
go de Brum Carbajal, 
Și șefii forțelor de po
liție din cele 19 de
partamente ale țării. 
Aceasta este cea de-a 
doua reuniune care are 
loc în ultimele zile cu 
scopul de a pune la 
punct un plan de ac

țiune in vederea elibe
rării ambasadorului 
britanic Geoffrey Jack- 
son, a consulului bra
zilian Dias Gomide și 
a expertului în proble
me de agronomie ame
rican Claude Fly. Fap
tul că la reuniune au 
luat parte și coman
danții forțelor de poli
tie din toate departa
mentele țării îi deter
mină pe observatori să 
considere că ea a ur
mărit punerea la punct

a unui plan de acțiune 
la scara întregii țări, 
inițiat de ministrul de 
interne Carbajal.

Intr-o declarație dată 
publicității la încheie
rea reuniunii, minis
trul de interne a sub
liniat că președintele 
Areco a hotărît să fo
losească toate mijloa
cele ce-i stau la înde- 
mînă pentru a-i elibe
ra pe cei trei diplomați 
străini răpiți de orga
nizația clandestină „Tu- 
pamaros".

agențiile de presă transmit:

0 noapte albă 
la Westminster

Dispute aprinse 
pe marginea legislației 

antisindicale
Noaptea de joi spre vineri va ră- 

mîne de neuitat în analele parla
mentului britanic. In clipa cînd ce
lebrul orologiu Big-Ben a bătut 
miezul nopții, microfoanele au fost 
scoase din funcțiune. La tribună se 
afla deputata Barbara Castle, pur
tătoarea de cuvînt a opoziției labu
riste. Ea a supus unui aspru re
chizitoriu proiectul de reformă a 
legislației sindicale, prin care gu
vernul conservator intenționează să 
îngrădească libertățile sindicatelor 
și îndeosebi dreptul la grevă. Ca 
la un semnal, de pe băncile opozi
ției au izbucnit strigăte de protest 
împotriva „ghilotinării" dezbaterii. 
S-a trecut apoi la votarea fiecărui 
paragraf din cele opt capitole dis
putate. Procedura votării a durat 
cinci ore. în busculada din timpul 
votării, un deputat laburist a fost 
rănit.

S-a anunțat apoi rezultatul scru
tinului : proiectul a întrunit o ma
joritate de 29 de voturi. In acest 
moment peste 250 de deputați labu
riști au început să cînte imnul „Red 
flag" (Steagul roșu) și „We shall 
overcome" (Vom învinge) — Imnul 
mișcării pentru drepturile civile al 
negrilor americani.

Era vineri dimineața, orele 5,26, 
Pentru cei aproape 600 de deputați 
britanici a fost o noapte albă. Dez
baterile asupra proiectului vor con
tinua luni, urmînd să fie discutate 
incă 142 de capitole.

Pe de altă parte, diferite uniuni 
jindicale anunță organizarea de de
monstrații și greve de protest îm
potriva proiectului guvernamental 
lie reformă a legislației sindicale.

N. PLOPEANU
Londra, 29 .

La Cape Kennedy 
domnește din nou o 
activitate febrilă. În
cepută cu mai multe 
zile in urmă, numără
toarea inversă se a- 
propie de sfîrșit. A- 
cele indicatoarelor se 
vor opri în dreptul ci
frei 0 duminică 31 ia
nuarie, 15,23 ora loca
lă, adică 22,23 ora 
Bucureștiului, cînd 
nava „Apollo-14" cu 
trei astronauți la bord 
va lua startul în direc
ția Selenei. Noua navă 
a suferit o serie de im
portante modificări in 
urma semi-eșecului 
misiunii „Apollo-13". 
In modulul de servi
ciu au fost instalate un 
al treilea rezervor de 
oxigen și o baterie e- 
lectrică suplimentară, 
iar in modulul de co
mandă, botezat „KIT
TY HAWK-, după lo
calitatea in care pio
nierii aviației ameri
cane, frații Wright, au 
realizat, cu 67 ani in 
urmă, primul lor zbor, 
au fost sporite rezer
vele de apă. Coman
dantul navei este 
ALAN SHEPARD, in 
virstă de 47 de ani, 
primul american lan
sat in spațiul cosmic 
in cabina „Mercury" 
la 5 mai 1961 și tot
odată cel mai in virstă 
dintre astronauții 
S.U.A., lucru pentru 
care a fost poreclit 
„bunicul cdsmic". Co
echipierii săi, care 
pînă acum nu au mai 
zburat in Cosmos, sînt 
EDGAR MITCHELL, 
fost căpitan de fregată, 
in virstă de 40 de ani, 
șl STUART ROOSA, 
fost căpitan de avia
ție, in virstă de 37 de 
ani. Este echipajul 
cosmic cu media de 
virstă cea mai ridica
tă lansat vreodată in 
Cosmos.

