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In fiecare întreprindere.
combinat si centrală industrială

5

MINIMUM DE CHELTUIELI,
MAXIMUM DE BENEFICII!
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru a conducătorilor centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală se înscrie ca un document de o importanță principială și practică deosebită, definind cu claritate rolul și sarcinile ce revin noilor organisme economice, 'clarifi- cind laturi esențiale, de însemnătate majoră pentru ridicarea calitativă a întregii noastre activități economice. T ■ mod deosebit, secretarul general \ .partidului a stăruit asupra necesității ca centralele industriale și celelalte unități cu statut <le centrală să asigure o integrare completă cco- nomico-financiară a unităților care s-au reunit în cadrul lor, să devină în mod real organisme de conducere a activității de producție, de bună gospodărire a mijloacelor materiale și financiare, să cunoască și să urmărească indicatorii financiari, să știe cum se realizează beneficiile și ceilalți indicatori — într-un cuvînt, să ia toate măsurile pentru obținerea unei eficiențe economice tot mai ridicate, să răspundă de întreaga activitate economico-financiară a unităților componenteOrientarea stăruitoare a activității centralelor industriale și întreprinderilor, încă din primul an al noului cincinal, spre creșterea .mai rapidă, a.... . eficienței economice are o deosebită importanță, întrucît pe această cale se realizează un spor mai mare de venit național, creîndu-se resurse crescînde pentru dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție, pentru creșterea avuției naționale și, totodată, noi posibilități pentru ridicarea nivelului de trai al poporului. Tocmai în acest sens, în cuvîntarea rostită la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1970 tovarășul Nicolae' Ceaușescu sublinia : „Creșterea eficientei economice, asigurarea unei calități superioare a produselor, sporirea productivității muncii sînt pînă la urmă problemele esențiale ale economiei, de buna lor soluționare depinzînd însăși dezvoltarea cu succes a societății noastre socialiste în viitor".Eficiența economică, înfățișată de raportul dintre volumul venitului net și partea din avuția națională care participă la procesul de creare a lui, exprimă în modul cel mai cuprinzător rezultatele ce se obțin în activitatea economică prin gospodărea mijloacelor puse la dispoziția unităților productive, prin utilizarea rezervelor de care dispune economia în vederea dezvoltării ei necontenite.

Acad. Vasile MALINSCHI
guvernatorul Băncii Naționale

Este evident că punînd în centrul preocupărilor tuturor lucrătorilor din ramurile productive, din fiecare centrală industrială și întreprindere, ca unul din obiectivele esențiale, creșterea eficienței economice, partidul vizează în primul rînd sporirea capacității întreprinderilor de a crea venit net, adică de a obține cu minimum de cheltuieli maximum de beneficii. Cu alte cuvinte, e vorba de a se depune toate eforturile pentru a gospodări cît mai bine resursele materiale și financiare, în scopul ridicării necontenite a gradului de rentabilitate nu numai a fiecărei întreprinderi, ci și a fiecărui produs.însemnătatea creșterii ratei rentabilității este în acest an cu atît mai mare cu cît, după cum se știe, privite _ în ansamblu, prevederile planului pe 1971 scot în evidență faptul că ritmul de dezvoltare a economiei naționale este echilibrat. De altfel, capacitatea unităților din industria republicană — pentru a mă referi numai la aceste întreprinderi — de a conferi activității lor un grad tot mai pronunțat de rentabilitate, cu alte cuvinte de a îmbunătăți neîntrerupt raportul dintre rezultatele obținute și cheltuielile de muncă socială, este grăitor ilustrată de bilanțul anului 1970. Eforturile convergente ale lucrătorilor din majoritatea covîrșitoare a întreprinderilor, îndreptate spre eliminarea risipei de mijloace materiale de muncă și bănești și spre ridicarea nivelului calitativ al producției s-a soldat la finele anului trecut cu un plus de vărsăminte din beneficii . la bugetul statului de peste 5 la sută. Procentul în sine va căpăta adevărata sa semnificație dacă va fi raportat la volumul de miliarde lei cît au reprezentat beneficiile anului trecut.Important este că drumul înaltei rentabilități este cunoscut. Problema care se ridică este : cum poate fi ea sporită în continuare ? ~ o spun chiar cu riscul peta — de creșterea a eficienței economice .... _ . .măsură hotărîtoare mersul nostru viguros înainte. Răspunsul ni-1 dă numai o analiză atentă a activității fiecărei întreprinderi, .fiecărei
Pentru că — de a mă re- rentabilității, depinde în

