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aprovizionam
tehnko-materiale

Anu! acesta, In toate ramurile eco
nomiei producția a început sub mult 
mai bune auspicii decît în alți ani — 
și aceasta atit datorită cadrului orga
nizatoric și legislativ mai perfecțio
nat, mai adaptat cerințelor cantitati
ve și calitative actuale, cit și măsuri
lor adecvate, luate din timp pentru 
asigurarea desfășurării neîntrerupte, 
încă din primele zile, a proceselor 
d» producție. Totuși, apreciind lucru
ri; prin prisma 
rezțiUatelor din 
prima lună a anu
lui, trebuie spus 
că unele unități 
industriale întim- 
pină încă greutăți 
în realizarea rit
mică și integrală a 
sarcinilor de plan. 
Aproape peste tot, 
principala cauză a 
acestei stări de lu
cruri a constituit-o 
aprovizionarea tehnico-materială de
fectuoasă, care a perturbat uneori 
desfășurarea producției. Situații con
crete : fabricii „Acumulatorul" din 
București i-au lipsit 37 tone de acid 
sulfuric, nelivrat de întreprinderea 
pentru desfacerea produselor chimi
ce, precum și unele repere din ebo
nită (capace, cutii și monoblocuri), ce 
trebuiau să fie asigurate de Centrala 
Industrială de prelucrare a cauciu
cului și maselor plastice din Capi
tală ; Uzinei de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște nu i-au fost livrate unele 
repere de către întreprinderea „Teh
nica nouă" din Capitală, iar uzina 
„7 Noiembrie" din Craiova a primit 
cu o întîrziere de 16 zile oțelul cor
nier de la Baza nr. 4 Oradea a Mi
nisterului Industriei 
de Mașini. Asemenea neajunsuri in 
aprovizionarea tehnico-materială ani
hilează în bună parte măsurile luate 
în întreprinderi pentru organizarea 
mal bună a producției, pentru utili
zarea integrală a capacităților de pro
ducție.

Să desprindem, din practica indus
trială, cîteva cauze care dereglează 
încă sistemul aprovizionării tehnico- 
materiale, cîteva chestiuni care se ri
dică cu acuitate în momentul de față 
în diverse unități. Deși ar părea 
surprinzător, totuși, la ora actuală 
— cînd relațiile între producători și 
beneficiari trebuiau de mult defini
tivate — unele conduceri de între
prinderi continuă să se declare ne- 
mulțumite de modul în care anu- 
miți coordonatori de balanțe mate
riale au ținut cont de cerin
țele lor. Așa, de pildă, la Direcția 
generală de aprovizionare și desfa
ce'; > din Ministerul Industriei Mate
rialelor de Construcții , ni s-au pre
zentat calcule din care reiese că, față 
de necesarul de tablă mijlocie și 
groasă pe trimestrul I a.c., prin ba
lanță nu s-a asigurat decît 78 la sută. 
Aceasta a făcut ca stocurile la anu- 
mite sortimente să fie consumate încă 
din luna ianuarie, iar dacă în scurt 
timp nu se găsesc posibilități de pro
curare a 180 de tone de tablă de 6—8 
mm, producția de prefabricate a lu
nii februarie va avea de suferit in 
special la două mari unități : între
prinderea de prefabricate și elemen
te de construcții din Brașov și între
prinderea de prefabricate din Călă
rași.

Anumite dificultăți în aproviziona
rea tehnico-materială există și la 
Grupul de uzine „23 August" din Ca
pitală. „Ne lipsesc unele cantități de 
plăci de azbest și de textolit — ne 
spunea ing. Mircea Teodorescu, di-

rector comercial. Ca atare, uzina este 
pusă în fața unei alternative nedorite 
încă din acest trimestru : sau utili
zează întreaga cantitate de plăci de 
azbest, de textolit pentru fabricația 
de motoare, locomotive, piese și nu 
dă nimic pentru întreținere — în care 
caz se va ajunge la oprirea unor cup
toare de la turnătorii și, deci, la stag
narea producției — sau efectuează lu
crările de reparații și întreținere, a-
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2 februarie 1971șî pentru furnizori. Astfel, Cen
trala industrială a lianților și azbo
cimentului din Brașov, potrivit ulti
melor date existente la Ministerul 
Industriei Materialelor de Construcții, 
nu avea asigurată prin contracte 
desfacerea a 7,9 la sută din producția 
trimestrului I a.c., deoarece forurile 
de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, din Depar
tamentul agriculturii de stat, din Mi

nisterul Transpor
turilor nu au de
pus desfășurătoa
re pentru o serie 
de materiale sau 
nu au corhunicat 
cine sînt benefi
ciarii pentru a se 
trece la contrac
tare. Similar, 
Centrala indus
trială de prefa
bricate din beton 
nu a primit încă 

comenzi pentru 30 000 mp de elemen
te prefabricate pentru planșeu, 4 000 
mc de stîlpi pentru linii aeriene, 45 000 
mc de elemente din beton armat au- 
toclavizat. O explicație există : la mi
nisterele respective nu s-au definiti
vat încă documentațiile de execuție 
pentru o serie din obiectivele de in
vestiții din acest an. Ea însă nu ser
vește cu nimic unităților producătoare 
de materiale de construcții, pentru că 
— deși sînt indicii că produsele vor 
fi solicitate — totuși nici nu se poate

Corneliu CÂRLAN
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sigură funcționarea utilajelor, dar nu 
mai poate realiza cantitatea de pro
duse planificată.

Acestea sint faptele. Ele ridică o 
întrebare : de ce s-a întîrziat atit de 
mult elucidarea neconcordanțelor din
tre posibilități și necesități în dome
niul aprovizionării tehnico-mate- 
riale ?

— Este nefiresc faptul că acum mai 
apar necorelări între, cerințe și can- 

. titățile atribuite- prin balapțele,<je me* 
tal — ne-a spus ing. Petre Cânțălarc, 
director adjunct în Ministerul Indus
triei Metalurgice. Circa trei săptă- 
mîni au stat aceste balanțe la Comi
tetul de Stat al Planificării, după care 
ne-au fost înapoiate fără a fi ope
rate practic modificări.

— Departamentul aprovizionării 
tehnico-materiale are dreptul, potrivit 
legislației, să ia decizii cu pri
vire la modificarea balanțelor în con
formitate cu nevoile și interesele eco
nomiei — ne-a spus ing. Paraschiv 
Iliescu, director în Comitetul de Stat 
al Planificării. Dificultatea constă în 
aceea că noi nu putem interveni de
cît în momentul în care sîntem sesi
zați de existența unor divergențe și, 
după cum vedeți, asta se întîmplă 
uneori destul de tîrziu. Trebuie men
ționat că o serie de necorelări dintre 
necesități și nivelele atribuite 
balanțe apar atît ca urmare a 
tului că la perfectarea balanțelor 
nizorul nu a hotărît cu suficient 
cernămînt angajarea producției 
într-o anumită structură convenabilă 
și beneficiarilor, cit și ca efect al 
susținerii de către beneficiari a unor 
necesități insuficient fundamentate, 
infirmate de elementele mai precise 
de calcul de care au putut să dispună 
abid ulterior.

Iată, așadar, că rădăcina acestor 
neajunsuri în aprovizionarea tehnico- 
materială se găsește, mai ales, într-o 
greșită conlucrare între producători 
și consumatori, între coordonatorii 
de balanțe și beneficiari. Acum, însă, 
a devenit deosebit de acută rezol
varea unor necesități stringente — 
asigurarea cantităților de materii pri
me pentru producția acestui semes
tru — și nu mai este timp pentru 
discuții la nesfîrșit. Accentuăm acest 
lucru, întrucît chiar dacă facem ab
stracție de nevoile unor unități peste 
nivelele afectate prin balanțe, nu 
putem să nu ne referim la faptul 
că încă nici cantitățile prevăzute în 
balanțe nu sînt contractate integral; 
deși termenul acordat de legea con
tractelor economice a expirat de 
mult.- Consecințele negative 
mari pentru beneficiari,
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Miercuri, 3 februarie, s-au des
chis în Capitală, în prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, lucrările consfătuirii privind 
activitatea de comerț exterior, con
vocată din inițiativa conducerii de 
partid și de stat.

La consfătuire sînt prezenți tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Manea Mănescu, 
cum și Mihai Marinescu

Pățan, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior. Iau parte miniștri, conducă
tori ai organizațiilor economice 
centrale, șefii misiunilor diploma
tice și ai agențiilor comerciale ale 
României in. străinătate, conducă
tori ai' întreprinderilor de comerț 
exterior, ai centralelor economice 
și ai unor mari întreprinderi pro
ducătoare de 
port, secretari

țene de partid, activiști de partid 
și de stat.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a prezentat rapor
tul privind realizarea planului de 
comerț exterior în perioada 1966— 
1970 și sarcinile ce revin activității 
de comerț 
1971—1975.

Lucrările

muncii educative
Realizări de prestigiu 
în prima lună a anului

Care este, după parerea dv., cheia unei acti
vități fructuoase la fiecare loc de muncă ?

• Nu am pretenția să spun cine știe ce noutate, 
dar ordinea și disciplina sînt abc-ul oricărei activi
tăți. Cu atit mai mult intr-o uzină ca a noastră 
(uzina „23 August" din Capitală), care are sarcini 
atit de complexe (ing. Valeriu Dănescu, șeful sec
ției aparataj).

• După mine, fiecare are in mîini această cheie.

Iar un muncitor bun, care este întotdeauna și un 
om disciplinat, știe cum s-o folosească pentru a-și 
onora meseria (G'n. Dobre, tehnician la secția forjă).

a De-a lungul anilor, în uzina noastră s-a stator
nicit tradiția unei discipline muncitorești trainice, 
sub semnul căreia se desfășoară munca miilor de 
oameni. Cu atit mai necesară este dezvoltarea a- 
cestei tradiții astăzi, tind avem dubla calitate : de 
stăpini și producători (Toader Bucur, secretarul or
ganizației de partid de la secția uzinaj-locomotive).

O întrebare și trei răspunsuri. O- 
piniile sînt inspirate din practică : 
în ultimul timp, la uzina „23 Au
gust", asigurarea unui climat străbă
tut de spiritul disciplinei, al respon
sabilității față de sarcinile de pro
ducție, constituie o preocupare cen
trală, permanentă a comitetului de 
partid, a conducerii uzinei. Efortu
rile energice, conjugate, s-au mate-

ancheta socială

r

« La Rafinăria din Pitești am cunoscut un operator 
foarte tinăr care se distingea printr-o mare stăpinire 
a profesiei. Semnalele luminoase pulsate continuu de 
tablourile sinoptice, avertizările sonore, oscilațiile acelor 
indicatoare ale atîtor aparate de măsură și control erau 
conectate la această minte tinără, care le recepționa cu 
siguranță, lua decizii prompte, competente. Am vrui 
să aflu mai multe despre operatorul chimist — știam 
doar că-l cheamă Petru Drăghici.

bază" — 
al

— E dintre cei „de 
parte din schimbul inaugural

Și nimeni n-a mai adăugat 
nimic. Informația comunica
tă : „a făcut parte din schim
bul inaugural al rafinăriei" 
era considerată drept argu
ment. Argument indubitabil, 
care echivalează în fapt cu 
actul de atestare a virtuților . ,
aprecieri pe care le auzim adeseori în cîmpul activi
tății productive fixează un etalon moral.

Altădată, la Porțile de Fier, inginerul Ion Bugar. 
după ce ne-a relatat un episod ieșit din comun al cărui 
erou fusese unul dintre miile de constructori, a adăugat 
drept încheiere : „De altfel era de așteptat ca omul 
despre care vă vorbesc să se dovedească la înălțime in 
încercarea prin care a trecut. E doar unul dintre cei 
care au școala Argeșului".

Argument subînțeles, axiomatic. El definește o în
treagă galerie umană constituită în anii noștri. Cei care 
au durat salbele de lumini în spațiul de legendă al 
Meșterului Manole au trecut, la rîndul lor, prin alte 
„universități" ale muncii socialiste. După cum ctitorii 
cetății oțelului gălățean se trag din vița directă a înain-

iașilor lor de la Hunedoara, iar chimiștii ieșeni sint, 
intr-o bună măsură „discipolii" celor de la Săvinești. 
Asemenea tradiții, care străbat ca o sevă vitalizatoare 
„arborele genealogic" al generațiilor ce intră in 
circuitul industiralizării socialiste, constituie un factor 
de primă însemnătate. Un izvor al activității economice 
eficiente, al muncii de calitate. Să ne gindim că cinci
nalul pe care l-am încheiat a adăugat alte 1 500 de 
obiective la „stațiile pilot" ale experienței și afirmării 
umane.

Montaigne observa : „Cea mai mare parte dintre ac
țiunile noastre se conduc după 
exemple"... Actual adagiu ! 
Oamenii aceștia, EXEMPLE 
pe care fiecare colectivitate le 
urcă necontenit la suprafață, 
reprezintă o realitate concretă, 
stimulatoare in fiecare loc de 

muncă. De aceea, important este ca toată această expe
riență și aceste valori etice, constituite într-o nouă tra
diție, Să fie larg cunoscute de către colectivele tinere, 
de către contingentele de muncitori ce pătrund necon
tenit in fiecare uzină, pe fiecare șantier. Reprezintă 
un punct de reper — pentru întregul complex de acti
vități politico-educative — popularizarea acestor factori 
capabili să stimuleze, să modeleze noi fi noi energii. 
Prin faptele lor de excepție, de înalt exemplu civic, 
acești oameni, educați de partid, țin mereu trează 
mîndria pentru munca de înaltă clasă.. străbătută de 
o înaltă responsabilitate socială,r care trebuie să încu
nuneze firesc orice activitate.

rializat în citeva rezultate edifica
toare. Ni se oferă un exemplu sem
nificativ : anul trecut, față de 1969. 
procentul lipsurilor ncniotivate s-a 
redus cu peste jumătate. Ne adre
săm tovarășului Marin Enache, se
cretarul comitetului de partid :

— Rezultatul este concludent. Cum 
se explică această reușită ?

— Să nu vă așteptați la ceva ne
obișnuit, „spectaculos". Esențială a 
fost intensificarea muncii politice de 
masă desfășurată de fiecare organi
zație de bază, de fiecare comunist. 
S-a creat un curent de opinie — lu
crul cel mai important — in 
rea întăririi simțului datoriei, împo
triva actelor de indisciplină, 
dacă e vorba de un „patent" 
ne aparțină, l-am putea 
măsura luată, împreună cu conduce
rea uzinei, ca fiecare abatere de la 
disciplina muncii, de Ia normele teh
nologice să fie analizată operativ de

Dar 
care să 

considera

factorii de răspundere dc la locul de 
muncă.

— Noul sistem de salarizare, pre
cum și prevederile legii organizării 
și disciplinei muncii — ne spune irig. 
N. Marcu, șeful secției forjă — au 
acționat ca factori stimulatori. Evi
dent, însă, lucrurile nu se înfăp
tuiesc de la sine. Activitatea produc
tivă este ‘ 
momente cotidiene și fiecare — cu 
deosebire 
matul de 
bucure de atenție.
mai înainte la noi ? Cînd ne aflam 
în fața unui caz de indisciplină, mă
surile se tărăgănau.

— Acum ?
— Punem prompt punctul pe i. 

Imediat ce se săvîrșește abaterea. Nu 
lăsăm să treacă o zi, două, nouă, să 
uite și cel in cauză, să uităm și noi. 
In fiecare dimineață, înainte de în
ceperea lucrului, șeful secției, îm
preună cu factorii pe linie de partid, 
sindicat, U.T.C. discută operativ cu 
cel care a absentat sau a săvirșit o 
oarecare abatere cu o zi inainte.

Ilie TANĂSACHE

București: Planul 
ducției globale industriale al în
treprinderilor din Capitală a 
fost îndeplinit în prima lună a 
anului în proporție de 102,5 la 
sută. La producția-marfă depă
șirea de plan reprezintă 3,1 
sută, ceea ce se concretizează în 
obținerea suplimentară a unor 
importante cantități de produse, 
printre care : 207 tone de lami
nate finite ; 405 tone țevi din 
oțel ; utilaj tehnologic pentru 
industria chimică, prelucrarea 
țițeiului, stuf, celuloză și hîrtie 
in valoare de peste 2 600 000 lei ; 
un mare număr de transforma
toare de l'orță și motoare elec
trice ; circa 32 000 mp de țesă
turi tip bumbac, aproximativ 
11 000 tricotaje etc.

Dolj. Toate întreprinderile 
republicane au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan. Sporul 
producției globale realizat se ri
dică la 47,5 milioane lei. In a- 
cea.stă perioadă, au fost produse 
peste plan 3 168 tone îngrășămin
te azotoase, 53 000 KVA transfor
matoare de tortă, 146,6 metri cubi

prefabricate din beton, 216 000 
bucăți cărămizi și blocuri cera
mice, 40 de remorci basculante, 
25 semănători pentru cereale etc.

PrahOVa. Colectivele in
dustriale din județul Prahova au 
realizat 
marfă vîndută 
proporție de 
S-au produs peste, plan 2 404 
tone cărbune 
benzină, 146 tone îngrășăminte 
chimice, 1 200 bucăți anvelope 
A.T.A., 259 tone uleiuri minera
le, 194 tone acid sulfuric etc.