Potrivit programului 
de zbor, in timp ce 
Roosa va rămine in 
continuare la bordul 
modulului de comandă, 
Shepard și Mitchell 
vor atinge suprafața 
Selenei cu modulul 
lunar denumit ANTA
RES (după steaua cu 
același nume din con
stelația Scorpionului) 
.in ziua de 5 februa
rie, in regiunea cra
terului Fra Mau
ro. Rocile din jurul 
acestui crater, extrem 
de accidentat — care 
pot determina anumi
te riscuri în momen
tul aselenizării — ar 
data, după aprecierile

Activitatea pe Lună 
va fi deosebit de in
tensă. Selenauții vor 
instala in apropierea 
craterului Fra Mauro 
un reflector laser me
nit să contribuie la 
calcularea cu mai mul
tă precizie a distanței 
dintre Pămînt și sate
litul său natural. Pen
tru transportarea apa
ratelor științifice, as- 
tronauții vor avea la 
dispoziție un fel de 
„roabă selenară", un 
cărucior de aluminiu 
cu roți de cauciuc 
(în fotografie). Ei vor 
îndeplini, de aseme
nea, un vast program 
de cercetări seismice

in care scop vor pro
voca mai multe... ex
plozii, Mitchell va de
tona 21 de mici în
cărcături explozibile 
intre 45 și 450 de 
grame, ale căror vi
brații urmează să fie 
captate de mai multe 
aparate, plasate la dis
tanțe egale de centrul 
exploziei. Pe supra
fața lunară va fi, de 
asemenea, depus un 
mortier care va trage, 
după plecarea astro- 
nauților, patru grenade 
la distanțe diferite : 
150, 300, 500, și 1500 
rh. De altfel vor fi fo
losite ca proiectile și 
trunchiul de con, în

„APOLLO.14''
se pregătește de start

specialiștilor, de acum 
5 miliarde de ani. Se 
presupune că aceste 
roci s-au solidificat 
din gaze și fluide la 
începuturile sistemu
lui solar și au rămas 
in forma inițială. She
pard și Mitchell vor 
petrece pe Lună apro
ximativ 34 de ore, iar 
activitatea lor extra- 
vehiculară va dura in
tre 8 și 10 ore. In acest 
răstimp vor întreprin
de o plimbare de aproa
pe trei kilometri, în 
decursul căreia, in caz 
de nevoie, se vor pu
tea alimenta reciproc 
cu oxigen, datorită u- 
nui nou sistem de tu
buri de legătură cu 
care le sint prevăzute 
costumele.

greutate de 10 tone, al 
celei de-a treia trepte 
a rachetei „Saturn", 
precum și modulul lu
nar, evident după ce 
Shepard și Mitchell se 
cor întoarce in modu
lul de comandă. Se aș
teaptă ca aceste expe
riențe să furnizeze 
late cu privire la 
structura solului lunar 
pină la o adincime 'de 
180 m. Experimentul 
va servi, de asemenea, 
și pentru eventuala 
depistare de apă în so
lul lunar. Oamenii de 
știință cred că in solul 
lunar s-ar putea găsi, 
pe alocuri, concentrări 
de gheață.

Datele transmise de 
seismograful instalat

de „Apollo-12“ au ară
tat că diverse cutre
mure produse au fost 
însoțite de rezonanțe 
diferite în solul lunar, 
ca și cum Luna ar fi 
formată din mase dis
tincte și nu dintr-o 
magmă coerentă. Con
statarea unei structuri 
nesudate ar putea con
firma ipoteza clasică 
potrivit căreia Luna 
s-ar fi format din aglo
merarea diverselor 
materiale răzlețe ale 
unui inel ce înconjura 
globul nostru in curs 
de formare. O dată 
confirmată, această 
ipoteză ar ridica insă, 
noi semne d'e întreba? 
re : de ce este solul 
lunar ații de deosebit 
și in unele locuri mai 
„bătrîn" decît cel al 
planetei noastre ? A- 
cestea sint fapte care 
determină pe unii as
trofizicieni să îmbrăți
șeze Ipoteza unei Luni 
formate undeva în afa
ra Pămîntului și capta
tă de acesta. Ce va a- 
duce nou „Apollo-14“ 
în această dispută. ? 
Iată o întrebare pasio
nantă la care s-ar pu
tea primi curind răs
punsuri concrete.

Astronauții nu vor 
avea timp de odihnă 
nici in drum spre casă. 
Ei vor experimenta in 
cabină un procedeu de 
sudură metalurgică in 
condiții de impondera
bilitate — experiență 
pe care cosmonauții 
sovietici, după cum se 
știe, au indeplinit-o 
deja cu succes. ,

Experimentul „A- 
pollo-14" se va termi
na la 9 februarie, cind 
cabina cu cei trei se- 
lenauți va ameriza in 
Oceanul Pacific, la sud 
de insulele Pago Pago.