muncii fiecărui Mă refer la ri-

centrale industriale și ramuri. Numai astfel pot fi depistate însemnatele rezerve care există în toate ramurile, în toate unitățile productive și care, valorificate, vor avea ca e- fect creșterea rentabilității. Fără îndoială, posibilitățile din acest domeniu al economiei noastre naționale sînt mari, iar descoperirea și punerea lor în valoare vină o constantă a colectiv de lucrători, dicarea rentabilitățiiseama posibilităților existente în cadrul întreprinderii îpsăși — și în primul rînd la accentuarea rolului factorilor intensivi ai producției — și nu Ia majorarea prețurilor sau la a- portul altor factori externi — care ar duce, la urma-urmei, la realizarea unor beneficii scriptice, nereale. De altfel, măsurile luate în ultimii ani pentru îmbunătățirea planificării și conducerii economiei naționale, crearea centralelor industriale, înființarea organismelor colective de conducere a acestora, ca și întregul complex de perfecționări aduse în domeniul economic, financiar și bancar sînt menite să contribuie într-o
(Continuare în pag. a Vil-a)
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LA PORȚILE DE FIER

Pe . șantierul barajului dever- sor al hidrocentralei de la-Porțile de Fier se toarnă ultima mie de metri cubi de betoane din cantitatea prevăzută de'pro- iectanți pentru finalizarea ^cestui important obiectiv al sistemului hidroenergetic și de navigație. In acest stadiu — după cum apreciază inginerul-șef al Grupului de șantiere „Porțile de Fier", Gavrilă Urcan — lucrarea de betonare este considerată ca terminată, deoarece pe toată întinderea barajului au fost atinse cotele finale de execuție.
LA LOTRU

Ieri, constructorii hidrocentralei de pe Lotru au trăit momentele unui eveniment deosebit : prima străpungere pe aducțiu- nea principală. Faptul s-a petrecut între punctele Rudăreasa și Mănăileasa, unde ortacii lui Dumitru Galeș și Ion Paloșanu și-au strîns mîinile, în inima munților Lotrului, la capătul a șase ani de muncă entuziastă, de luptă dîrză cu duritatea rocilor. Eforturile constructorilor sînt conjugate acum pentru terminarea în acest an a lucrărilor de excavație și betonare de-a lungul celor 13,5 kilometri, pe cît se. întinde aducțiunea principală.
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In anii cincina
lului precedent, 
uzinele textile 
„30 Decembrie" 
din Arad au par
curs un larg pro
ces de moderni
zare și reutilare. 
în fotografie : 
mașina electroni

că de gravat.
Foto :
Gli. Vințilă

O casă de cultură bucureșteană adăpostește de cîtăva 
vreme clubul „Femina", club care se bucură, după cite 
se spune, de mare succes în rîndul femeilor. Vn club 
studențesc a găzduit o manifestare de înaltă ținută in 
cadrul căreia un cunoscut poet s-a dovedit și un în
zestrat interpret al propriilor balade transpuse pe mu
zică de jazz. In cadrul căminului cultural de la Rucăr 
s-a înființat o asociație culturală a cărei activitate va 
fi consacrată îndeosebi promovării folclorului local.

Numai citeva vești dintr-o multitudine care se refe
ră la unul și același fenomen : proliferarea îmbucu
rătoare a experimentului și inițiativei pe un tărim ce 
mi se pare prin excelență propice unei asemenea 
efervescențe a proaspătului și noului.