Alba. Din datele furnizate 
de către Direcția județeană de 
statistică reiese că s-a realizat 
o producție suplimentară în va
loare de 10.2 milioane lei. S-au 
produs peste prevederi 51 tone 
oțel, 23 tone utilaj pentru in
dustria metalurgică și construc
ții metalice, 30 tone produse so
dice, 348 mc prefabricate din 
beton, 30 tone cărămizi refrac
tare, 1 330 tone sare ■ și peste 
3 300 articole de încălțăminte, 
textile și marochinărie.

\ 
\ 
\
\ 
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\
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\
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(Continuare în pag. a V-a)

COLOMBO

Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări' a Zilei independenței Cey
lonului, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele 
poporului român, al Consiliului de Miniștri și al meu personal, calde feli
citări și cele mai bune urări de progres poporului ceylonez prieten.

• Creșterea poten
țialului industria]

• Agricultura în con
tinuu progres

• Dinamismul dez
voltării social-cul- 
turale

In PAGINILE 2-3
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ridicat volumul

investițiile

în 1970 investițiile din industrie au fost de 3 ori

INDUS?

ÎNTREPRINDERI noi

S-AU DEZVOLTAT Șl MODERNIZAT
DE CONSTRUCȚIE

VOLUMUL PRODUCȚIEI 
GLOBALE INDUSTRIALEFABRICA DE AMBALAJE METALICE BUFTEA 

FILATURA DE FIBRE CHIMICE Șl DE BUM- 
DIN OLTENIȚA, cu o capacitate anuală de

© 5 COMPLEXE AVICOLE NOI cu o capacitate de 
475 000 păsări.

125 684 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE admi
nistrate pe terenurile agricole în 1970 față de 
73 855 TONE ÎN 1965. Ceea ce înseamnă că re
vine în medie 0 CANTITATE DE 19 110 KG LA 
100 HA, cu 7 805 KG mai mult decît în 1965.

OBIECTIVE CONSTRUITE SAU IN CURS

©
BAC
7 410 tone fire.

© FABRICA DE PRODUSE CERAMICE - URZI- 
CENI, care produce anual, în condiții de auto
matizare și folosire a unor procedee tehnologice 
modeme, peste 73 milioane cărămizi.

® ȚESĂTORIA „DUNĂREANĂ" DIN GIURGIU, a 
cărei construcție a început în cincinalul trecut, 
urmînd ca în acest an să intre în funcție primele 
capacități de producție. Capacitatea anuală a 
țesătoriei se va ridica la 55 MILIOANE mp 
țesături.

investiții în agricultură:

aproape 4 miferd® lei din fondurile statului

© FABRICA DE CONSERVE VALEA ROȘIE, prin 
extindere și dezvoltare și-a mărit capacitatea 
de producție cu 4 000 tone paste tomate și 1 540 
tone supe concentrate.

© FABRICA DE CONSERVE - BUFTEA, cu 2 000 
tone paste tomate.

© FABRICA DE VATĂ - BUFTEA și-a mărit ca
pacitatea cu 450 tone.

AZI, ÎN MAI PUȚIN DE 3 SÂPTĂMÎNI SE REALIZEAZĂ ÎNTREAGA PRODUCȚIE 
TRIALĂ A ANULUI 1950.

ÎN 1970, PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ REPREZINTĂ PESTE 40 LA SUTĂ DIN PRODUSUL 
GLOBAL. s .

TRACTOARE : 8 220 în 1970, față de 5 288 în 
1965.

COMBINE PENTRU PĂIOASE : 3 541 față de 
2 473.

COMBINE PENTRU PORUMB : 398 față de 259.
MAȘINI PENTRU ÎMPRĂȘTIAT ÎNGRĂȘĂMINTE: 

1 382 fată de 271.
ÎNCĂRCĂTURA PE TRACTOR a scăzut la 75 ha, 

de la 123 ha în 1965.

Îngrășăminte chimice

Șantierul naval din Oltenița

depășind cu

în cincinalul trecut producția industriei constructoare de 
mașini aproape s-a dublat față de 1965, valoarea producției 
industriei textile a sporit cu 226 milioane lei față de 1965, iar 
valoarea productiei-marfă în industria conservelor s-a ridicat 
la peste 308 milioane lei, cu 103 milioane lei mai mult decît 
în 1965.

Ca urmare a perfecționării activității economice, a crește
rii numărului specialiștilor din industrie — ingineri și tehni
cieni — de la 1 037 în 1965, lă 1 250 în 1970, peste 2/3 din 
sporul producției globale s-a realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii, iar beneficiile întreprinderilor industriale 
s-au dublat.

3,5 miliarde hi din fondurile proprii 

ale unităților
• 4 MARI COMPLEXE DESTINATE CREȘTERII 

Șl ÎNGRĂȘĂRII INDUSTRIALE A PORCILOR cu un 
rulaj anual de 339 276 de porci.

© 0 ÎNGRĂȘĂTORIE DE VIȚEI cu o capacitate 
de 9 600 capete.

© 160 CONSTRUCȚII ZOOTEHNICE, pentru 
87 807 animale, date în folosință în cooperati
vele agricole.

© DOUĂ FABRICI DE NUTREȚURI COMBINATE 
cu o producție anuală de 194 000 tone.

o în 1970 a început construcția a 5 COM
PLEXE INTERCOOPERATISTE DE TIP INDUSTRIAL 
(parțial intrate în funcțiune), cu o capacitate de 
384 000 găini ouătoare, precum și 4 FERME, cu 
un rulaj total de 2 400 000 de pui pentru carne.

© De asemenea, în 1970 a început construc
ția COMPLEXELOR ASOCIAȚIILOR INTERCOOPE
RATISTE PENTRU CREȘTEREA PORCILOR (parțial 
intrate în funcțiune), cu un rulaj total de 155 000 
porci anual.

© în cincinal s-au extins COMPLEXELE DE 
CREȘTERE Șl ÎNGRĂȘARE A TAURINELOR de la 
Giurgiu cu 4 000 locuri și „30 Decembrie" cu 
2 348 locuri.

IN CONTINUU PROGRESSTEREA POTENȚIALULUI INDUSTRIAL

Complexul industrial de creștere a vacilor „30 Decembrie'
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Dinamismul dezvoltării social-culturale
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stațiuni Cercetări agrîcols,

• ldcuInțe.

UNÎTÂTÎCULTURALE’, CASE OL CULTURĂ 
CĂMINE CULTURALE,

GEZVQLTARE SANHERc. NAVALE.

DEZ-VOLTARE FABRÎCÎ OE CONSERVE.

PETROL.

DLLNOLTAVR FABRICĂ 05 VATA

FABRICA DE NUTREȚURI COMBINAT©

exn'NDLRE SPÎTALSi.

ȘCOLI

SALARIAȚI

In-1970, numărul salariaților din județ 

a ajuns la 114309 persoane față de 

87 922 în 19®.
® Numărul salariaților din industrie a ajuns la 28 250 față de 18 305 în 1965.

2406 apartamente s-au construit
din fondurile statului și s-au dat in folosință 
in cincinal față de 1259 in perioada 1960-1965

■■•••< . . . . . •

15290 DE
• Toate satele Județului sînt electrifica

te. Numai în cincinal lumina electrică a 
pătruns în 30 000 de gospodării țără
nești.

S-au construit în cincinal :

• 4 cămine culturale
• 301 săli de clasă
• 3 dispensare

CASE NOI
în satele județului sînt:

• 4 541 profesori și învățători
® 1 866 medici și cadre medii medi 

cale.
• în cele 29 întreprinderi agricole de 

slat, 214 cooperative agricole de produc
ție și 33 S.M.A. și în alte unități agricole 
lucrează în prezent circa 1 300 ingineri 
agronomi, medici veterinari, specialiști 
cu studii superioare și circa 1 500 cu stu
dii medii.

Locuinfe noi in municipiul Giurgtu

11 DESFACERI DE MĂRFURI I 1 SĂNĂTATE

Populația a fost aprovizionată 

în 1970 cu 35 la Suta mai mult© 
mărfuri decât în 1965 || 

Desfacerea la cîteva produse de folosință îndelungată 

în 1970 față de 1965 (în procente):

• în cincinal s-au construit :
— 44 școli de cultură generală cu 267 săli de clasă
— s-a extins capacitatea unor școli prin construirea 

a încă 50 săli de clasă, în așa iei incit acum există in 
județ 7 licee de specialitate, 12 licee de cultură gene
rală, 2 școli tehnice de maiștri, 14 școli profesionale, 
514 școli de cultură generală și un institut pedagogic 
pentru învățători.

• Numărul total al elevilor cuprinși în învățămîntul 
de toate gradele se ridică in actualul an de invățămînt 
la <128 616 elevi, iar al cadrelor didactice la 5 805.

• în 1970 în Județ existau 3 case de cultură, 261 
cămine culturale, 1 teatru, 204 cinematografe, care au 
antrenat 6 milioane spectatori.

Cele 260 biblioteci publice dețin 1 352 000 volume, 
avînd în medie anual peste 140 000 cititori.

• în cincinal s-au construit Casa de cultură din Giur
giu, noi cămine culturale la Izvoarele, Bolintin Deal, 
Găneasa și Brezoaiele.

• Numărul abonaților Ia radio a ajuns în 1970 la 
46 300, cu 3 847 mai mulți decit în 1965.

• Numărul abonaților la televiziune a crescut de 
aproape 5 ori.

o 14 spitale, dintre care 10 în mediul rural, 139 cir
cumscripții medsco-sanita>e, 63 case de nașteri, 6 poli
clinici, 3 sanatorii TBC, ZLpreventorii — constituie baza 
medicală a județului. 670 medici și 2 159 cadre medii 
asigură o asistență de calitate.

• De la 1 835 paturi de spital în fo65 s-a ajuns la 
2 565 în 1970.

Mobilă 207,9
Frigidere 185,5
Mașini de spălat rufe 204,1
Aragaze 194,3
Televizoare 163,6

Vînzarea mărfurilor alimentare 

a crescut cu peste 50 la sută 

Numărul unităților comerciale a sporit 
de la 1399 în 1965 la 1631 în 1970

Casa de culiurâ din Giurgiu
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VOM ÎNDEPLINI Șl DEPĂȘI SARCINILE 
DE PLAN PE ACEST AN, VOM SPORI 

PRODUCȚIA AGRICOLĂ Șl INDUSTRIALĂ
I

CAR N ET_PLAȘȚIC

Valorile picturalului

Zilele acestea, în județele țării au Ioc consfătuiri de lucru ale cadrelor de 
bază din agricultură și ale activelor județene de partid, adunări ale salaria- 
ților din întreprinderi industriale și adunări generale ale cooperativelor agri
cole de producție.

Jn telegrame adresate cu acest prilej COMITETULUI CENTRAL AL PAR
TIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
participanții exprimă hotărirea unanimă de a munci cu însuflețire pentru în
făptuirea sarcinilor ce le revin în acest an, adeziunea deplină a tuturor oa
menilor muncii din patria noastră la politica promovată de partid in domeniul 
construcției socialiste.
Activul Comitetului județean Ti

miș al P.C.R., se spune într-o tele
gramă, dezbătînd multilateral pro
blemele dezvoltării agriculturii, dă o 
înaltă apreciere măsurilor stabilite 
de Comitetul Central, de dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la îmbunătă
țirea organizării, planificării și con
ducerii acestei ramuri care are un 
rol de seamă in creșterea în ritm 
susținut a economiei naționale.

Dind glas hotărîrii unanime a lu
crătorilor din unitățile agricole so
cialiste — români, germani, ma
ghiari, sirbi și de alte naționalități 
— participanții la consfătuire se an
gajează să depună toate eforturile 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de creștere a producției agri
cole vegetale și animale ce revin 
județului Timiș în anul 1971.

Executînd la timp și la un înalt 
nivel agrozootehnic lucrările agricole, 
îmbunătățind organizarea și condu
cerea producției și a muncii la fie
care loc de muncă, vom realiza pro
ducții vegetale și animale care vor 
permite agriculturii județului să li
vreze fondului central al statului 
263 000 tone griu, 95 000 tone porumb, 
56 000 tone floarea-soarelui, 375 000 
tone sfeclă de zahăr, 97 000 tone le
gume, 80 000 tone carne, din care 
50 000 tone carne de porc, peste 1 
milion hl. lapte de vacă și alte pro
duse.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, de adeziune unanimă față 
de întregul complex de măsuri elabo
rat de conducerea partidului pen
tru îmbunătățirea organizării, plani
ficării și conducerii agriculturii, se 
spune intr-o altă telegramă, cadrele 
de bază din agricultura județului Ga
lați, făcîndu-se ecoul zecilor de mii 
de lucrători de pe ogoare, au relevat 
grija deosebită pe care o poartă con
ducerea partidului dezvoltării agri
culturii noastre socialiste.

încrederea deplină a țăranilor coo
peratori în justețea politicii partidu
lui nostru este confirmată și de en
tuziastele angajamente luate în ca
drul adunărilor generale ce se des
fășoară în prezent în cadrul coope
rativelor agricole de producție^ pen
tru îndeplinirea și depășirea'substan
țială a sarcinilor de; ;plan. pe . acest 
an, de hotărirea lor ca pregătirea și 
desfășurarea lucrărilor campaniei a- 
gricole din primăvara acestui an să 
constituie un factor de 
dezvoltarea multilaterală 
unități agricole.

în telegrama adresată 
panții la consfătuirea de_____ _
drelor de bază din agricultură și a 
activului de partid din județul Vaslui, 
se subliniază, printre altele :

Mobilizați de organele și organiza
țiile de partid, lucrătorii ogoarelor 
au trecut la aplicarea imediată a-mă
surilor luate de partid, a prețioase
lor indicații privind îmbunătățirea 
organizării, planificării și conduce
rii agriculturii. în urma unei largi 
consultări a specialiștilor și conduce
rilor cooperativelor agricole de pro
ducție au fost constituite cele 27 de 
consilii intercooperâtiste și tot atî- 
tea stațiuni de mecanizare a agricul
turii, care vor contribui în mod ho- 
tărîtor la înfăptuirea unor ample ac
țiuni de dezvoltare a cooperativelor, . 
de ridicare continuă a potențialului 
lor productiv.

Pornind de la posibilitățile de care 
dispunem, asigurăm Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră personal, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că locuitorii 
satelor noastre nu-și vor precupeți 
eforturile pentru înfăptuirea neabă
tută a programului de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii.

Raportăm conducerii partidului, se 
spune în telegrama adresată de par
ticipanții la consfătuirea de lucru 
a cadrelor din agricultura județului 
Hunedoara, că, prin eforturile susți
nute ale cooperatorilor, mecanizato
rilor și celorlalți lucrători din agri
cultura județului nostru. în fruntea 
cărora s-au situat comuniștii, greu
tățile provocate de calamitățile natu
rale din anul trecut au fost

seamă în 
a fiecărei
de partici- 
lucru a ca-

învinse.

LA NOI E INVERS
In satul Ilteu — Arad 

exista un magazin sătesc 
aprovizionat destul de bine. 
Găseai ce-ți dorea inima. 
Chiar și chibrituri. Tot la 
acest magazin aprovizionat 
destul de bine era și un 
gestionar destul de hoț.

— Și-a fost închis gestio
narul 7

— Nu. E liber. A fost în
chis magazinul.

— Așa e prin părțile a- 
lea ?

— Da. E închis de șase 
luni. E încărcat cu marfă, 
dar e închis. Se distruge ea 
marfa, dar asta e situația. 
Cică, s-a găsit o lipsă in 
gestiune de circa 18—19 000.

— Și cîți ani o să stea 
închis magazinul pentru 
lipsa asta 7

— Păi, o să stea cîțiva 
ani și e tare greu pentru 
noi, sătenii. Pentru un „tu
tun" ori un kilogram de 
sare trebuie să batem pe 
jos kilometri...

— Tot mai bine e prin 
părțile noastre. E mai bine, 
pentru că la noi e invers. 
Dacă se găsește o lipsă în 
gestiune, nu se închide ma
gazinul, ci... Inventarele ne 
mai pun pe drumuri, în
colo...

unitățile agricole reușind să îndepli
nească în bună măsură obligațiile 
ce le reveneau și să contribuie la 
satisfacerea nevoilor de produse agro- 
alimentare ale populației.

Țăranii cooperatori, mecanizatorii, 
specialiștii, lucrătorii din agricultura

tră, cadrele de bază din, agricultura 
județului Vrancea exprimă angaja
mentul tutbror oamenilor muncii din 
agricultura județului de a-și aduce 
întreaga contribuție la realizarea e- 
xemplară a sarcinilor ce le revin, 
printr-o organizare superioară a pro
ducției agricole, prin sporirea res
ponsabilității fiecărui om și a exi
genței in muncă.

Ne propunem, se spune în telegra
mă, ca in anii următori să mărim 
suprafețele de vii și pomi fructiferi, 
să creștem potențialul productiv al 
acestor sectoare atit prin amenaja
rea unor noi plantații, cit și prin 
completarea golurilor în viile și live
zile tinere, să producem materialul

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

județului Hunedoara sînt hotărîți să 
facă tot ce depinde de ei pentru a 
folosi din plin condițiile de care dis
pun pentru a valorifica la un nivel 
superior potențialul uman și mate
rial existent în cooperativele agricole 
și întreprinderile de stat, pentru a-și 
spori contribuția la creșterea produc
ției agricole, la îmbunătățirea apro
vizionării populației cu produse agro- 
alimentare și la satisfacerea altor ce
rințe ale economiei naționale.