A. SOCEC

Delegația de bunăvoință 
a Republicii Arabe Unite, 
condusă de Muhammed Labib Shu- 
keir, președintele Adunării Naționa
le, care a făcut o vizită de priete
nie în China, a părăsit Pekinul, ple- 
cînd spre Phenian. La aeroport, de
legația a fost condusă de Go Mo-jo, 
vicepreședintele Comitetului Perma
nent al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, 'Ciu Hui- 
tzo, adjunct al șefului Marelui stat 
major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, și alte persoane ofi
ciale chineze.

Guvernul Republicii Gui
neea a llotărît să rupă relațiile 
diplomatice cu Republica Federală a 
Germaniei, afirmînd că această țară 
ar fi furnizat arme mercenarilor care 
au participat anul trecut la interven
ția din Guineea. Purtătorul de cuvint' 
al guvernului R. F. a Germaniei, 
Conrad Ahlers, a declarat că sînt 
lipsite de orice temei afirmațiile gu
vernului Guineei la adresa țării sale.

Mesajul cu privire la 
bugetul S.U.A. a £ost pon
tat vineri Congresului de președin
tele Nixon. Pentru noul an fiscal, 
care începe la 1 iulie a.c., președin
tele propune un buget sever defici
tar, care, ar fi menit, în opinia sa, 
să stimuleze economia și să permită 
resorbirea unei părți' a șomajului. 
Potrivit prevederilor mesajului, defi
citul bugetar ar urma să însumeze 
11,6 miliarde dolari. Deficitul pe a- 
nul în curs a fost evaluat de preșe
dinte. in același mesaj, la 18,6 mi

liarde dolari. Principalul capitol al 
bugetului îl reprezintă cheltuielile 
militare, care cresc pentru prima 
oară din 1969, însumînd aproxima
tiv 80 de miliarde dolari.

Patru studenti, membri ai 
Partidului Comunist Portughez, au 
fost condamnați la cite 20 de luni 
închisoare de un tribunal din Lisa
bona.

Lucrările celei de-a 7-a 
reuniuni Ia nivel înalt a 
O.C.A.M.M. (Organizația comună 
africană, malgașă și mauriciană) au 
continuat vineri în capitala Ciadului, 
Fort Lamy. Președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, care a luat 
cuvîntul, a relevat importanța dezvol
tării oolaborării economice dintre ță
rile . africane. EI a insistat asupra 
consecințelor nefaste pe care le are 
pentru economia țărilor africane po
litica inechitabilă a prețurilor, prac
ticată de statele occidentale.

0 transmisie experimen
tală de televiziune, carea 
durat două ore, a fost efectuată la 
Hanoi, în prima zi a noului an — 
care a Început, conform calendaru
lui vietnamez, la 27 ianuarie.

Alte trei vase de pescuit 
ale S.U.A. au fost confiscate 
de guvernul ecuadorian, a 
anunțat Departamentul de Stat al 
S.U.A. Numărul acestora a ajuns la 
17. După cum se știe, o serie de state

latino-americane au extins lirr.ita zo
nei, de pescuit aflată sub jurisdicție 
națională la 200 de mile marine, li
mită care nu este recunoscută de 
S.U.A. In urma sechestrării vaselor, 
S.U.A. au suspendat ajutorul extern 
acordat Ecuadorului.

La sediul biroului O.N.T. din 
Londra a fost prezentat în pre
mieră noul film turistic „Rapso
dia română", realizat de com
pania britanică „Armanda Pro
duction". Au participat nu
meroși membri ai parlamentului 
britanic, oameni de afaceri, re
prezentanți ai unor companii 
turistice și ziariști. Cu acest pri
lej, deputatul Richard Crashaw, 
secretar al grupului parlamen
tar anglo-român, a vorbit des
pre vizita sa în România, făcînd 
aprecieri asupra dezvoltării eco
nomiei țării noastre și a frumu
seților peisajului său. în conti
nuare, un ansamblu folcloric ro
mân a prezentat un program de 
muzică populară.

Guvernul britanic a dat 
publicității o „Carte albă" 
privind cheltuielile publice în vii
toarele patru exerciții financiare. 
Privită în ansamblul său, „Cartea 
Albă" evidențiază reducerea cheltuie
lilor publice sub nivelul prevăzut de 
guvernul precedent (laburist) pentru 
perioada respectivă. în schimb, „Car
tea Aibă" prevede sporuri simțitoare 
la alocațiile destinate scopurilor mi
litare, bugetul apărării înregistrînd 
în 1974/1975 o creștere de 80 milioa
ne lire fată de 1969/1970.

Cel mai mare rezervor de petrol brut, de 136 000 tone, a fost construit în Iran pe insula Kharg. Datorită dimensiunii sale impresionante, muncitorii Constructori au putut organiza, în premieră, deasupra rezervorului un... meci d» \ fotbal (în fotografie)
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