Multă vreme a persistat prejudecata că, dacă există

PICĂTURA DE CERNEALA

vreo sferă parcă predestinată șablonului inert, sche
mei prefabricate, apoi aceea este ceea ce numim, cu 
un termen generic, cultura de masă. Faptele — și, mai 
ales, suflul de entuziasm generos demonstrat de ani
matori cu idei și cu perseverentă in a le realiza — s-au însărcinat să demonstreze că tocmai aici, tocmai 
în acest perimetru al contactului nemijlocit dintre alti
tudinile spiritualității și publicului cel mai larg, 
există un teren practic nelimitat unde experimen
tul și inifiativa iși pot găsi cîmp larg de eflorescentă.

Numai că, in chip firesc, se mai pun citeva întrebări 
deloc lipsite de însemnătate : in ce scop fantezia, cu 
ce finalitate inifiativa, spre ce obiectiv experimentul ? 
Firește, e bine, e foarte bine să nu ne precupețim 
eforturile la capitolul „inventivitate", dar cu o unică și 
fundamentală condiție : să le investim cu maximum ' de „rentabilitate educativă" să le canalizăm mai ales pe 
făgașele comunicării ideilor și idealurilor mari, gene
roase, care alcătuiesc nucleul vital al întregii noas
tre spiritualități contemporane.

Inițiativa și experimentul sînt întotdeauna lăudabile, 
dar îndeosebi cînd au acoperire intr-o autentică valută 
de idei modelatoare, de înaltă valoare educativă. Alt
minteri, orice monedă, oricit de lucitoare ar fi, pusă in 
circulație sună a ban fals...

Victor BÎRLADEANU
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INDESTRUCTIBILA LEGĂTURĂ
CU PARTIDUL

Simt uneori nevoia să cobor în adincul memoriei și conștiinței, să fac cale întoarsă pe drumul străbătut, încerc atunci să-mi a- mintesc momentele mai importante ale vieții și să identific e- venimențele care și-au pus pecetea pe ceea ce, cu un cuvînt clasic, numim destin — destinul meii și al tuturor artiștilor, al tuturor oamenilor din a- ceastă țară.Există printre aceste evenimente unul de importanță capitală, care mi-a Jac toate certitudinile, care mi-a împlinit toate credințele. Este vorba despre inlîlnirea — pe un drum al cărui capăt nu-1 întrezăream — cu partidul comunist, cu cuvîntul și faptele celor care. clarvăzători, au avut capacitatea să-mi dezvăluie frumusețea viitorului și bucuria participării la înfăptuirea lui.Avusesem vaga intuiție a posibilității u- nei asemenea existențe încă din anii copilăriei, în preajma tatălui meu, militant pentru cauza celor mulți, a clasei muncitoare și în preajma tovarășilor săi de luptă — unii dintre cei mai progresiști intelectuali ai țării. Ei m-au învățat șă

Dina COCEA
vicepreședintă a Asociației oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale și muzicale

țin ochii treji, larg deschiși, m-au făcut atentă la nedreptatea socială și mi-au trezit obișnuința de a lupta pentru o viață mai bună a omului.Era totuși o zi a începutului ultimului

cei mai mulți și cel mai buni fii ai intelectualității.Mi s-a părut întotdeauna deosebit de semnificativ faptul că încă din anii ilegalității — ani în care poporul era ținut în bez

GLO UL SEMICENTENAR

sfert de veac cînd mi-au răsunat pentru prima oară intr-un fel cu totul nou celebrele cuvinte : „Omul, ce minunat sună acest cuvînt !“ Era pentru prima dată cînd împlinirea perfecțiunii idealului uman îmi suna ca un vis ce se poate înfăptui printr-un proces în continuă, progresivă devenire.Partidul a reprezentat o revelație pentru

na inculturii cu bună știință, chiar și de către formațiile politice burgheze declarate u- maniste — partidul și-a propus chiar în programul său de acțiune imediată, paralel cu cel de perspectivă, ca dreptul la cultură să devină o realitate pentru toți oamenii muncii.Și partidul a știut să transforme acest drept in realitate.