Exprimînd deplinul lor acord eu 
măsurile elaborate de partid privind 
perfecționarea neîncetată a vieții e- 
conomice și sociale din patria noas

săditor și materialele de susținere 
în cadrul cooperativelor de produc
ție sau prin diferite forme de coope
rare între sectorul cooperatist și cel 
de stat.

Reprezentanții — salariaților din 
Combinatul chimic-Tîrnăveni, jude
țul Mureș, întruniți in adunarea ge
nerală, raportează depășirea preve
derilor planului cincinal 1966—1970 
la producția globală cu 447 milioane 
lei, iar la produsul principal — car
bid — cu peste 93 mii tope.

în luna ianuarie a acestui an com
binatul a realizat peste plan o pro
ducție globală în valoare de 2 mili
oane lei.

Prin valorificarea In continuare a 
rezervelor interne, adunarea generală 
a reprezentanților salariaților expri
mă angajamentul de a realiza peste 
plan 20,7 milioane lei la producția 
globală. 15,2 milioane lei la produc
ția marfă, de a scurta cu două luni 
termenul de punere în funcțiune a 
cuptorului VI de carbid, să sporeas
că productivitatea anuală a muncii 
cu 1 054 lei pe salariat și să obțină 
un beneficiu suplimentar de 2.5 mi
lioane lei.

La rîndul său. colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la Fa
brica de țigle și cărămizi „7 Noiem
brie" din Sighișoara, județul Mureș, 
subliniază că salariații din această, 
întreprindere, in frunte cu comuniștii, 
au realizat și depășit toți indicatorii 
de plan și angajamentele pe anul 
1970. Ei au reușit, totodată, să înlă
ture intr-un timp scurt efectele ne
gative ale inundațiilor dip primăvara 
anului trecut. Adunarea salariaților 
din această întreprindereexprimă 
angajamentul întregului colectiv de a 
realiza în acest an peste plan 600 00G

- bucăți cărămizi și țigle.
în telegrama trimisă de cooperatori) 

din comuna Tîrzii, județul Vaslui, se 
spune printre altele :

Rezultatele bune obținute în anul 
trecut, indicațiile privind organiza
rea, planificarea și conducerea 
culturii ne dau garanția că în 
an vom obține rezultate și mai 
la toți indicatorii de plan.

în cadrul adunării generale, care a 
avut loc recent, țăranii cooperatori 
au hotărit să livreze peste plan 15 
tone griu, 47 tone porumb, 60 tone 
struguri. 40 tone legume, 180- hl lapte 
vacă, 30 porci și alte produse care 
vor aduce cooperativei un venit su
plimentar de peste 500 000 lei.

agri- 
acest 
bune

Iată o retrospectivă 
;are nu predispune la 
Uitarp. O retrospectivă 
vie in care spiritul □- 
perei nutrit de juven- 
ță ne reamintește că 
Lucia Dem. Bălăcescu 
semnează în pictura 
românească capitolul 
de fantezie, umor, ca
priciu (în sensul bo
gat al pieselor aparent 
minore care conțin mai- 
multă înțelepciune, 
mai mult har și dra
goste de viață decît o- 
pusul vanitos îngemă
nat cu plictiseala și 
vacuitatea).

Arta Luciei Dem. 
Bălăcescu este în 
primul rînd învălui
toare, o artă de care 
te lași ademenit cu 
plăcere pentru că a- 
ceasta este regula 
jocului ei. să te lași 
subjugat definitiv pen
tru a te bucura de mi
rajele, plăsmuirile, in
vențiile, lucrurile spu
se jumătate serios, ju
mătate hîtru. o artă al 
cărei sens înseamnă o 

^miraculoasă încredere 
și candoare.

Realitatea este daru) 
Inițial, esențialul fun
dament al acestei ope
re. Dar între realitatea 
existentă și cea propu
să de artistă nu există 
niciodată motivele u- 
nui decalc și nu co-, 
pia plicticoasă și nere
levantă ne întîmpină. 
între aceste, realități 
stă totdeauna ochiul 
pictoriței, așezat în- 
tr-un loc privilegiat de 
unde-și conduce cu 
larghelă, cu vervă per
sonajele.

Lumea Luciei Dem. 
Bălăcescu este o insu
lă în care domnește A- 
riel, spirit blind și bun, 
un Ariei care l-a în
vins definitiv pe Ca1'-

ban, o lume care știe 
să ridâ și să se bucu
re. O astfel de artă 
datorează tot atîta 
senzației, privirii aten
te in jur, cit șl 
imaginației, lecturii, 
gindului plecat intr-o 
reverie terminată nu 
in melancolie, ci in 
farmec. Desigur, sur
sele acestei arte sînt 
diferite (și nu întîm- 
plător artista însăși 
este multilaterală ca 
preocupare și talent). 
Ea inventează intîm- 
plări. se dedică nara
țiunii, vrea permanent 
să transmită mai mult 
decît simpla imagine. 
Efortul unui artist in
telectual este răsplătit 
prin coerentă stilistică 
și unitate de viziune. 
Stilul este natural și 
nu reprezintă doar gri
masa unei; voințe de 
stil. Și dacă acesta far
mecă se întîmplă pen
tru că dimensiunea lui 
se aplică realității 
afective umane. Este 
o operă a sentimente
lor conținînd printre 
ele ironie, autoironie, 
maliție.

La această retro
spectivă posibilitatea 
de a vedea cum se în
cheagă un stil, cum se 
construiește un uni
vers, cum devine el 
prin fiecare nouă lu
crare este clară. Pose- 
dînd în culoare cit și 
în desen darul asocie
rii neașteptate, artista 
creează surpriza nu 
numai in datele ele
mentare ale limbaîu- 
iui său, ci mai ales 
în ordinea subiectu
lui și a metaforei. în 
descripție tonul scolas
tic este înlocuit cu ver
va. demonstrația cu 
fantezia. Personajele 
sînt fie portrete execu

tate cu orgoliul picto
rului atent la psiholo
gie, la amănuntul rele
vant,. fie siluete fuga
re, personaje de pla
nul' doi; care participă 
cu emfază, dar și cu 
plăcere la desfășurarea 
acțiunii. Dar în aceste 
narațiuni picturale a- 
necdota se exclude sin
gură, deoarece con
tează întotdeauna 
spectacolul fastuos, 
luxuriant al vie
ții. Și, paradoxal, pei
sajul nu este un fun
dal, ci el însuși perso
naj zugrăvit de un 
pictor citadin, deci cu 
un plus de spontanei
tate, cu atenția acută. 
Și astfel ies la iveală 
acele izbucniri vegeta
le și florale de o in
tensitate cromatică al 
cărei sens aspiră tot
deauna laț armonie. 
Fără a conține ter
meni antinomici, fără 
a exista intr-însa mo
tive de conflict pe 
planul limbajului, arta 
Luciei Dem. Bălăcescu 
este — așa cum scria 
George Oprescu, — 
„mai complexă decît 
pictura propriu-zisă“. 
Dar în același timp 
și “ în aceeași măsu
ră se ’ poate vorbi 
despre pictură, o pic
tură a cărei in
tenționalitate atin
ge de multe ori mu
zica. Ar mai fi de sub
liniat rigoarea maximă 
a fiecărei lucrări, res
pectul aproape inima
ginabil. pentru seriozi
tate. însă, cum spu
nea cu exactă in
tuiție un comentator, 
pictura Luciei Dem. 
Bălăcescu nu . trebuie 
comentată, ci văzută și 
revăzută.

Iulian MEREUTA
A

însemnări
(Agerpres)

Este posibilă o ciclare
a învățămîntului politehnic î
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Tn ultimul timp, în. uneje ,cercprl, 

de specialiști am auzit ■ discutin- 
du-se problema unei eventuale ci
clări a învățămintului superior po
litehnic, asemănător celui de arhi
tectură. S-ar putea preconiza, de 
exemplu, organizarea — pe o singu
ră scară — a pregătirii inginerilor 
politehnici sau diplomați și a subin- 
ginerilor — ce ar putea fi denumiți 
ingineri monotehnici sau ingineri 
tehnici sau, și mai scurt, ingineri. 
Conform acestei propuneri, ambele 
categorii de viitori ingineri ar urma 
să fie selecționați dintr-o singură 
categorie 'le studenți. Aceștia, în 
prima treaptă de studiu, de 3 ani, 
să fie pregătiți ca ingineri mono- 
tehnicieni. După această perioadă, 
toți studenții să susțină un examen 
de baraj ; cel reușiți la acest exa
men vor putea să-și continue stu
diile în treapta a doua — tot de 3 
ani de studiu — pentru a ajunge 
ingineri diplomați, iar cei care nu 
reușesc la acest examen vor pu
tea intra in producție ca ingineri. 
Personal, consider că o astfel de 
restructurare ar crea condiții op
time selecționării, apoi pregătirii 
teoretice și practice a viitorilor in
gineri.

Cum ar urma să se facă pregăti
rea practică a viitorilor specialiști 
în cazul că această organizare a 
învățămîntului superior politehnic 
ar deveni fapt împlinit ? Potrivit 
experienței mele de producție," 
mi-aș permite să fac unele su
gestii. Ar fi de dorit ca practica 
în producție a viitorilor ingineri să 
aibă o durată de 1 an (10 luni efec
tiv), din care un semestru (5 luni) 
în prima treaptă de pregătire in
ginerească, iar al doilea semestru 
(tot de 5 luni) în treapta a doua. 
Fiecare din cele două semestre de 
practică să fie plasat exact la mij-

s b n n ■
ÎNCERCAȚI 

Șl LA LIBRĂRIA 
NOASTRĂ

Năstase Savian din strada 
Tudor Vladimirescu nr. 11 
Drăgășani, s-a căsătorit a- 
cum 20 de zile.

— Să fie cu noroc !
— Mulțumesc, dar eu alt

ceva aș vrea să vă aduc la 
cunoștință. O dată cu căsă
toria, buletinul soției mele 
a fost anulat. Și-a pierdut 
valabilitatea.

— Normal. Vă duceți la...
— Și ce, îmi dă altul ? 

Cine 7 Că miliția mă trimi
te la primărie, primăria la 
miliție, miliția iar la pri
mărie și uite așa de 20 de 
zile alergăm eu și soția 
dintr-o parte in alta. Dar 
să vedeți drăcie : sec- ■ 
toristul mi-a atras atenția 
că dacă o mai găsește pe 
nevastă-mea fără buletin 
mă amendează. De unde să 
iau eu un buletin nou pen
tru nevastă-mea 7

— încearcă la „Librăria 
Noastră" și în caz că nu 
găsești mai scrie-ne.

UN CERC VICIOS 
OVAL

Un grup de spectatori din 
Agnita — Sibiu îmi scrie că 
deși au un singur cinema-

dintr-o expoziție
arta noastră plas- 
se petrece un 

asemănător
In 

tlcă 
fenomen 
celui din poezia ulti
mului deceniu. Asistăm 
la apariția unor per
sonalități puternice, 
care — pornind de la 
redescoperirea marii

, i.-gr.iiii'iț ' j .l.-wrfsa
Jocul școlarității din fiecare treaptă. de studii pentru a se pregăti ca in- .

. —.... . gineri diplomați. în ceea ce ț 'p’ffa'I
vește stagiile de practică pe care 
le execută studenții acestei trepte, 
in afara practicii de proiect de di
plomă, care se execută în ultimul 
semestru al școlarității, vor face 
practică în producție 5 luni (între 
16 septembrie și 15 februarie) în 
semestrul I din anul II. Ca și in 
stagiile de practică prevăzute a se 
executa în organizarea» actuală a 
învățămîntului, studentul va efec
tua muncă de lucrător calificat, a- 
vansînd in continuare in categoria 
de calificare ca orice muncitor, 
căutînd a ajunge Ia nivelul de ca
lificare al unui muncitor de înaltă 
calificare. Apoi, el va putea să 
ocupe și funcții tehnico-administra- 
tive (de tehnician) insă numai în 
funcții legate direct de specialita
tea respectivă. La rîndul ei. stagia- 
tura inginerului diplomat — tot de 
un an — ar putea consta din mun
ca efectivă intr-o funcție de ingi
ner monotehnic cu toate drepturile 
și îndatoririle sale, avînd întreaga 
răspundere a postului pe care îl o- 
cuoă.

Acestea sint doar cîteva din su
gestiile și propunerile la care m-am 
gîndit in legătură cu o posibilă 
reașezare a învățămîntului de ingi
neri. Independent de âceasta, insă, 
în orice formulă s-ar adopta, cred 
că este nevoie de o mai puternică 
ancorare a studenților în realitățile 
domeniului tehnic ales, printr-o 
practică de producție mai amplă, 
mai concretă, efectuată direct în 
unitățile productive de profil.
Stan MUNTEANU 
inginer principal 
la Fabrica de aparate electronice 
de măsură și industriale 
din București

'x

în ceea ce privește treapta I, 
pregătii ea practică ar urma să se 
desfășoare in semestrul I din anul 
II, cu o durată de 5 luni (16 sep
tembrie — 15 februarie). Avînd în 
vedere că acest stagiu de practică- 
urmează a se efectua la începutul 
anului ÎI, nu mai este cazul a se 
efectua practica de inițiere prevă
zută în prezent la sfîrșitul anilor
I și II de studii la politehnică. Pen
tru a suplini această lipsă se va 
intensifica pregătirea practică pre
văzută a se face in cursul anilor de 
studii' (vizite și excursii documen
tare, munca in ateliere proprii ale 
facultăților- etc.). în semestrul II al 
anului II se vor desfășura cursuri 
în cadrul facultății respective. Ur
mează vacanța și apoi anul III cu 
semestrul I de cursuri și semestrul
II rezervat practicii de proiect de 
diplomă cu durata și în condițiile 
determinate de specificul proiectu
lui (lucrării) de diplomă respectiv.

O dată diploma obținută, noii in
gineri vor fi supuși examenului de 
baraj pentru admiterea în treapta 
a Il-a a școlarității. Cei care nu 
reușesc vor fi repartizați în pro
ducție. Aici, pentru completarea 
pregătirii lor practice, vor trebui să 
fie un timp — un an, de exemplu 
— ingineri stagiari, răstimp în care 
își vor continua pregătirea practică 
de producție făcută în anii de 
cultate. trecînd, pe cit posibil, 
toate categoriile de calificare 
prin toate funcțiile principale 
muncitorilor și tehnicienilor 
intră în domeniul lor de specia
litate. în timpul stagiaturii. ei vor 
avea drepturile și îndatoririle mun
citorului sau tehnicianului pe al 
cărui loc de muncă sînt încadrați.

Inginerii care reușesc la exafne- 
nul de baraj vor urma încă trei ani

fa- 
prin 

Și ale 
care

AM PRIMIT
tograf și ăsta e groaznic de 
neîngrijit.

— Și ce să vă fac eu, măi 
oameni buni 7

— Trebuie făcut ceva. Nu 
se mătură cu săptăminile, 
sobele nu încălzesc pentru 
că n-are cine să facă fo
cul...

— Mie mi-ar fi greu să 
viu in fiecare zi să fac cu
rățenie și să fac focul. Nu
mai pînă la gară fac o ord, 
dar de la Gara de Nord 
pînă la Agnita ! Mi se pare 
că nu sînt nici legăturile 
bune. Vorbiți si se angaje
ze o femeie de serviciu.

— Nu e prevăzut postul 
de femeie de serviciu in 
schemă și nici nu se a- 
probă.

— Păi, nu fiți naivi, ce
reți un post de director ad
junct. și angajați femeia de 
serviciu pe acel post.

— Și dacă femeia de ser
viciu o să vadă că a.re sa
lariu mai mare decit ope
ratorul 2 O să mai vrea să 
se ocupe de curățenie 7

— Aveți și dumneavoastră 
dreptate, e un cerc vicios.

Și, deși vicios, acest cerc 
l-am aruncat de-a dura 
spre comitetul de cultură 
și artă județean. Numai de 
nu s-o... ovaliza pe drum.

Poliakoff ; și amin
tirea unor compoziții 
Dali te poate .solicita. 
Tentația de a-1 ală
tura pe pictor, de a-1 
legitima în arta ab
stractă este posibilă 
după primele panora- 

_____ _____ ____ mice prin expoziție. 
,, și adevăratei tradiții Dar#,, revelația nu îh- 
.'artistice ■ naționale și tîrzie prea mult. Pe 
ajungind ■ ;apoi la a- ' măsțJră ce te gfroțjHj 
cea foarte necesară de pînze. pe măsură' 

cu diferite 
curente a- 

tn plastica

'■ "cea
fntilnire 
stiluri și 
firmate 
mondială — își caută și 
tși găsesc, de multe ori, 
o cale și un univers o- 
riginal, oferindu-ne 
creații care nu numai 
că redefinesc pictura 
■ca o sursă de emoție, 
dar, în același timp, 
neagă, prin exclamația 
puternică a publicului, 
impostura și mercanti
lismul

In această evoluție 
impetuoasă șl sigură 
poate fi plasată și ex
poziția de pictură a lui 
NICOLAE DRĂGUȘIN 
din sala de pe Bu
levardul Magheru. De 
la primii nași, de la 
tntîia privire panora
mică. te surprinde a- 
cea tresărire care con
trolează 
fică arta 
Noutatea pînzelor 
evidentă și tulburătoa
re. La început poți fi 
tentat, mai ales după 
ce vezi Bărăganul sau 
Iarna, să te 
la influența 
writing“-ulul .... 
bpv. iar în fata Pie- grupurile de flori 
trelor <Ie mare, sau 
a Pietrelor arse, sau a 
unor compoziții aparte, 
orecum Lingou sau 
Confruntare, la culo
rile industriale ale lui 
Pollock, sau la alian
țele cromatice ale lui

și autenti- 
adevărată. 

e

gîndosti 
„Whîie 

lui 'ro-

ce le revezi, începi să 
descoperi, cu bucurie 
și uimire, creații pro
fund originale ale 
unui artist din cate
goria celor dăruiți de 
natură.

Nu e artă abstractă 
in această expoziție ;
nu e acea artă care
pleacă de la jocuri și 
răzvrătiri de salon, de 
la extravaganță și o- 
boseală. Pînzele lui 
Drăgușin sînt biogra
fie, credință, 
tate, pasiune, 
zanță. Artistul pose
dă in amănunt secre
tele acestei arte a for
melor și culorilor, s-a 
cufundat pînă la res
pect pur în tradiție, 
s-a lăsat fulgerat de 
constelații artistice în
depărtate și nu neagă 
aceasta, nici în crea
ție, nici în confesiune, 
dar mai întii de toate 
aparține biografiei 
sale, vîrstelor care 
l-au stăpînit, fiecare, 
cu alte forțe și ade
văruri. Bărăganul i-a 
oferit întinderi fără 
bariere, de aceea și 

se 
oferă generos priviri
lor, i-a adus către lu
mina ochilor miliarde 
de fire și fiori galbeni, 
de aceea pînza fasci
nează și te îndeamnă 
către infinit, așa cum 
și Iarna va fi un Bă
răgan alb, fără început

și sfirșit, de care se 
înspăimîntă și soarele 
palid, fricos ; apoi în
cepe vîrsta uzinei, vîr- 
sta fierului, a for
ței, a energiei, a con
flictelor materiei, vîr
sta aproape tiranică, 
in care fierul incan
descent comunică ideea 
de putere, dar și su- 

„ rțpunerea in fața for- 
isui-ă' țelor mecanice care-1 

string și-l modelează ; 
apoi începe acea poe
zie metalică. în care 
fierul, deși modelat, 
supus. trecut de la 
incandescență la gri 
și albastru, deși blind 
și stăpînit. devine geo
metrie și abstracție, 
surprinzătoare meta
morfoză, nouă, ului
toare ; apoi începe 
vîrsta șantierelor, a 
creației umane, în care 
omul își ridică uriașe 
paveze, care-1 apără, 
dar nu-1 strivesc, pa
veze încă neterminate, . 
dar deasupra lor e 
Luna, cu străluciri 
subtile, și dintr-o dată 
înțelegi și simți că 
pavezele acelea uria
șe, incă întunecoase, 
vor deveni dintr-o dată 
explozie de lumină, 
soare : Porțile de Fier. 

Nicolae Drăgușin și-a 
turnat biografia în 
forme moderne, iar in
tensitatea și sincerita
tea cu care și-a trăit 
virstele și adevărurile 
lor l-au învățat și 
l-au obișnuit să se 
dăruiască, întreg, fie
cărei pînze, s-o gîn- 
dească și s-o realizeze 
pînă la ultimul centi
metru, nu eliberînd 
penelul, ci prelungin- 
du-și simțirea și bra
țele in el.

tenaci- 
cute-

Constantin CHIRIȚĂ

%
h
i)

de Nicuță TÂNASE

Șl AM APRINS 
0 LUMINARE

Blocul 17 B din Reșița, 
microraionul 11 Lunca Bir- 
zavei, după cum ne scrie 
tovarășul Ion Gavrilescu, a 
fost dat in folosință la l 
septembrie 1970.

— Foarte bine. Și ?
— In 45 de zile de la da

rea lui in folosință s-au 
consumat de către locatari 
mai multe luminări decit in 
1 350 de cimitire la un loc.

— Luminări 7 Cu ce oca
zie 7 V-ați rugat pentru să
nătatea constructorilor 7

— Nu. Ne-am luminat lo
cuințele cu ele. Abia după 
45 de zile s-a făcut racor
dul la rețeaua electrică.

— Și acum ce probleme 
mai aveți 7

— Nu avem apă caldă, 
nu avem la ce găti pentru 
că au „uitat" să mai facă 
niște racorduri.

— Și ce fac cele aproape 
120 de familii in materie de 
mincare dacă n-au la ce 
găti.

— Gătesc la lămpi de gaz, 
primuse, fac kilometri...

— Fac kilometri 7 Din 
ce-i fac 7

— Fac kilometri pe iot 
după petrol, pentru că in 
autobuze nu ne dau voie cu 
materiale inflamabile. Deci 
era mai bine dacă se făcea 
racordul mai întii la căldu
ră și la foc.

— De ce era mai bine 1
— Era mai bine pentru 

că cu luminări ai voie in 
autobuz.

Și-am aprins si eu o lu
minare.

AM PIERDUT
UN RĂMĂȘAG

Toată lumea știe că sta
țiunea balneo-climaterică 
Bazna funcționează și iar
na, susțin eu.

— Chiar toată lumea nu 
știe, mă contrazice Iov. La
dislav Dunajecz. din Timi
șoara

— Am exagerat, s-ar pu
tea să nu știe irlandezii, 
spaniolii, sau poate chiar 
Și... neozeelandezii.

— Eu am curaj să fac ră
mășag cu dumneavoastră pe 
zece prăjituri că nici mă
car conducerea stațiunii nu 
știe.

— Imposibil ! Chiar dum
nealor să nu știe ?

— Eu vin de-acolo. Cele 
cinci sute de persoane pe 
serie, care merg acolo la 
odihnă și tratament, n-au 
unde bea un lapte, ' n-au 
ie unde cumpăra un Iaurt, 
n-au de unde cumpăra fruc
te și legume, nu au unde 
minca o prăjitură. Chioșcu
rile și cofetăria sint închi
se. Se deschid numai vara

— Deci, tovarășe Ladis- 
lau. am pierdut rămășagul 
Răminem să ne intilnim 
loi, la cofetăria din Bazna 
să vă day cele zece prăji
turi.

Dar dacă nu se deschide 
intre timp, unde mâncăm 
prăjiturile 7

ERA COMISIE
ORI PAPARUDĂ ?

Mai multi locatari din 
blocul E2, strada Aleea Car
tierului Nou din Oradea, 
ne-au scris că la etajele 3 
și 4 nu ajunge apa. Noi am 
sesizat forurile competente 
și am primit de la dum
nealor un răspuns prin care 
sintem anunțați că ince- 
pind din luna ianuarie pro
blema e^ca și rezolvată. 
Bucuroși, le-am comuni
cat și noi locatarilor ves
tea bună.

Ieri am primit de la a- 
ceiași locatari o scrisoare 
de mulțumire.

— Deci, s-a rezolvat ?
— Da. S-a rezolvat numai 

pentru cîteva ore
— Cum adică 7
— A venit o comisie și-a 

Intrat intr-un apartament 
de la etajul 3. A 'întrebat de 
cind nu vine apă ; i s-a răs
puns că n-a venit niciodată. 
Unul din comisie a deschis, 
intr-o doară, robinetul, și 
apa... girlă. I-a făcut pe 
bieții oameni și reclamagii. 
După ce a plecat comisia, 
apa s-a oprit din nou.

— Și chiar a curs apa în 
timp ce a fost comisia ?

— Ce interes am avea să 
vă mințim ? 1

— Dar v-ați uitat bine : a 
fost intr-adevăr o comi
sie sau au fost paparude...

Chiar așa, Cum se expli
că și cine explică această 
minune ?

DIRECȚIA GENERALĂ 

A ȘANȚURILOR
Din Moreni, de pe str. 

Cricovul Dulce, ne vine o 
veste amară. (Scrisoarea 
este semnată de un grup de 
cetățeni). Pe strada asta e 
un șanț Și pe șanțul acesta 
curg la vale reziduuri de 
carbid de la Uzina meca
nică. Cind șanțul e șanț, re
ziduurile se scurg In apa 
cu același nume, Cricovul 
Dulce. (Cum o mai fi dulce 
cu reziduuri de carbid, nu 
știu). Cind șanțul nu mai e 
șanț, adică atunci cind se 
mai astupă, reziduurile de 
carbid o iau prin grădinile 
de zarzavat ale cetățenilor.

— Și ați reclamat un
deva ? .

— La ■ direcția uzinei. 
N-au luat nici o măsură. 
Că n-are cine. Problema e 
prea minoră pentru dum
nealor.

— Păi la conducerea uzi
nei v-adresați dv ?

— Dar unde ?
— La Direcția generală a 

șanțurilor, secția reziduuri ’.
S-a stins focul ăla de la 

Moreni 7
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Meșterii
9

tacului
Inginerii Artenis Felicescu și 

Vasile Arvinte și-au dobîndit 
acest renume nu la masa de bi
liard, ci intr-unui din atelierele 
Combinatului de industrializare 
a lemnului din Rîmnicu-Vilcea. 
Aici se confecționează tacuri 
pentru jocul cu bile. Constatînd 
că, prin procedeul clasic de 
strunjire a acestui produs deo
sebit de pretențios, se înregis
trează numeroase 
au elaborat o nouă 
de fabricație, care 
ză“ lemnul de paltin, frasin sau 
ulm cu o rezistență sporită. în 
plus, soluția adoptată conferă 
și o mare precizie în prelucrare. 
O invenție de efect pentru care . .. ... —j —----- cg

ce
de

rebuturi, ei 
tehnologie 

„înzestrea-

amatorii de biliard se pare 
au toate motivele să acorde 
lor doi ingineri maximum 
puncte posibile.

Intîlnirea
a-

zile,
Intr-o notă publicată la 

ceasta rubrică acum două 
anticipam o intîlnire „emoțio
nantă" intre conducătorul auto 
Gheorghe Negru, din Zimnicea, 
și inspectorul șef al Inspecto
ratului județean de miliție 
Dîmbovița, despre care, primul 
susținea că-i este frate. O veste 
de ultimă oră ne anunță că anti
ciparea noastră s-a împlinit. 
Gheorghe Negru a fost găsit în 
Alexandria pe un autobuz, in 
timp ce „valorifica" bonurile de 
taxare, împrumutate de la mai 
mulți conducători auto, din Tir- 
goviște în „contul" gradului său 
de rudenie. De prisos să mai 
snunem că intîlnirea cu „fratele" 
său n-a prileiuit deloc o dis
cuție frățească, ci una penală. 
Mai ales că. intre timp, s-a a- 
flat că Gheorghe Negru, sub 
pretextul că este ofițer de mili
ție. a leaitirriat un cetățean și 
i-a „confiscat" o însemnată su
mă de bani. Pe curînd. deci, in
tîlnirea decisivă în fața instan
ței de judecată

Ursul era 
din sât!
Plecat nu demult, la pădure 

Gheorghe Nistor din comuna 
Teliu (Brașov) și-a dejugat boii 
și i-a lăsat în voie pînă si-a în
cărcat carul cu lemne. Cind s-a 
dijâ. sjj-^jițcpțite ; -.plăvanii n^â 

'. Unde (Să 
întreba ■. el.

I

m^i. gașdf, decit f unul, 
fie ■ 1 celălalt — se în
Dacă l-ar fi atacat ursul, ar fi 
rămas măcar o urmă sau ar fi 
auzit vreun zgomot susoect. 
Curînd însă a dat de urmele a- 
nimhlului dispărut și. luîndu-se 
după ele. a ajuns pînă la... poar
ta curții lui Ștefan Gabor. în
soțit apoi de șeful postului de 
miliție, nu mică i-a fost mira
rea cînd l-a găsii, pe Ștefan Ga
bor tocmai tranșînd carnea plă
vanului dispărut pentru a o 
duce la oraș. Pentru toate aces
tea. Ștefan Gabor i-a plătit ime
diat 7250 Iei, primind și el în 
schimb un an și șapte luni în
chisoare.

Enigma 
corcodelului

In mod obișnuit, corcodelul 
git negru (Podiceps nigricollis), 

I una dintre numeroasele păsări 
de baltă care trăiesc în Deltă, 

I își face cuibul in zone de apă 
I acoperite cu stuf sau papură. 

Cum se explica totuși numărul 
| mare al acestor păsări pe lacu- 

rile Tekifghiol (Constanța) și1' 
Balta Albă (Buzău), lipsite de o‘ 
asemenea vegetație 7 După nu- 

' meroase observații in zona la- 
I cului Balta Albă, biologul Au

rel, Papadopol. de la muzeul 
I „Grigore Antipâ" din București, 

a găsit răspunsul la această în
trebare. Lacul, neavind o vege
tație de suprafață. corcodelul 
își face cuibul în care își creste 

I' puii chiar pe luciul apel. In ae- 
I plină siguranță. Pentru că îl 
I clădește ne 
. nere" ai

subacvatice 
proave de nivelul apei, dună ce 
— firește — ele trec prabe.th de 
„rezistență" la care sînt su- 

| puse. O curiozitate, dincolo de 
care poate fi 
teresant mod.
cestei păsări 
de viață.

..st.îlpii de 
diferitelor 
ridicate

susți- 
plantc 

pînă a-

descifrat și un în
de adaptare al a- 
la noile condiții

Deschiză 
torul de 
drumuri

Tn-Ion Chirilă, buldozerist la 
treprinderea de construcții fo
restiere din Buzău, deține, la cei 
33 de ani ai săi, o performanță 
pe drept cuvînt impresionantă. 
In cei 15 ani de meserie, el a 
excavat un milion de metri cubi 
de pămînt și piatră, construind 
150 de kilometri de drumuri fo
restiere. Cunoscut astăzi ca un 
adevărat „pilot de încercare", lui 
i-a revenit de nenumărate ori 
misiunea de a experimenta noi 
tipuri de utilaje grele sau de a 
deschide drumuri prin locuri a- 
proape inaccesibile. Adăugind la 
acestea cele peste 20 de inovații 
și economiile în valoare de 
500 000. lei aduse întreprinderii, 
trebuie să recunoaștem că Ion 
Chirilă are toate motivele să fie 
mîndru de drumul pe care l-a 
parcurs pînă acum. Se cuvine 
deci să-i urăm și noi drum 
mai departe !

bun

de :Rubrică redactată
Dumitru ÎÎRCOB 
Gheorcjhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Primire
la Consiliul de Miniștri

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit 
miercuri la amiază pe Pârdi Imre, 
președintele Oficiului Național de 
Planificare al Republicii Populare 
Ungare.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat Maxim Berghianu, pre

ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

A fost prezent Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea in con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice dintre cele două țări.

(Agerpres)

Semnarea protocolului româno-ungar 
privind colaborarea economică 

pe perioada 1971 - 1975
în zilele de 1—3 februarie au avut 

loc la București convorbiri între pre
ședinții organelor centrale de plani
ficare ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Populare Ungare, 
cu privire la dezvoltarea colaborării 
economice, cooperării în producție și 
schimburilor de mărfuri dintre Cele 
două țări pe anii 1971—1975.

Cu acest prilej a fost încheiat pro
tocolul privind coordonarea planuri-' 
lor de dezvoltare a economiilor na
ționale ale României și Ungariei pe 
următorii cinci ani.

Protocolul prevede creșterea volu
mului livrărilor reciproce de mărfuri 
în perioada 1971—1975 cu circa 70 la 
sută față de volumul schimburilor 
din perioada 1966—1970, sporuri în
semnate fiind prevăzute atit la livră
rile de materii prime, semifabricate 
și bunuri de larg consum, cit mai a- 
les în domeniul construcțiilor de ma
șini. Părțile au convenit asupra li
vrărilor unor mărfuri importante, ca 
produse sodice, negru de fum și alte 
produse chimice, cherestea, mobilă și 
alte produse prelucrate din lemn, ci
ment, produse ceramice, sare, trico
taje sintetice și altele din România, 
și laminate de oțel, aluminiu blocuri 
și prelucrat, alumină calcinată, ma
teriale refractare, ulei comestibil, țe
sături și tricotaje din bumbac, medi
camente și substanțe farmaceutice 
etc. din Ungaria.

Totodată, au stabilit volume în
semnate de schimburi de sortimente 
la produse siderurgice, cabluri și con
ductori, . lacuri și vopsele, anvelope, 
hirtie și cartoane, bunuri de larg con
sum și altele.

Domeniul cel mai dinamic al schim
burilor economice dintre cele două 
țări în perioada 1971—1975 se pre
vede a fi cel al produselor, industriei 
construcțiilor de mașini, volumul li
vrărilor reciproce urmind a crește de 
2,4 ori față de perioada 1966—1970. în 
acest domeniu, protocolul prevede 
totodată o importantă lărgire- a ga
mei de produse care vor face obiec
tul livrărilor reciproce, corespunzător 
cu dezvoltarea, și diversificarea con
strucțiilor de mașini în cele două 
țări. Volume importante de livrări se 
prevăd la autoturisme, autocamioane 
și alte tipuri de autovehicule, vagoa

ne de marfă, mașini agricole, utilaje 
de foraj petrolier, mașini de calcu
lat electromecanice, echipament e- 
nergetic etc. din România, precum și 
la autobuze, mașini-unelte, utilaje 
pentru, industria alimentară, industria 
siderurgică, pentru industria de lacuri 
și vopsele, aparate de măsură și con
trol, produse ale industriei electro
tehnice și electronice și altele din 
Ungaria.