încă din anii ilegalității, Partidul Comunist a dat o înaltă a- precicre rolului oamenilor de cultură în promovarea ideilor de progres și egalitate socială. Iar intelectualii noștri cei mai buni au optat încă de pe a- tunci, fermi, combativi împotriva nedreptăților societății burgheze, a oprimării luptei eroice a comuniștilor.Alături de clasa muncitoare, condusă de partid, alături de țărănime, partea cea mai bună a intelectualității noastre, pe linia tradițiilor progresiste puternice aie culturii românești — de încredere în rațiune și în dialectica progresistă a istoriei, de responsabilitate față de popor și națiune — și-a respectat cu demnitate condiția și menirea. înțelegînd sensurile atitudinii și luptei partidului, mulți dintre intelectuali au spus nu fascismului, războiului ; și-au pus autoritatea și competența în slujba maselor, a ideilor de progres și umanism, de socialism.
(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI»

Inițiativa comercială
9
/

un sortiment deficitar
Consiliul popular al jude-La ......țului Argeș se aflau într-un birou patru oameni : Ion Bădescu, directorul Direcției comerciale, C. Anghel. directorul trustului de alimentație publică. Mircea Trușcă, directorul O.C.L. „Alimentara", și D. Anton, inspecto- rul-șef al inspecției comerciale. In așteptarea altui director, cel de la O.C.L. Produse industriale — se discutau probleme de comerț local. „In ultimii ani . — spunea directorul T.A.P.L. — comerțul din Pitești s-a extins și s-a îmbunătățit considerabil. Sectorul nostru, de pildă, a adus anul trecut beneficii substanțiale Mai avem însă de făcut o mulțime de lucruri".în continuare, directorul trustului ne-a vorbit despre intențiile pe care le are pentru viitor. „Va trebui, zicea el, să extindem autoservirea, bufetele de incintă, să modernizăm unele localuri. Față de dezvoltarea orașului, comerțul a rămas oarecum în urmă...".

La rîndul său, directorul direcției comerciale ne-a arătat o impunătoare clădire aflată în construcție. „In curînd — ne-a informat dînsul — aici se va deschide un mare magazin universal. Pentru aprovizionarea lui intenționăm să facem comenzi de mărfuri la zeci de întreprinderi cu cele mai diverse profile. Fabricile de cămăși . vor avea ștandul lor, cele de confecții la_ fel ș.a.m.d. Ni se vor trimite" mărfurile cele mai bune, iar între firmele care expun se va crea o veritabilă competiție. Din această emulație va avea de cîșt.igat publicul".Toate cele relatate sînt. fără îndoială, inițiative și intenții lăudabile. Deocamdată însă, la o privire mai atentă, rețeaua comercială a orașului prezintă numeroase carențe, slăbiciuni neașteptate. Despre ce e vorba ? Concis : perfecționarea efectiv- practică a servirii publicului, indiferent de localitate, e în funcție de realizarea cîtorva ce-

rințe elementare ale comerțului. De pildă : îmbunătățirea aprovizionării, diversificarea rețelei magazinelor și implicit a mărfurilor. adaptarea continuă la oscilațiile cererii. Tocmai pentru a facilita perfecționarea activității comerciale „Legea contractelor", alte reglementări în vigoare dau mină liberă organizațiilor de specialitate în direcția achiziționării mărfurilor și a diversificării produselor de consum.Dăm un exemplu : în cazul în care, într-o localitate oarecare, mărfurile contractate inițial au fost epuizate. în condițiile create de actualele reglementări, comercianții au deplina libertate (și obligația) să reîmprospăteze rafturile cu mărfuri achiziționate suplimentar, direct de la producători (indiferent dacă organizația comercială și-a îndeplinit ■ planul de desfacere sau nu). E o prevedere logică. Organizațiile comerciale au deplina libertate de acțiune — cu

condiția să fie respectate plafoanele prețurilor, iar aprovizionarea să nu sufere. Cum procedează comercianții din Argeș ? Ai senzația că ele nu știu încă ce să facă cu atribuțiile acordate ! Organizațiilor comerciale din Argeș le lipsesc mărfuri în valoare de 70 milioane lei! Sînt produse care se puteau procura, cu un. minim efort suplimentar : semiconserve de pește, brînză, ulei, conserve de legume, zahăr, pîine ; mașini de cusut, de spălat rufe, vase emailate, reșouri. Nu este vorba de nici o greutate „obiectivă", care să facă imposibilă obținerea (repetăm, indiferent de furnizor) a categoriilor de mărfuri enumerate, și cu atît mai puțin a „mărunțișurilor" (atît de importante 1) ca : balamale pentru ferestre. sjrmă galvanizată (!), siguranțe pentru broaște, rame
Gh. GRAURE 
Gh. CÎRSTEA