Părțile au acordat o atenție deose
bită dezvoltării cooperării în pro
ducție, convenind asupra unor acțiuni 
concrete în industria construcțiilor de 
mașini (autovehicule, mașini-unelte, 
mașini agricole, utilaje pentru in
dustria alimentară, electronică, ele
mente de automatizare etc.), cit și în 
industria chimică.

Reprezentanții organelor de plani
ficare din cele .două țări s-au pro
nunțat pentru perfecționarea, în con
tinuare, a metodelor de coordonare a 
planurilor, care să conducă, in spe
cial, la soluționarea problemelor de 
colaborare de lungă durată și la ex
tinderea cooperării în producție in
tre România și Ungaria.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă și 
colaborare tovărășească.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, iar din partea ungară de 
Pârdi Imre, președintele Oficiului 
Național de Planificare.

La semnare au fost prezenți Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică româno-unga- 
ră, alte persoane oficiale române și 
ungare.

Au participat membri' ai ambasa
dei R.P. Ungare la București.

După semnarea protocolului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării a oferit, în saloanele Hote-' 
lului ..Athfnee Palace", o masă în 
cinstea oaspetelui ungar.

★
Miercuri seara,. președintele Ofi

ciului Național de Planificare al Re
publicii Populare Ungare, Pârdi 
Imre, a părăsit Capitala, îndreotin- 
du-se spre patrie. (Agerpres)

Întîlnire la C. C. al P. C. R. Cronica zilei La aniversarea primului
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intilnit cu tovarășul Nar
ciso Isa Conde, secretar general al 
P.C. Dominican, care, la invitația

C.C. al P.C.R.. tace o vizită In țara 
noastră.

A participat tovarășa Ghizela Vass. 
membru al C.C. al P.C.R.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Aprovizionarea 
tehnico materială
(Urmare din pag. I)

trece la fabricarea unor sortimente 
care nu au desfacerea asigurată prin 
contracte.

Cum se prezintă lucrurile la acei 
beneficiari Care nu au finalizat la 
timp anumite operațiuni de contrac
tare ? Confirmarea cu întîrziere a 
contractării a 7,8 tone bare de oțel 
inoxidabil, avind diametrele de 16 și 
33 mm. a dus la neprimirea la vreme 
a materialelor respective, lucru care 
a început să afecteze în mod serios 
producția de motoare și locomotive 
din primele două luni ale acestui an 
la uzina „23 August" din Capitală. 
Alte întreprinderi, care au avut și 
anul trecut dificultăți în procurarea 
unor materiale, au început producția 
acestui an cu stocuri mici. în unitățile 
din cadrul Centralei industriale de 
prefabricate din beton, peste 830 de 
motoare electrice nu pot fi reparate 
din lipsa sîrmei de bobinai. Ce expli
cație se poate da unei asemenea 
situații ?

Nu trebuie omis, de asemenea, 
că întirzierea încheierii contractelor 
economice, în special pentru produ
sele care se fabrică în țară, se da- 
torește și divergențelor care există 
între furnizori și beneficiari cu pri
vire la termene, calitate, condiții de 
livrare, care nu sint soluționate cu 
operativitate.

Fără îndoială că, în spiritul legii 
contractelor economice, rezolvarea 
problemelor care apar în cursul per
fectării contractelor economice tre
buie să cadă, în primul rînd, in sar
cina fiecărei centrale industriale sau 
întreprinderi investite cu competențe, 
dar și cu răspunderi în acest sens. 
Totodată, ca și oină acum, dar mai 
ales in această perioadă, ministerele, 
Departamentul aprovizionării tehni- 
co-maleriale din C.S.P. au datoria de 
a sprijini în mod direct, eficient, uni
tățile economice să depășească în cel 
mai scurt timp dificultățile din do
meniul aprovizionării, să-și stabileas
că cit mai rapid, de comun acord cu 
furnizorii, clauzele contractuale, ur
mărind totodată cu stăruință impul
sionarea livrărilor, de materii prime, 
materiale semifabricate prevăzute în 
contractele încheiate.

în același timp, credem că este ca
zul să se facă o analiză profundă și 
multilaterală a condițiilor în care s-a 
aplicat legea contractelor economice 
pentru anul 1971 și să se evite pe 
viitor tergiversarea stabilirii relații
lor contractuale și a elementelor care 
trebuie să facă obiectul contractelor 
economice. Accentuăm aceasta în- 
trucît investigațiile noastre ne-au 
dus la concluzia că nu puțini lucrători 
din aparatul de aprovizionare și des
facere al unităților economice, al mi
nisterelor nu au înțeles încă pe de
plin sensul noilor reglementări, în
cearcă și acum să folosească vechile 
tipare care nu se mai potrivesc in 
actuala etapă de dezvoltare a econo
miei. Totodată, este vizibilă tendința 
unor specialiști din Comitetul de Stat 
al Planificării, din ministere de a 
căuta și indica soluții globale, chipu
rile general aplicabile. Activitatea 
economică este foarte complexă, iar 
perfecționarea aprovizionării tehnico- 
materiale nu se va produce la nive
lul cerințelor decît atunci cînd va fi 
analizată cu răbdare fiecare situație 
specifică care apare în producția și 
desfacerea produselor, atunci cînd 
măsurile aplicate vor da rezultate op
time în practica economică.

r

*

A

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 6 și x 7 februarie a.c. In țară: 
Vremea'va fi relativ rece, cu cerul 
variabil, mai mult noros. Vor că*

dea precipitații, atît sub formă de 
ploaie, cît și sub fdrmă de lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 • și 
plus 2 grade, izolat mai coborîte 
la început, iar maximele între 
minus 2 și plus 5 grade. In Bucu> 
rești : Vremea va fi în general 
umedă, cu cerul mai mult noros. 
Precipitații temporare. Vîntul va 
sufla potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.
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Astă-seară, în sala Floreasca

STEAUA - HELLAS STOCKHOLM
PARTIDA VA ÎNCEPE LA ORA 20,15.

Steaua joacă astă-seară ,.al doilea 
sfert" din „C.C.E.", Ia handbal mas
culin, întîlnind în meci-retur cam
pioana Suediei, valoroasa 
Hellas Stockholm.

Deși în prima întjlnire a fost în
vinsă doar la un punct diferență,

pentru Steaua meciul de astă-seară 
nu este o simplă formalitate, oaspe- 

redutabilă, 
care practică un joc de mare rafi
nament tehnic și cu un ridicat co
eficient de. eficacitate.

. ții alcătuind o formațieformație

Dinamo București învingătoare la Florianopolis
Echipa de fotbal Dinamo Bucu- liștii români au obținut victoria cu 

rești și-a continuat turneul in' scorul de 2—1. în meciul următor, 
Brazilia, jucînd la Florianopolis Dinamo întilnește la Porto Alegre 
cu echipa locală F. C. Avai. Fotba- . formația Gremio.

In cîteva rînduri
ASEARA, LA COPENHAGA, în 

meci retur pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin, H. G. Copenhaga a 
învins cu 10—6 (5—4) pe Universita
tea Timișoara, ca'lificindu-se pentru 
semifinalele competiției. în primul 
meci victoria revenise cu 14—10 e- 
chipei timișorene. Conform regu
lamentului, în situația de golaveraj 
egal, H. G. Copenhaga, care a în
scris mai multe puncte în deplasare, 
va juca în turul următor.

IN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE FOTBAL, ieri la Nicosia echipa 
Irlandei de Nord a învins cu scorul 
de 3—0 (0—0) echipa Ciprului, iar in 
orașul La Valetta, selecționata An
gliei a cîștigat greu cu 1—0 (1—0) în

fața reprezentativei Maltei. Unicul 
punct a fost marcat de Peters. Jocul 
a fost urmărit de peste 30 000 de 
spectatori,

IN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE PATINAJ ARTISTIC (masculin) 
de la Zilrich, după desfășurarea pro
belor obligatorii, în fruntea clasamen
tului se află cehoslovacul Ondrej 
Nepela cu 1 164,6 puncte. El este ur
mat de Cetveruhin (U.R.S.S,) —
1 118,2 puncte și Volkov (U.R.S.S.) — 
1 094,8 puncte.

CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL ÎN 
R.F. A GERMANIEI, reprezentativa 
masculină de handbal a U.R.S.S. a 
jucat la Regensburg cu o selecționată 
regională. Handbaliștii sovietici au 
cîștigat cu scorul de 24—17 (8—12).

SOSIREA UNUI GRUP 
DE MEMBRI AI COMITETULUI 

SPECIAL F.A.O.
PENTRU REFORMA AGRARA

Miercuri la amiază a sosit în Ca
pitală, pentru a face o vizită de 
documentare in țara noastră, un grup 
de membri ai Comitetului special 
F.A.O. pentru reforma agrară, condus 
de Carlos Lleras-Restrepo, președin
tele comitetului, lost președinte al 
Columbiei. Din grup mai fac parte 
prof. dr. Samuel Sey, decan al Fa
cultății de agronomie din Ghana, dr. 
Peter Dorner, director al Centrului de 
regimuri funciare al Universității 
Wisconsin — S.U.A., dr. Viggo An
dersen, directorul Diviaiei instituțiilor 
rurale a F.A.O., precum și experți ai 
F.A.O.

★
O delegație din Republica Irak, 

condușă de ing. Khalid Hassun Al- 
Rawi, director general în Ministerul 
Agriculturii, face o vizită în țara 
noastră, la invitația Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare. Sil
viculturii și Apelor.

Delegația irakiană vizitează com
plexe agricole și poartă discuții la 
Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Apelor și 
la Ministerul Comerțului Exterior cu 
privire la dezvoltarea schimburilor 
comerciale și a cooperării între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Irak.

★
Miercuri dimineața, Florin Chițu, 

adjunct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
apelor, a primit delegația irakiană, 
condusă de ing. Khalid Hassun Al- 
Rawi, director general în Ministe
rul Agriculturii, care se află într-o 
vizită in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în legătură cu încheierea, 
unor tranzacții comerciale privind 
livrarea de către țara noastră a unor 
produse ăgroalimentare și au fost 
examinate posibilitățile de cooperare 
pentru construirea în Irak a unor 
complexe avicole.

★
, Miercuri seara, Teatrul dramatic din 
Brașov a găzduit primul spectacol al 
Teatrului „Milncher Kammerspiele" 
din R. F. a Germaniei, aflat în turneu 
în țara noastră. Artiștii oaspeți au 
prezentat piesa lui Fr. Diirenmatt 
„Play Strindberg", care s-a bucurat 
de succes.

Al doilea spectacol al Teatrului 
„Muncher Kammerspiele" va avea 
loc joi seara pe aceeași scenă.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
DIN 3 FEBRUARIE 1971

FOND GENERAL DE PREMII : 
2 057 363 lei din care 866 582 lei report.

EXTRAGEREA I : 40 25 28 17 26 39.
FOND DE PREMII : 1 410 671 lei

din Care 787 036 lei report categoria I.
EXTRAGEREA a Il-a : 3 31 15 9 32.
FOND DE PREMII : 646 692 lei din 

care 79 546 lei report categoria A.

V

'y.

• Gșnoveva de Brabant ; GRIVI-
ȚA..— 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30,': 

‘ \URORĂ — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
âD.15. FLAMURA 9f 11,15;5

13.30. la,45; 18,15; 20,45.
© Romanță pe zăpadă — 9; Enrico 
Carusso — 10,30; 12,30; 14,30, Pen
tru un sărut — 16,30: CINEMATE
CA (sala Union). x
• Procesul : COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20.
• Pe luciul gheții : BUCEGI — 
10; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA —
15.30, 18; 20,30.
© Departe do lumea dezlănțuită : 
UNIREA — 16; 19,15.
• Șarada : DACIA — 8,45—20.30 în 
continuare, MIORIȚA - 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. PROGRESUL
— 15,30; -18; 20,15.
© Ursul și păpușa : GLORIA — 9; 
1115; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
- 9; 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30.
© Soarele alb al pustiului : MUN
CA — 16: 18; 20.
© Vară de altădată : ARTA 
15,30, 18: 20,15.

i_. (sala din str. Alex. Sahia) : Acești 
nebuni fățarnici
• Teatrul., de.
publică — 20. . , .
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.

i- — 20.
Comediei:-- Opinia

Tratat româno - sovietic

Prietenie strinsă, 
colaborare frățeasca

întărirea prieteniei popoarelor noas
tre.

De o însemnătate esențială pentru 
întărirea și amplificarea relațiilor de 
prietenie dintre țările și popoarele 
noastre s-a dovedit extinderea legă
turilor frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice. O contribuție de 
cea mai mare însemnătate au adus 
in această privință intîlnirile din ul
timii ani și convorbirile purtate de 
conducătorii de partid și de stat rp- 
mâni și sovietici. • Ele au prilejuit 
schimburi rodnice, frățești, de expe
riență, confirmînd pe deplin utilita
tea practică și caracterul constructiv 
al contactelor nemijlocite pentru dis
cutarea și soluționarea problemelor 
de interes reciproc.

Caracterul rodnic, fructuos, al Tra
tatului din 1948 și-a găsit continui
tate și întruchipare în noul Tratat 
româno-sovietic de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, semnat la 
București la 7 iulie 1970. Dezvoltînd, 
în condițiile actuale, prevederile tra
tatului anterior, acest important do
cument a creat noi premise pentru 
intensificarea și amplificarea conti
nuă a colaborării economice și teh
nico-științifice, a cooperării în pro
ducție și in alte domenii. Spre binele 
ambelor popoare și corespunzător 
intereselor generale ale cauzei so
cialismului, el a deschis noi perspec
tive pentru dezvoltarea alianței și 
prieteniei româno-sovietice pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, ale in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi și nea
mestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării to
vărășești. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „noul tratat ro- 
mâno-sovietie, semnat în aceste zile 
la București, care reglementează re
lațiile dintre România și Uniunea 
Sovietică pe o perioadă de 20 de ani, 
deschide noi perspective pentru dez
voltarea, în continuare, a colaborării, 
prieteniei și alianței dintre partidele 
și țările noastre... Partidul și poporul 
nostru vor face totul pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, cu 
popoarele Uniunii Sovietice, conside- 
rînd că aceasta corespunde atît in
tereselor țărilor ți partidelor noastre, 
cît și intereselor generale ale socia
lismului și păcii".

La rindul lor, conducătorii de par
tid și de stat ai U.R.S.S., tovarășii 
L. Brejnev, N. Podgornîi, A. Kosî- 
ghin, referindu-se la cursul ascen
dent al relațiilor sovieto-române, 

■arătau ' recent,: ,;C.C. al P.C.U.S. și 
guvernul sovietic vor dezvolta și îrț- 
itărfc și oîn 'viitor, în conformitate -cu 
noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, relațiile priete
nești și colaborarea multilaterală în
tre Uniunea Republicilor Sovietico 
Socialiste și Republica Socialistă Ro
mânia, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, în interesul popoarelor noas
tre, al unității țărilor socialiste și 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, cauzei socialismului 
și păcii in întreaga lume".

Tratatul recent ratificat reflectă 
hotărîrea celor două state de a ac
ționa. în continuare pentru dezvol
tarea prieteniei și colaborării între 
statele socialiste, pentru consolidarea 
unității acestor state — sursă prin
cipală a trăinicie! și invincibilității 
sistemului socialist mondial. Preve
derile acestui document oglindesc, 
totodată, voința României și Uniunii 
Sovietice de a milita consecvent îm
potriva imperialismului, pentru cauza 
libertății și independenței popoare
lor, a dreptului lor sacru de a-și ho
tărî singure destinele, de a promova 
neabătut politica coexistentei paș
nice. de a milita consecvent pentru 
preîntîmpinarea unui nou război 
mondial, pentru întărirea securității 
în Europa și în lume.

La aniversarea primului Tratat 
româno-sovietic. poporul nostru 
transmite popoarelor Uniunii Sovie
tice un călduros salut frățesc și le 
urează din inimă , să dobîndească noi 
victorii în măreața operă de con
strucție a comunismului, în înflo
rirea continuă a patriei lor, in lupta 
pentru cauza păcii și progresului.

Ziua de 4 februarie 1948 s-a înscris 
ca o dată memorabilă in cronica prie
teniei dintre popoarele României și 
Uniunii Sovietice. In acea zi a fost 
semnat Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică — pri
mul tratat care consfințea relațiile de 
prietenie dintre cele două țări și po
poare statornicite după victoria pu
terii populare în țara noastră.

Așa cum este cunoscut, aceste re
lații au vechi tradiții istorice, care au 
generat între popoarele noastre sen
timente de stimă și prețuire reci
procă. Ele s-au îmbogățit calitativ 
prin victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, salutată cu însu
flețire și sprijinită în multiple forme 
de oamenii muncii din România. încă 
de Ia nașterea sa, în urmă cu o ju
mătate de secol, Partidul Comunist 
Român a înscris prietenia, alianța și 
solidaritatea internaționalistă cu Uni
unea Sovietică, cu P.C.U.S., pe stin
dardul său de luptă. De-a lungul în
tregii sale existențe a militat nea
bătut, împreună cu alte forțe patrio
tice și progresiste, pentru prietenie și 

- alianță cu U.R.S.S., pentru crearea u- 
nuii larg front de luptă împotriva fas
cismului șt războiului antisovietic. în 
perioada celui de-al doilea război 
mondial, cînd Uniunea Sovietică a 
purtat pe umerii el principala pbvară 
a luptei antihitleriste, comuniștii ro
mâni au fost sufletul luptei poporu
lui împotriva dictaturii 'militaro-fas- 
ciste și a ocupanților naziști, pentru 
eliberarea României și trecerea sa de 
partea coaliției antifasciste, potrivit 
voinței și aspirațiilor poporului. 
După înfăptuirea insurecției armate 
de la 23 August 1944, cînd poporul ro
mân s-a angajat cu întregul său po
tențial în lupta împotriva Reichului 
nazist, sîngele vărsat în comun de os
tașii români și sovietici pe fronturile 
luntei antifasciste a pecetluit pentru 
totdeauna prietenia dintre popoarele 
noastre.

O dată cu instaurarea în țara noas
tră a puterii populare, prietenia și 
colaborarea cu popoarele U.R.S.S., cu 
popoarele tuturor țărilor socialiste, au 
devenit o dominantă a relațiilor in
ternaționale ale României, o politică 
de stat promovată cu perseverență. 
Semnat în aceste împrejurări isto
rice, Tratatul româno-sovietic din 
1943 a constituit un document de 
înaltă semnificație politică, de mare 
însemnătate principială și practică. 
Consfințind legăturile tradiționale 
existente între cele două popoare, ri
dicate pe o treaptă nouă, calitativ su
perioară in anii socialismului^ acest 
tratat a creat un fundament solid, un 
amplu cadru politico-juridic pentru 
lărgirea-și adincirea continuă a rela
țiilor reciproce.

Avjnd o asemenea bază, întemein- 
du-se pe comunitatea de orînduire, 
pe ideologia comună marxist-lenini- 
stă, pe identitatea de țeluri în lupta 
pentru construirea socialismului și 
comunismului, pentru cauza progre
sului și păcii in lume, relațiile ro- 
mâno-sovietice au cunoscut o amplă 
și multilaterală dezvoltare. între 
România și Uniunea Sovietică s-a 
dezvoltat și adîncit continuu colabo
rarea pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural.

Pe plan economic, amploarea rela
țiilor dintre țările noastre își găsește 
o elocventă expresie în faptul că 
Uniunea Sovietică deține primul loc 

®jn comerțul exterior al României. 
"«Realizările dobindite de cele două 
Hgfâri in dezvoltarea forțelor de pro- 
’ățțcție aiwzreat și creează posibilități 
cfeșcindel|pentru extinderea și diver
sificarea Continuă a coopqjăpti asano- 
mice pe diferite Pla«ț|!£fc’'sp cadrul 
sesiunii din decembrista) a Comi
siei interguvernametoa^' româno- 
sovietice de colaborare economică s-a 
convenit asupra unor măsuri pentru 
finalizarea unor noi acțiuni de coo
perare economică și tehnico-științifi- 
că în ramuri industriale de cea mai 
mare însemnătate, cum sint : con
strucțiile de mașini, chimică, petro
lieră, siderurgică etc., preconizîn- 
du-se, totodată, o nouă dezvoltare a 
schimburilor comerciale în perioada 
1971—1975.

Concomitent cu schimburile econo
mice și tehnico-științifice se dezvol
tă legăturile culturale româno-sovie- 
tice, care au un rol important în a- 
profundarea cunoașterii reciproce și

18,30 Cincinalul 1966—1970 în cifre 
și imagini.

18,35-.La .voian, emisiune pentru 
contractorii auto.

18,50 Viața literară © înalte dis
tincții acordate literaturii ro
mâne : — Premiul Etna Taor
mina, decernat poetului Eu
gen Jebeleanu. Prezintă Radu 
Popescu și Ion Dodu Bălan 
© Pagini de istorie literară : 
Vasile Voiculescu. Evocare de 
Liviu Grăsoiu © Ov. S. Croh- 
mălniceanu prezintă volumul 
„Zahe'i Orbul".
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
CINCINALUL 1966—1970. DEZ
VOLTAREA URBANISTICA 
A ȚARII.
Film serial ; „Vidocq" (relua
rea episodului IX).
Handbal masculin : Steaua— 
Hellas Stockholm (repriza a 
2-a). Transmisiune de la Sala 
Floreasca.
Canzonissima. Selecțiunl din 
programele de varietăți reali
zate de Televiziunea italiană. 
Telejurnalul.de noapte. 
Campionatele europene 
patinaj artistic. Proba 
dans — transmisiune de 
Ztirich.

19,30.

PROGRAMUL I
10,00 — 11,30 Emisiunl-lecții pen

tru lucrățorii din agricultură. 
Cultura legumelor — verde
țuri.

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. Din 
cuprins : @ Tableta de joi. 
Adunările generale din C.A.P. 
— prilej de bilanț și de 
dezbatere a cifrelor de plan 
pe 1971 • Știința și agricul
tura în cincinalul 1966—1970 și 
în actualul cincinal • In vi
zită la Stațiunea de cercetări 
agricole-Oradea.

bucureștene : VITAN

nopții : BUZEȘTI —

pedeapsă : BUZEȘTI

© Un Italian în America : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Ultimul samurai : CAPITOL - 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
o Bătălia pentru Alger : CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
© Băieți buni, băieți răi : LUCEA
FĂRUL — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, BUCUREȘTI — 8; 10; 
12; 14; 16; 18; 20; 22, SALA PALA
TULUI — 20,15.
o Ochi ageri î LUMINA
21.
@ Povestirile piticului Bimbo : 
TIMPURI NOI — 9,15—17,15 
continuare, VITAN — 15,30.
© Salomeea ; 12 secole de artă 
Slovacia ; La ora 12; Diavolul 
biserică : TIMPURI NOI — 
20,45.
© Amintiri
— 18; 20,15.
• în arșița
15,30.
• Crimă și
— 18,15.
• Z : RAHOVA — 15,30; 13; 20,3J). 
© B.D. intră în acțiune : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
• Cinci pentru infern : FESTI- 
-VAI, — 8,30; 11; 13,30; 16;
21, FEROVIAR — 9; 11,15;
16; 18,30, 20,45, EXCELSIOR
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18 
20,45.
• Cîntecele mării : FAVORIT 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
VICTORIA — 9; 11,15 
18,30; 20,45, MODERN 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vagabondul ; FLACÂRA 
12,30; 16; 19,30, LUMINA — 
12,30 în continuare; 16,15, VOLGA
— 9,15; 12,30; 16; 19,30.

• Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii (studioul din str. Nu
ferilor) : Concert simfonic. Solis
tă-: Anne Queffelec (Franța). Di
rijor : Mircea Basarab — 20.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Suzana 
19,30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
Lear — 20, (sala Studio) : 
meie cu bani — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra" (sala din bd. Schitu 
reanu) : Moartea lui Danton

L. Cara- 
Regele 
O fe-

Bulan- 
Măgu-

(Urmare din pag. I)

— Acest „colocviu" ma
tinal nu vă încarcă atri
buțiile ?

— Desigur, adaugă un 
punct în plus pe agenda 
de lucru. Aminteați însă 
de atribuții. Or, una din
tre cele mai importante a- 
tribuții ale conducătorului 
procesului de producție 
este tocmai asigurarea or
dinii și disciplinei în co
lectivul de muncă de care 
răspunde. Toleranță are 
un ecou nedorit in rindul 
celor predispuși...

Ni se oferă fapte. De 
pildă, cazul forjorului Vic
tor Burdulea. Unii, scep
tici, își exprimau îndoiala 
că Burdulea se mai poate 
îndrepta. Bine pregătit 
profesional, de altfel, el 
deținea, in același timp, și 
unul dintre primele locuri 
în rindul celor certați cu 
disciplina. Ba întîrzia, ba 
lipsea (mai ales după sa
lariu). Iar la forjă, cînd 
unul lipsește, încurcă trea
ba altor trei. De unde și 
părerea celor de-aici: „Pen
tru Burdulea trebuie să 
ai mereu pregătită o ■■du
blură». Niciodată nu erai 
sigur dacă vine sau nu la 
treabă". Se intîmpla cam 
așa : la muncă — „dublu
ra", la salariu — titularul...

— Cînd l-am chemat 
prima oară să discutăm, 
s-a arătat surprins. Se o- 
bișnuise să considere „fa
cultative" sarcinile lui de 
producție.

După discuții, o vreme, 
V. B. a dat semne de în
dreptare. Dar etnd se cre

dea că, în sfirsit, a în
țeles, și-a dat din nou în 
petec. Nu vom înșira aici, 
în amănunt, nenumăratele 
momente ale dialogului 
dintre Burdulea și colecti
vul în mijlocul căruia lu
crează. Să reținem doar 
următoarele : după o sanc
țiune severă, omul s-a vă
zut ajuns la o răspintie. 
Astăzi, cei care il cunosc 
bine zic : „Niciodată pînă 
atunci Burdulea n-a sim
țit o atitudine atît de 
fermă din partea celor din 
jur, 'deciși să nu-i mai 
treacă cu vederea". De 
citeva luni, V. B. nu mai 
este „capul de afiș", al in- 
disciplinaților din secție. 
Tovarășii săi de muncă au 
observat această schimbare 
de mentalitate și așteaptă 
ca el s-o confirme, în con
tinuare, printr-o conduită 
exemplară. Dincolo insă 
de cazul individual, exi
gența manifestată de co
lectiv a avut darul să in
firme scepticismul și pa
sivitatea unora care, in a- 
cest fel, alimentau tole
ranța față de indisciplină. 
Au înțeles și alții că răul 
nu este „incurabil", că 
orice colectiv are sufici
ente resurse morale de a 
preveni și de a combate 
astfel de cazuri.

— Disciplina nu înseam
nă, după cum bine se știe, 
numai prezentarea punc
tuală la programul de lu
cru. Aici, la noi, la uzinaj- 
locomotive — ne spune to
varășul Marin Dorobanțu. 
președintele comitetului 
sindical pe secție — 
am avut serios de lucru

• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 16.
• Teatrul satiric-muzical „C. Ță- 
nase“ (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Logodnicele aterizează la Paris — 
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19,30.
• Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Miul cobiul — 17, 
(sala din str. Academiei) • Căluțul 
cocoșat — 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe aripile rapsodiei — 
19,30.
• Circul de stat : Internațional ’71 
- 19,30.

cu cîțiva care considerau 
că-și fac datoria prin sim
pla lor prezență. Văzînd 
rezultatele practice ale 
muncii lor iți puneai în
trebarea : cum folosesc ei, 
efectiv, timpul de lucru ?

...O zi oarecare la sec
ția uzinaj-locomotive. Pie
sele curg pe fluxul tehno
logic. Orele trec pline. Nu
mai mașina lui N. Tran
dafir s-a oprit de citeva

îndoiala noastră iși avea 
temei. în dimineața zilei 
următoare am discutat din 
nou cu Trandafir. Pus in 
fața faptelor, n-a mai zis 
decit : „N-o să se mai in- 
tîmple". Și, intr-adevăr, nu 
s-a mai întîmplat".

— Totuși, s-ar putea 
spune, era vorba de o sin
gură absență.

— Cantitativ, da. Dar în 
cazul de față ne-a îngri-

de 
de 
la

PROGRAMUL II.
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunii.
20,50 Biblioteca pentru toți : An

ton Pann © Opera. Prezintă 
prof. univ. Al. Piru și conf. 
univ. Paul Cornea © Viața. 
Comentariu în imagini de 
Radu Albala ® Fragmente 
din piesa „Anton Pann“ de 
Lucian Blaga.

21,30 Buletin de știri.
21,35 Film artistic : „Aventurile lui 

Salavin" — ecranizare după 
romanul lui Georges Duha
mel.

23,15 închiderea emisiunii progra
mului II.

lltativ superioare. Poziția 
intransigentă față de e- 
ventualele abateri are in 
vedere tocmai cultiva
rea unei atitudini conști
ente, bazate pe formarea 
autodisciplinei, pe însuși
rea unor deprinderi de 
muncă riguroase.

— Sint unele abateri de 
neadmis. de neconceput 
într-o producție modernă 
— intervine din nou șeful

ranteză. Bucur e un mun
citor apreciat. De aceea l-a 
și mirat severitatea cu 
care a fost tratat. Or, 
tocmai pentru că face 
parte din cei care „dau 
tonul" în secție, spre care 
se îndreaptă multe pri
viri... „Sigur, pe mine mă 
vedeți — ar putea să 
spună careva — . dar lui 
Bucur de ce nu-i zice ni
meni nimic ?“ Proccdin-

lisciniina in focarul muncii educative
ceasuri. Maistrul, prins cu 
treburi curente, observă 
cu oarecare Întîrziere. Ci
neva il informează că 
Trandafir „a primit o te-' 
legramă". „Curios ! iși 
spuse meșterul. Cum de a 
plecat fără să anunțe ? E 
pentru prima oară : dar, 
oricum..."

A doua zi, . după obice
iul statornicit, dialog cu 
N. T.

— Primisem o telegra
mă...

— Bine, bine, dar lași 
treaba vraiște ?

„Trandafir lipsise cîteva 
ore, iar justificările lui 
îmi păreau „subțiri", ro
stite fără convingere — 
reconstituie acum faptele 
Marin Dorobanțu. Ne-am 
interesat și s-a dovedit că

jorat procedeul, ușurința 
de a lăsa baltă lucrul, 
lipsa de răspundere. în a- 
semenea condiții, actul de 
Indisciplină,, chiar izolat, 
poate fi molipsitor, mai a- 
les in rindul celor mai ti
neri, mai puțin formați.

Principii de reținut. Ele 
explică nu numai succesul 
acțiunilor întreprinse in 
uzină pentru întronarea u- 
nei discipline severe la 
fiecare loc de , muncă, ei 
și sensul major al măsu
rilor luate- Astfel, in 
„colocviile" educative de 
la fața locului se ia tot
deauna drept etalon com
portarea demnă, pătrunsă 
de răspundere, a imensei 
majorități a acestui colec
tiv harnic, căruia in noul 
cincinal ii revin sarcini ca-

secției forjă, ing. Marcu. 
Nu de fapta în sine e vor
ba. ci de meteahnă. Aici ne 
concentrăm atenția. Iată, 
nu demult, pe „agenda 
disciplinei" s-a înscris 
fapta lui Panait Bucur. La 
un moment dat, in loc 
să-și vadă de lucru, s-a 
apucat să-și forjeze o lamă 
de cuțit.

— Cum 1 s-a simțit 
Bucur ofensat. Atîta dis
cuție pentru o nimica 
toată ?

— Cît timp ai pierdut 
eu „fușeraiul" forjai două 
bare de oțel de 16 mm 
— I s-a replicat pe bună 
dreptate. Dacă și alții și-ar 
aduce de lucru „de-aca- 
să“, ia gîndește-te : ce s-ar 
intîmpla cu producția ?

(Deschidem aici o pa-

du-se în acest fel, princi
pial, nepărtinitor, indife
rent de persoană, valoa
rea intervenției, a eficien
ței educative sporește in 
ochii colectivului).

La un moment dat am 
pus întrebarea :

Sint și împrejurări 
cind „vorba bună" se do
vedește neputincioasă ?

Drept răspuns ni s-a în
fățișat următorul episod 
petrecut la secția aparataj : 
un muncitor, Stan Agapie. 
născocea fel de fel de mo
tive pentru a-și acoperi 
actele de indisciplină. Ba 
a lipsit pentru că nu-f 
convenea norma (pe care, 
atunci cînd își vedea de 
treabă, o depășea cu des
tulă ușurință), ba că a 
fost bolnav (totdeauna

certificatele de boală — 
atunci cînd le prezenta 1 
— era,u datate retroactiv) 
etc. Colectivul secției a- 
parataj și-a afirmat des
chis atitudinea față de 
repetatele acte de indis
ciplină ale lui S. A. După 
multe încercări, lipsite de 
rezultat, șeful secției, fă- 
cîndu-se ecoul acestor o- 
pinii, a propus conducerii 
uzinei măsura extremă : 
desfacerea contractului de 
muncă. Se înțelege : nu-i 
ușor să renunți la um om. 
Dar dacă vorba bună...

După un timp însă, A- 
gapie solicită reprimirea 
în uzină. Dar în altă sec
ție. După cum era și nor
mal, conducerea uzinei 
cere și părerea șefului de 
secție de la aparataj, ing. 
Valeriu Dănescu, care pro
pusese desfacerea contrac
tului de muncă.

— Și care a fost păre
rea dv. ? îl întrebăm pe 
ing. Dănescu.

— Să fie repartizat tot 
în secția noastră. Faptul 
a avut darul să surprindă. 
„Ce motiv? ai să-l «re
vendici» pe Agapie ? Doar 
ți-a dat destulă bătaie de 
cap 1“ „Am două motive. 
Primul : colectivul nostru 
a investit multe eforturi 
pentru formarea lui Aga
pie ca meseriaș și ca om. 
Nu e vina noastră — sau 
nu numai a noastră — 
dacă el nu a înțeles acest 
lucru și nu și-a plătit „da
toriile" față de colectiv. 
Apoi : de ce in altă parte ? 
S-o ia de la început ? 
Să-și bată și alții capul cu

el 7 Aici se cuvine să pro
beze că s-a schimbat, că 
a înțeles severitatea mă
surii luate".