(Continuare in pag. a Vil-a)

„A fi în pas cu timpul" — iată o formulă pe care o auzim ades. Reciclarea, reîmprospătarea permanentă a pregătirii profesionale, escaladarea de noi trepte ale cunoașterii impusă de exigențele actualului evoluție a economiei noastre, constituie, la ora de față, un comandament de primă în- . semnătate,obiectivă a progresului social, a realizării sarcinilor mari și exigente ale construcției socialismului. Crearea unui sistem național de perfecționare a pregătirii cadrelor slujește tocmai acestei cerințe.Cadrul învățăturii permanente este, așadar, conturat. Dar voința celui în cauză, pasiunea sa de a se ridica — printr-o nouă sumă de cunoștințe și, mai ales, printr-o nouă calitate a lor — la înălțimea e- xigențelor noului, fără a se lăsa intimidat de greutăți și obstacole temporare, sînt factorii decisivi ai succesului, garanțiile transformării acestui comandament social într-o problemă intimă de viață. Dar cu a- ceasta încă n-am spus totul. Mai există niște condiții și, implicit, niște semnificații, de ordin nu numai profesional, ci și etic — pe care le vom vedea în rîndurile care urmează.Am cunoscut, la I.R.N.F.-Orșova — întreprindere care, strămutată recent în noua Orșovă, a devenit ea însăși o nouă industrie, prin sporirea, modernizarea, diversificarea producției — un muncitor care, exercitîn- dțj-și de peste două decenii profesia, devenise un as al acesteia, nume cunoscut în uzină, candidat permanent pe panourile fruntașilor în întrecere. Omul, pe nume Oscar Wandiing, s-a specializat, de-a lungul a- nilor, în meseria de e- lectrician instalator de nave, conducînd la I.R.N.F.-Orșova una dintre cele mai bune, formații de lucru... Pînă cînd...

stadiu de
o cerință

Pină cînd, strămutată în noua Orșova, schimbînd vechiul sediu cu arhitectura modernă, din oțel și din sticlă, reprofilîndu-și producția la o nouă dimensiune și la noi cote calitative, s-a impus, firesc, o veritabilă și de largă reprofilare lor.Cîmpul profesii se era nevoie de noi meserii. Era nevoie de constructori de contei- nere, constructori de lonjeroane și de șa- siuri, constructori de piese auto. Prin cifrele

cuprindere a oameni-vechilor îngustase,

CERINȚA?.
0B ECTIVA

Â .RECICLĂRII

de plan pe care și le asumase colectivul, se cerea ca, paralel cu înfăptuirea unui program de durată în școlarizarea și pregătirea de cadre tinere, să se aplice, de toate, î capitol, un

azi. în echipa lui confecție-zontul de prima lună, Wandiing a nat 20 de conteinere. în luna imediat următoare — 30... în noiembrie în care gătea victoria cinilor de plan ale a- nului, dinamica luiași produs, de aceeași înscria cifra de atunci, graficului urcă reu...Omul are acea modestie a muncitorului matur, cu veche experiență, prea ocupat și prea pătruns de problemele intime, profunde, ale muncii sale, ca să le pulverizeze în strălucirea a vorbelor, destăinuit, conversație am angajat-o, ______despre procesele de conștiință, nimic despre temerile și decepțiile începutului, nimic despre greutățile cu care și el, și întreaga echipă luptat la debutul profesii. Aceeași cretă tăcere au în ceeaȘi (alt

1970, în luna uzina se presă raporteze încheierii sar-ace- realizat echipă, 315. Și, săgeata me-