Concluzile investigației 
noastre sînt reliefate clar 
de însuși sensul faptelor 
cercetate, de substanța o- 
piniilor exprimate de ciți- 
va dintre numeroșii co
muniști ai uzinei care, 
prin eforturile lor, au fă
cut din disciplină un „in
dice" de bază al activită
ții lor cotidiene. Merită 
subliniat că rezultatele 
obținute nu sînt fructul u- 
nei „campanii", al unei 
preocupări de moment : 
„în trimestrul III ne-am 
trecut în plan să ne ocu
păm de disciplină ; în tri
mestrul IV — analizăm 
indicele de...“ Nu, ele sint 
rodul activității neîntre
rupte, tenace, in toate 
trimestrele, in toate de
cadele, a organizațiilor de 
partid, a conducerii uzinei, 
pentru consolidarea unui 
climat ce-și trage forța 
din activizarea opiniei de 
masă. r

Avea perfectă dreptate 
secretarul comitetului de 
partid : nu s-a inventat 
nimic nou, nimic specta
culos. Dar tocmai în acea? 
sta și constă valoarea a- 
cestei experiențe ce se 
cere împărtășită și extinsă: 
capacitatea organizațiilor 
de partid, a tuturor comu
niștilor de a așeza disci
plina in focarul UMO P°* 
litico-educativc, de’’0?' face 
din ea o cauză a întregu
lui colectiv.

Telejurnalul.de


• Un comunicat al Pathet Lao
VIENTIANE — Postul de radio Khaosan Pathet Lao, citat de agenția 

V.N.A., anunță că „în ultimele zile S.U.A. și aliații lor au desfășurat impor
tante forțe pentru a lansa o operație de mare amploare împotriva zonelor 
eliberate din partea de sud a Laosului. Statele Unite au inceput prin a în
treprinde raiduri aeriene masive, lansînd zilnic cîte 3 000 tone de bombe, 
apoi au mobilizat toate avioanele strategice B-52 de care dispun în Pacific 
pentru a bombarda intens aceste regiuni timp de 115 zile (perioada 5 oct. 
1970 — 31 ian. 1971), răspidind in același timp substanțe chimice toxice în ve
derea distrugerii vieții în zonele menționate", arată postul de radio citat.
„Este clar — arată postul de radio 

citat — că această operațiune consti
tuie o nouă și extrem de gravă esca
ladare a războiului dus de Statele 
Unite in Laos cu participarea masivă 
a forțelor aeriene americane, a tru
pelor saigoneze, a unei părți a tru
pelor tailandeze, fără a exclude o 
parte a forțelor terestre americane. 
Așa cum arată secretarul general al 
C:C. al Frontului Patriotic din Laos, 
Fumi Vongvicit, în mesajul trimis la 
1 februarie a.c. copreședinților Con
ferinței de la Geneva asupra Laosu
lui, este vorba de o violare grosolană 
a acordurilor de la Geneva, o violare 
care aduce Laosul în fața pericolului 
unui răzbdi de anvergură de o de
osebită violență și care, amenință 
grav pacea în Asia de sud-est și în 
întreaga lume".

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Președintele Nixon a reunit marți

VII REACȚII DE NELINIȘTE ȘI PROTEST
SAIGON. — Ministerul Afacerilor 

Externe al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității o declarație 
în care condamnă intervenția S.U.A., 
și a trupelor saigoneze în Laos, anun
ță agenția de presă „Eliberarea". Pa
ralel cu eforturile de „vietnamizare" 
a războiului din Vietnamul de Sud, 
cu extinderea continuă a agresiunii 
în Cambodgia, cu repetatele bombar
damente efectuate asupra mai multor 
zone din R. D. Vietnam, recenta es
caladare a „războiului special" și pre
gătirea unor noi acțiuni războinice în 
Laos demonstrează că S.U.A. creează 
în Indochina o situație extrem de 
periculoasă și pun în primejdie pacea 
în sud-estul Asiei și în întreaga lume. 
Poporul și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud sprijină în întregime declara
ția Comitetului Central al Frontului 
Patriotic din Laos din 1 februarie 
1971, denunță și condamnă energic 
intensificarea agresiunii împotriva 
poporului laoțian și cer guvernului 
S.U.A. să pună imediat capăt răz
boiului de agresiune, permițind po
poarelor vietnamez, cambodgian și 
laoțian să hotărască ele însele în 
problemele lor, fără nici un fel de 
imixtiune străină.

★
HANOI. — Un purtător de cuvînt 

al Guvernului Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei a făcut o de
clarație în legătură cu intensificarea 
și extinderea războiului de agresiune 
americană în Indochina, anunță a- 
genția V.N.A.

Printre actele de extindere și de 
intensificare a războiului din Indo
china săvîrșite de către trupele ame
ricane în luna ianuarie a. c„ declara
ția menționează intervenția militară 
directă a S.U.A. în mai multe zone 
de luptă din Cambodgia, efectuarea 
de către aviația americană a unor 
bombardamente și mitralierea unor 
vaste teritorii din această țară. Tru
pele saigoneze și cele tailandeze, a- 
rată declarația, continuă, de aseme
nea, crimele lor împotriva poporului 
khmer.

în declarație se arată că adminis
trația S.U.A. desfășoară, în prezent, 
importante forțe aeriene și terestre 
pentru a lansa, împreună cu trupele 
saigoneze, noi atacuri de mare an
vergură împotriva regiunilor din su
dul Laosului. Guvernul Regal de 
Unitate Națională al Cambodgiei, se 
spune în declarație, denunță și con
damnă cu cea mai mare tărie in
tensificarea și extinderea agresiunii 
americane împotriva popoarelor 
khmer, laoțian și vietnamez, și cere 
Administrației americane să pună 
capăt imediat agresiunii.

★
ROMA. — Un grup de parla

mentari comuniști — între care 
Luigi Longo, Enrico Berlinguer, Gian 
Carlo Pajetta, Carlo Galluzzi — a 
adresat o interpelare primului mi
nistru, Emilio Colombo, și ministru
lui de externe, Aldo Moro, solicitin- 
du-le să precizeze „cum înțelege gu
vernul să adopte o poziție de diso
ciere clară și să exprime o condam
nare fermă a intervenției în Laos a

A 41-a aniversare a creării 
Partidului celor ce muncesc din VietnamEDITORIAL IN ZIARUL „NHAN DAN"
HANOI 3 (Agerpres). ■— Ziarul 

„Nhan Dan" publică un editorial 
consacrat celei de-a 41-a aniversări 
a creării Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam. Editorialul arată 
că partidul politic al clasei munci
toare vietnameze, creat Ia 3 februa
rie 1930, a înfruntat bătălii extrem 
de grele și a cîștigat mari victorii.

Sub conducerea partidului nostru, 
subliniază editorialul, clasa _ munci
toare și țărănimea. împreună cu alte 
pături ale populației, s-au ridicat la 
lupta pentru putere și au purtat mai 
multe războaie de rezistentă împo
triva agresiunii străine.

în Vietnamul de nord, după înfăp- 
tuiiea revoluției democratice na
ționale populare, poporul nos
tru a încheiat în linii mari 
transformarea socialistă. în țara noas
tră și în societatea vietnameză s-au 
produs schimbări revoluționare pro
funde. în trecut, Vietnamul era o țară 
colonială și semifeudală. în prezent, 
statul democrat popular din Viet
namul de nord este trainic, iar 
puterea revoluționară a poporului în 
Vietnamul de sud se consolidează tot 
mai mult și a obținut un mare presti

seara la Casa Albă pe principalii săi 
consilieri pentru a discuta — după 
cum afirmă unele agenții de presă 
— situația din Laos.
Lipsa oricăror precizări oficiale a- 

supra operațiunilor din Laos a inten
sificat îngrijorarea opiniei publice. 
Președintele național al partidului 
democrat, Larry O’Brien, a criticat 
sever guvernul pentru că a organizat 
și sprijinit intervenția trupelor sud- 
vietnameze în Laos. Poporul ameri
can, a spus el, știe de multă vreme că 
„noțiunea de victorie militară în In
dochina este absurdă și că pacea nu 
poate fi stabilită decit in urma unei 
reglementări negociate".

Senatorul McGovern a cerut orga
nizarea imediată a unei anchete a 
Congresului în legătură cu știrile pri
vind participarea unor efective mili
tare americane la luptele din Laos.

trupelor sud-vietnameze, transpor
tate și susținute de forțele aeriene 
americane, intervenție ce reprezintă 
un nou act de agresiune și o violare 
fățișă a acordurilor internaționale ca
re reglementează „statutul" acestei 
țări".

★
TOKIO. — P.C. din Japonia a dat 

publicității o declarație .în care de
nunță intervenția americană în Laos 
și cere încetarea războiului agresiv 
pe care S.U.A. îl desfășoară în Indo
china. Forțele antiimperialiste din 
întreaga lume — se subliniază în de
clarație — trebuie să-și intensifice 
lupta pentru evacuarea trupelor ame
ricane și ale altor țări din această 
parte a Asiei. Declarația cere guver
nului japonez să înceteze orice fel 
de colaborare cu Statele Unite în 
Indochina.

★
LONDRA. — Secretarul „Mișcării 

britanice pentru pace în Vietnam", 
Jack Askins, a chemat poporul brita
nic să protesteze împotriva interven
ției americano-saigoneze în Laos. El 
a anunțat că organizația sa a elabo
rat un program al acțiunilor de pro
test.

★
PARIS. — Comentînd știrile privind 

intervenția americano-saigoneză în 
Laos, ziarul francez „La Nation" 
scrie : „Poate că Departamentul de 
Stat va face cunoscut că nu este vor
ba decît de o „operație fulger", care 
se încadrează în politica de „vietna
mizare" a conflictului... Această in
tervenție în Laos este totuși foarte 
gravă. Ea înseamnă că războiul din 
Indochina, care în cursul primăverii 
trecute s-a extins din Vietnamul de 
Sud la Cambodgia, a cuprins acum 
întreaga peninsulă".

DECLARAȚIA AGENȚIEI TASS* 1

MOSCOVA. — Agenția TASS a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că extinderea de către 
S.U.A. și acoliții lor a războiului pe 
teritoriul Laosului constituie un act 
de agresiune, o nouă încălcare di
rectă a Cartei O.N.U., o violare fla
grantă a principiilor dreptului inter
național. Aceste acțiuni, se spune în 
declarație, reprezintă, de asemenea, 
o nouă violare a acordurilor de Ia 
Geneva, la care participă și Statele 
Unite. Ele vor provoca o nouă și 
gravă complicare a situației în In
dochina.

în Uniunea Sovietică, scrie agen
ția, este condamnată în mod hotărît 
intervenția armată a S.U.A. și a 
trupelor saigoneze în Laos. Poporul 
sovietic, asemenea altor popoare iu
bitoare de libertate, condamnă aceste 
acțiuni ale S.U.A. și cere încetarea 
lor. Pentru soluționarea problemelor 
Indochinei este necesar să se ajungă 
la o reglementare politică care să 
corespundă intereselor naționale ale 
popoarelor Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei, să se respecte dreptul 
lor incontestabil de a fi stăpîni su
verani în propriile lor țări.

giu în lume. în Vietnamul de nord 
au fost înlăturate definitiv toate 
clasele exploatatoare, iar în zonele 
eliberate din Vietnamul de sud ex
ploatarea colonialistă și feudală a 
fost, de asemenea, lichidată. Poporul 
nostru, a cărui mare majoritate o 
constituie muncitorii și țăranii co
lectiviști, a devenit stăpînul socie
tății și al propriilor sale destine. 
Partidul nostru a devenit conducăto
rul popular al revoluției, al statului 
și al forțelor armate populare invin
cibile. Partidul nostru a devenit un 
membru cu experiență și influent al 
mișcării comuniste internaționale.

Reterindu-se la sarcinile revolu
ționare în viitor ale partidului și po
porului vietnamez, editorialul subli
niază că întregul partid și popor se 
află angajate în lupta pentru în- 
frîngerea completă a agresorilor a- 
mericani, eliberarea Sudului, înlătu
rarea neocolonialismului. reunifica- 
rea țării și făurirea unui Vietnam 
pașnic, independent, unit, democra- ' 
tic și prosper, care pășește pe dru
mul construirii socialismului și co
munismului.

0 cuvîntare

a lui A. Kosighin 
difuzată ca document 

ai 0. N. U.
NEW YORK 3 (Agerpres). — Re

prezentanța permanentă a U.R.S.S. la 
Națiunile Unite a difuzat ca docu
ment al O.N.U. cuvîntarea lui Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, rostită 
la dejunul oferit la Kremlin în cin
stea delegației de partid și guverna
mentale siriene, conduse de Hafez 
Assad, prim-ministru și ministru al 
apărării, care a făcut o vizită în 
U.R.S.S.

Referindu-se Ia situația din Orien
tul Apropiat, Alexei Kosighin a re
levat că „Uniunea Spvietică este ferm 
convinsă că, în situația creată, calea 
cea mai realistă spre rezolvarea cri
zei din Orientul Apropiat constă în 
îndeplinirea rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967 și 
luarea în considerare a drepturilor 
legitime ale tuturor statelor Orien
tului Apropiat, inclusiv a dreptu
rilor poporului arab al Palestinei. 
Orice tergiversări și încercări de a 
negocia de pe poziții de forță nu vor 
duce la rezolvarea problemei, ci vor 
intensifica încordarea".

Vorbind despre situația din Indo- 
cliina, premierul sovietic a spus : 
„Unica soluție posibilă a probleme
lor Indochinei constă în realizarea 
unei asemenea reglementări politice, 
care să corespundă intereselor națio
nale ale popoarelor Vietnamului, Lao
sului și Cambodgiei. Cercurile con
ducătoare din S.U.A. vor trebui, în 
cele din urmă, să înceteze agresiunea, 
să retragă total din Vietnamul de sud 
trupele americane, să cadă de acord 
asupra discutării propunerilor con
structive care au fost prezentate de 
guvernul R.D. Vietnam și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la convorbirile 
de la Paris".

Plenara C. C. al P. C.
din Japonia

TOKIO 3 — Corespondentul Ager
pres, Fi. Țuiu, transmite : Intre 31 
ianuarie și 2 februarie a.c. s-au des
fășurat la Tokio lucrările celei de-a 
treia Plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Japonia. 
A fost dezbătută cu această ocazie 
activitatea partidului in vederea a- 
legerilor locale din luna aprilie și 
a alegerilor pentru Camera Consi
lierilor a Dietei japoneze, din luna 
iunie. Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C. din Japonia. Kenji Miyamoto, 
a rostit cuvîntul de închidere a lu
crărilor.

In favoarea restabilirii
DREPTURILOR R. P. CHINEZE LA 0. N. U. 
@ Proiect de rezoluție In Senatul S. U. A.
® Declarația ministrului, de externe al Turciei

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Senatorul republican Jacob Javits a 
prezentat marți Senatului. în nu
mele unui grup de congresmeni, un 
proiect de rezoluție care cere guver
nului american să nu se opună resta

URUGUAY:

Va fi eliberat 
Diaz Gomide?

MONTEVIDEO 3 (Agerpres).— Zia
rul Uruguayan „El Pais" a anunțat 
că este posibilă eliberarea consulului 
brazilian Diaz Gomide, reținut din 
luna august 1970 de către membrii 
unei organizații ilegale. Potrivit zia
rului, care se referă la surse bine 
informate, eliberarea ar putea inter
veni dacă răpitorii lui Diaz Gomide 
vor accepta suma de 2 000 de dolari 
pe care soția ostaticului a oferit-o în 
schimbul punerii în libertate a soțu
lui său.

Informația ziarului „El Pais“ nu a 
fost nici confirmată și nici dezmin
țită în cercurile oficiale.

în ce privește soarta celorlalți doi 
ostatici, ambasadorul Marii Britanii, 
Geoffrey Jackson, și specialistul a- 
merican Claude Fly, autoritățile sînt 
în imposibilitate să furnizeze vreo 
știre,

Capriciile iernii
BUDAPESTA — In apropiere de 

Pees, țăranii, îndemnați de timpul 
neobișnuit de călduros pentru această 
lună a anului, au ieșit în cîmp pentru 
lucrările agricole de primăvară. In 
unele comune a început semănatul 
huiturilor timpurii.

MOSCOVA — Șapte cicloane au 
bîntuit în decurs de numai zece zile 
deasupra peninsulei Kamceatka din 
partea de nord-est a U.R.S.S., trans
mite agenția TASS. In acest timp, 
cantitatea de zăpadă căzută a fost 
echivalentă cu volumul precipitațiilor 
pe o perioadă de 1 luni. Un aseme
nea fenomen, precizează agenția, nu 
s-a mai observat de 100 de ani. Da
torită eforturilor autorităților și popu
lației, întreprinderile și magazinele 
funcționează normal.

PARIS — Regiunea de centru a 
Franței este izolată de restul țării, 
ca urmare a ninsorilor abundente 
căzute în această zonă. Aproximativ 
500 de circuite telefonice sînt deran
jate.

Mii de muncitori din Milano (Italia) demonstrînd în sprijinul revendicărilor 
lor economice

'Sw.

Conferința extraordinară O. P. E. C.

înfruntări dramatice
cu privire la prețul petrolului

Miercuri dimineața, Ia sediul Mi
nisterului de Finanțe din Teheran, 
s-a deschis conferința extraordinară 
a Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.), care urmează să 
adopte o serie de măsuri de impor
tanță deosebită pentru viitorul rela
țiilor dintre aceste țări și companiir 
Ie petroliere occidentale. Noua run
dă de negocieri, se subliniază aici, 
capătă o semnificație aparte și prin 
faptul că are loc la mai puțin de 
24 de ore de la încheierea fără nici 
un rezultat a convorbirilor dintre 
aceleași companii și reprezentanții a 
șase state producătoare de petrol 
din regiunea Golfului Persic. Ea tre
buie să găsească o cale de apropie
re între cele două părți, care se gă
sesc/ azi pe poziții diametral opu
se. Un comunicat dat publicității de 
lordul Strahalmond, șeful delegației 
companiilor occidentale, precizează 
că acestea nu au acceptat cererile 
de majorare a prețului petrolului ex
portat formulate de Iran, Irak, Ku
weit, Arabia Saudită, Quatar și Abu 
Dhabi.

în cursul unei conferințe de pre
să, ministrul de finanțe iranian, 
Jamshid Amuzegar, a declarat că 
cele 22 de companii petroliere poar
tă răspunderea pentru eșecul nego
cierilor. EI a menționat că societă
țile au cerut asigurări că nu va fi 
întrerupt fluxul exporturilor de pe
trol nu numai din regiunea Golfu
lui Persic, ci și din alte zone, ceea 
ce depășea competențele delega^ 
ției celor șase țări. Ministrul 
iranian a subliniat că țările pro
ducătoare de petrol din Golful 
Persie își mențin cu fermitate cere
rile formulate în vederea obținerii 
unor prețuri echitabile Ia petrol.

Impasul in care au intrat negocie

bilirii drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în O.N.U. 
Printre personalitățile politice care 

■au luat această inițiativă se numără 
senatorii democrați Edward Kennedy, 
Adlai Stevenson jr„ Stuart Syming
ton, Alter Mondale, Harold Hugs, 
Philip Hart, precum și senatorul re
publican Clifford Case.

ANKARA 3 (Agerpres)., — Minis
trul afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, a declarat 
miercuri, într-o cuvîntare rostită în 
Senat, că guvernul țării sale exami
nează posibilitatea stabilirii de re
lații diplomatice cu R. P. Chineză. 
R. P. Chineză — a spus el — „este 
o realitate politică internațională" de 
care trebuie să se țină seama, întru- 
cit, cu fiecare zi. ea cîștigă tot mai 
multă importanță și influență. Nu 
poate fi ignorată existența unei țări 
cu 800 milioane de locuitori — a 
subliniat ministrul de externe.

Referindu-se la problema recunoaș
terii drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U., Caglayangil a spus că gu
vernul său se pronunță pentru prin
cipiul universalității acestei organi
zații, care numai astfel poate deveni 
o forță efectivă de pace și securitate. 
„De aceea, Turcia se pronunță pen
tru reprezentarea la Națiunile Unite 
a fiecărui stat, mare sau mic".

EVOLUȚIA NAVEI „AP0LL0-14“
HOUSTON 3 (Agerpres). - Pro

gramul celei de-a treia zile de zbor 
a echipajului navei spațiale „Apollo- 
14“ a inclus verificarea amănunțită a 
tuturor instalațiilor de bord ale mo
dulului lunar „Antares". După ce au 
făcut exerciții fizice și au executat 
alte puncte de „rutină" din program, 
Alan Shepard și Edgar Mitchell au 
intrat în- modul în jurul orei 12,00 
(ora Bucureștiului). Specialiștii Cen

trului spațial de la Houston au ur
mărit in direct, prin intermediul unei 
emisiuni de televiziune în culori, o- 
perațiunile de control efectuate.

Deși astronauții și Centrul spațial 
de la Houston au anunțat inițial că 
toate sistemele de bord ale modulu
lui lunar funcționează ireproșabil, 
după reverificarea datelor transmise 
s-a constatat, în cursul serii, că una 
din cele două baterii ale etajului de 
ascensiune al modulului lunar are un 
voltaj mai scăzut decît cel normal. 
Specialiștii de la Houston au hotărît 
să examineze sub toate aspectele 
consecințele acestei defecțiuni. La 
Houston domnește optimismul, deoa
rece chiar și o singură baterie poate

rile petroliere din ultimele zile a 
făcut ca interesul pentru noile con
vorbiri să crească considerabil. 
Presa din țările direct interesate, 
agențiile de presă internaționale 
acordă spații largi „dosarului petro
lier", scoțind în evidență adincile 
sale implicații. După acest eșec — 
relevă observatorii politici din Tehe
ran — reuniunea extraordinară a 
O.P.E.C. capătă un aspect drama
tic, deoarece ea are puterea de a lua 
orice măsură de retorsiune pe care 
o va considera necesară.

Prima ședință a conferinței extra
ordinare O.P.E.C., care a durat mai 
puțin de două ore, a început prin 
pronunțarea unei scurte alocuțiuni 
de către președintele ei, ministrul 
venezuelez al minelor și hidrocarbu
rilor, Hugo Perez la Salvia. „Noi — 
a spus bl — va trebui să arătăm în 
cursul acestei conferințe unitatea 
noastră și hotărirea noastră de ne
clintit. în consecință, va trebui să 
luăm holăriri care, fără nici o îndo
ială, vor fi de cea mai mare în
semnătate". Conferința a continuat 
apoi cu ușile închise, participant! la 
lucrări ascultind raportul prezentat 
de miniștrii celor șase țări din' Gol
ful Persic, care au purtat negocieri 
cu companiile occidentale pină în 
ziua precedentă. Deși conținutul a- 
cestui raport, ca și al dezbaterilor 
de pe marginea lui nu sînt cunos
cute, se pare totuși că ele au scos 
și, mai mult în evidență prăpastia 
dintre cele două părți. La ieșirea din 
sală, președintele conferinței a de
clarat că e imposibil să se ia vreo 
hotărîre și deci să se anunțe ceva 
inainte de joi.
Teheran, 3

N. POPOVICI

Astăzi, președintele Sadat

va expune

Poziția R. A. U.
față de situația 

din Orientul Apropiat
CAIRO 3 (Agerpres). — Comitetul 

Central al Uniunii Socialiste Arabe 
s-a reunit miercuri, sub președinția 
șefului statului egiptean, Anwar Sa
dat, anunță agenția M.E.N. La în
cheierea reuniunii, Dia-ed-Din Daud, 
membru al Comitetului Executiv Su
prem al Uniunii Socialiste Arabe, a 
declarat că președintele țării a făcut 
o expunere asupra rezultatelor șe
dinței Consiliului Național al Apă
rării, care s-a desfășurat marți în 
capitala egipteană. „Comitetul Cen
tral, a menționat Daud, a discutat, 
de asemenea, aspectele politice și 
militare ale crizei din Orientul A- 
propiat". El a precizat că președin
tele Anwâr Sadat va prezenta joi, 
în fața Adunării Naționale, „poziția 
R.A.U. privind situația din Orientul 
Apropiat, în urma dezbaterilor din 
Consiliul Național al Apărării și din 
Comitetul Central al Uniunii Socia
liste Arabe".

să asigure energia necesară funcțio
nării sistemelor de bord ale etajului 
superior al modulului pentru a de
cola în siguranță de pe Selene și a 
face joncțiunea cu cabina de coman
dă care va evolua pe orbita circum- 
lunară.

In continuarea zborului, N.A.S.A. a 
decis să dea ceasurile care marchează 
timpul de zbor cu 40 de minute și 
2,9 secunde înapoi, pentru a le pune 

, în concordanță cu programul de zbor 
inițial, care nu ține seama de întîr- 
zierea de la lansare.

Programul de activitate la bordul 
navei s-a încheiat miercuri la ora 
15,23 (ora Bucureștiului), cînd astro
nauții au început □ nouă perioadă 
de odihnă. La puțin timp după aceea 
(ora 17,12 — ora Bucureștiului), tre
nul spațial a depășit linia imaginară 
a echigravisferei — zona în care for
ța gravitațională a Lunii și aceea a 
Pămîntului se anihilează reciproc — 
intrînd în sfera de atracție a Selenei. 
Nava se afla atunci la 343 660 km 
distf nță de Terra și 53 805 km de 
Selene, spre care înainta cu o viteză 
de 3 530 km pe oră.

agențiile de presă 

transmit:
t

0 nouă rundă de con
vorbiri R.D.G.-R.F.G. Miercuri 
a avut loc la Bonn cea de-a 5-a în- 
tîlnire dintre Michael Kohl, secretar 
de stat la Președinția . Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
Federală a R.F. a Germaniei. Pentru 
prima oară în istoria relațiilor dintre 
cele două state germane, un avion al 
companiei aeriene a R.D.G., „Inter- 
flug", a aterizat pe un aeroport vest- 
german, aducînd la bordul său pe re
prezentantul guvernului R. D. Ger
mane.

în capitala chiliana a fost 
semnat un acord privind ofe- 
rirea de ajutor reciproc navelor Re
publicii Chile și Republicii Cuba pe 
timpul cit acestea se află în portu
rile celor două state.

La Florența s"au intrunit se
cretariatele Confederației Italiene a 
Muncii (C.G.I.L.), Confederației Ita
liene a Sindicatelor Oamenilor Muncii 
(C.I.S.L.) și Uniunii Italiene a Muncii 
(U.I.L.), care au examinat „proble
mele actuale ale dezvoltării procesu
lui de unitate sindicală". Constatînd 
că s-au făcut pași importanți pe calea 
înfăptuirii unității, secretariatele ce
lor trei mari centrale sindicale au a- 
nalizat metodele și acțiunile concrete 
ce urmează a fi întreprinse pentru a 
se ajunge Ia faza unificării lor. S-a 
convenit ca în scurt timp să se elabo
reze un document programatic asu
pra unității sindicale, document care 
va fi supus dezbaterii sindicatelor.

0 cuvîntare a Indirei 
Gandhî. Luîn(i cuvîntul în statul 
Uttar Pradesh, în cadrul campaniei 
electorale, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a reafirmat hotărirea 
partidului de guvernămint, Congresul 
Național Indian; de a lupta împotriva 
mizeriei, șomajului și inechităților 
sociale. Indira Gandhi a criticat for
țele care instigă Ia lupte religioase și 
a avertizat că • dacă nu se vor lua

Economia U.R.S.S. în 1970
MOSCOVA 3. — Corespondentul

Agerpres, L. Duță, transmite : în 
anul 1970, venitul național al Uni
unii Sovietice a crescut cu 8,5 la 
șută, se arată în comunicatul Direc
ției centrale de statistică a Uniunii 
Sovietice asupra îndeplinirii planu
lui de dezvoltare a economiei națio
nale pe anul trecut. Toate ministe
rele și departamentele, atît unionale 
cit și republicane, au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan. Sporul 
producției industriale a fost de 8,3 
la sulă în comparație cu 1969, ceea 
ce înseamnă o depășire cu 2 la sută 
a sarcinilor prevăzute inițial.

în 1970. Uniunea Sovietică a pro
dus 740 000 000 000 kW/h energie e-

Zece ani de la declanșarea9
insurecției din Angola

Cu zece ani în urmă, în zorii zilei 
de 4 februarie 1961, un grup de pa- 
trioți angolezi, înarmați cu puști 
capturate de la polițiști' și militarii 
portughezi, ataca închisoarea din 
Luanda, capitala țării, unde se aflau 
întemnițați mai mulți prizonieri po
litici pentru „vina" de a se fi ridicat 
împotriva dominației portugheze. A- 
ceastă acțiune îndrăzneață, organizată 
și condusă de Mișcarea populară pen- 
tru eliberarea Angolei (M P.L.A.), a 
constituit semnalul declanșării insu
recției armate pentru eliberarea țării 
de sub dominația regimului colonial.

După zece ani de la declanșarea 
insurecției, mișcarea pentru indepen
dență a cunoscut o mare amploare ; 
armata de eliberare a devenit tot mai 
numeroasă și mai bine'' organizată. în 
prezent, luptele se desfășoară pe 

Sărbătoarea națională
a Ceylonului

Acum 23 de ani. la 4 februa
rie 1948, poporul ceylonez trăia 
un important moment al zbu
ciumatei sale istorii ; după pa
tru secole și jumătate de domi
nație colonială, în cursul căro
ra tara sa fusese exploatată și 
jefuită fără milă, el pășea pen
tru prima oară pe calea dezvol
tării de sine stătătoare.

în cele peste două decenii 
care s-au scurs de la apariția 
tînărului stat, pe insulă au in
tervenit un șir întreg de schim
bări cu caracter înnoitor. în 
industrie au apărut ’ obiective 
importante, ca fabrica de cauciuc 
și anvelope de la Kelani. o- 

■ țelăria de la Oruwola. fabrica 
de mașini-unelte de la Jakkola, 
întreprinderi textile, de prelu
crare a produselor agricol». în 
agricultură a fost întreprinsă o 
campanie pe plan național pen
tru realizarea unui vast pro
gram de irigații și defrișări cu 
scopul de a limita importul de 
produse agro-alimentare.

Anul trecut, prin victoria for
țelor de stingă în alegerile ge
nerale, în (ară s-au creat con
diții noi. mult mai propice, pen

tru înfăptuirea aspirațiilor po
porului ceylonez, spre progres e- 
conomic și social. Noul guvern 
format de doamna Sirimavo 
Eandaranaike — guvern din a 
cărui componență fac parte și 
reprezentanți ai Partidului Co
munist din Ceylon — acționea
ză în sensul înfăptuirii unor 
ample reforme sociale și eco
nomice. pentru dezvoltarea sec
torului de stat al economiei și 
activizarea politicii externe, de 
neutralitate și dezvoltare a re
lațiilor cu toate țările. în spiri
tul coexistenței pașnice.

Poporul român urmărește cu 
simpatie eforturile poporului 
ceylonez pentru continua în
florire a țării sale, pentru con
solidarea independentei Ceylo
nului. între țările noastre s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare, care se dezvoltă în 
avantajul reciproc, în interesul 
păcii și înțelegerii între po
poare.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Ceylonului. poporul 
nostru transmite poporului cey
lonez felicitări și îi urează noi 
succese în lupta pentru prospe
ritatea patriei sale.

măsuri pentru curmarea activității 
lor, vor apare noi dificultăți în calea 
progresului țării.

Aproximativ 50 000 de 
salariați ai societății „Ford" 
din Marea Britanie au declarat grevă, 
revendicînd majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. 
Firma, care produce 3 000 de auto
vehicule pe zi, din oare 50 la sută sînt 
destinate exportului, înregistrează, 
din cauza grevei, pierderi zilnice în 
valoare de 2 milioane lire sterline.

Jumjaaghîin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
Jamsaranghiin Sambu, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 
au primit marți pe Labib Shukeie, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Arabe Unite, sosit la Ulan- 
Bator într-o vizită de bunăvoință.

Firma „Global Trading" 
din Barcelona a deschis la 
Budapesta o expoziție de 
mărfuri ale inclustriei spaniole de 
bunuri de larg consum. La ceremo
nia deschiderii expoziției, prima ma
nifestare spaniolă de acest gen în ca
pitala Ungariei, a participat Carlos 
Gamir Piedro, ministru plenipotențiar, 
șeful reprezentanței comercialei și 
consulare a Spaniei la Budapeăta. 
Organizatorii au precizat că v: ■ fi 
deschisă o expoziție similară undară 
în Spania.

în Kuweit a fost format 
un nou guvern,în urraa recen- 
telor alegeri generale. Actualul ca
binet este prezidat de Jaber AI- 
Ahmed Al-Jaber, care a condus și 
precedentul guvern. Premierul cumu
lează, totodată, funcția de ministru 
al afacerilor externe. Conducerea Mi
nisterului Apărării i-a fost' încredin
țată lui Saad Al-Abdallah Al-Salem 
Al-Sabah. !

lectrică, 11G 000 000 tone de oțel, 
353 000 000 tone de țiței. 624 000 000 
tone de cărbune, 200 000 000 000 metri 
cubi de gaze etc.

în industrie, productivitatea mun
cii a crescut cu 7 la sută, ceea ce a 
asigurat peste 84 la sută din sporul 
producției.

In agricultură s-a înregistrat un 
ritm de creștere a producției de 8,7 
la sută. Cantitatea de cereale achi
ziționate de stat a fost de 73 000 000 
tone, iar cea de bumbac brut — 
6 900 000 tone.

Volumul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice s-a cifrat anul tre
cut la 22 miliarde ruble, sporind cu 
11 la sută față de 1969.

cinci fronturi, patrioții reușind să eli
bereze o treime din teritoriul Ango- 
lai. I

Trupele coloniale, dotate cu atrha- 
ment modern, provenit în bună mă
sură din arsenalele N.A.T.O., duc un 
război barbar de exterminare împo
triva populației angoleze. Dai-, așa 
cum o demonstrează faptele, lupta 
patrioților angolezi nu poate fi stăvi
lită !

Animat de profunde sentimente de 
solidaritate internaționalistă față de 
idealurile de libertate și independen
ță ale popoarelor, poporul român 
sprijină cauza dreaptă a poporului 
angolez, îi urează noi succese în 
lupta sa, pentru eliberarea țării, pen
tru dreptul său sacru de a fi stăpîn 
pe propriile destine.
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