înșelătoare Nu în
pe

ne-a scurta care nimic

I. OLTEANU

înainte în același i program intensiv. Nu era timp de așteptat, nu era timp de „construit" o experiență profesională pe întreaga ei scară evolutivă.Unul dintre oamenii care au înțeles necesitatea, urgența înfăptuirii acestui comandament, a fost și electricianul instalator Oscar Wandiing. Cu un an în urmă. împreună cu întreaga echipă, a devenit (se poate spune : peste noapte !) constructor de conteinere, produs cu pondere însemnată în noul tabel de valori ale I.R.N F. A fost, desigur, un examen, o puternică încordare de forțe, iar rezultatele obținute în prima lună de lucru, în etapa în care învățătura și practica își căutau reciproc cheile dezlegării, au însemnat confirmarea unui principiu, deschiderea unei breșe spre ori-

s-au noii dis- păs- ce-i Carol vechi devenit de con- muncitori Gherescu, Nicolae .Ionel Po- destin repetă

trat-o, privește Wagner electrician, confectioner teinere), și ca Petre Ion Rusu, Crașoveanu, pel, al căror profesional îl pe cel al lui Wandiing. Oamenii preferă să vorbească despre viitor. Despre viitorul lor care se suprapune și se confundă cu cel al colectivității în care trăiesc, cu cel al drumului pe care pășesc.Acest lucru n-a fost posibil decît în condiția in care necesitatea de a învăța și reîn- văța desemnînd un comandament social s-a transformat într-o problemă intimă, de viață. în condiția cînd, sesizînd ansamblul, problemelor unei etape și direcția, scopul lor, cei angrenați in acest ansamblu și-au corectat gesturile, po- trivindu-le unor linii de sens.

Ă
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Cincinalul1966-1970
■I JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

X<Ă>Z zX.* -WL-SÎ».

Investițiile statului: 4,3 MILIARDE LEI
Baza tehnico-materială a industriei județului a crescut 

prin construirea a 31 NOI OBIECTIVE 

Șl CAPACITĂȚI

• LA UZINA DE

ȘIȚA:
DEZVOLTAREA HALEI DE UTILAJ GREU, CU O CAPACITATE 

DE 5000 TONE PE AN f DEZVOLTAREA SECȚIEI DE MOTOA
RE DIESEL, FINA LA O CAPACITATE DE 170 BUCĂȚI PE AN ; 
SECȚIA DE MAȘINI ELECTRICE, AV1ND O CAPACITATE DE 320 

MW PE AN TURBO Șl HIDROGENERATOARE j FORJA, CU O 
CAPACITATE DE 12 000 TONE PE AN.

CONSTRUCȚII DE MAȘINI DIN RE-

OȚELARIEI CU O CAPACITATE DE 800 000

• LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN REȘIȚA : 
DEZVOLTAREA 

TONE PE AN.

PRODUCTIVE

Rotorul turbinei de 178 MW destinat Hidrocentralei de la Porfila 
de Fier

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ

(în procente)

100 144,5
1965 1970

® LA UZINA „OȚELUL ROȘU” :
TRAGATORIA DE BARE, CU O CAPACITATE DE 40 000 TONE 

PE AN i CENTRALA TERMICA.

PRODUSE NOI

• LA COMBINATUL DE EXPLOATARE Șl INDUSTRIA
LIZARE A LEMNULUI DIN CARANSEBEȘ :

FABRICA DE PLACI AGLOMERATE^ AVIND O CAPACITATE DE
70 000 TONE PE AN.

© Au fost desvoltate eapaettățllc de producție la ÎNTREPRINDE

RILE MINIERE DIN MOLDOVA NOUĂ Șl ANINA, Șl LA 

UZINA DE CONSTRUCȚII METALICE Șl MAȘINI 

AGRICOLE DIN BOCȘA.

® LA UZINA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI DIN RE
ȘIȚA S-AU ASIMILAT ÎN FABRICAȚIE 32 NOI PRO
DUSE :

— Hidroagregatul da 178 MW pentru Hidrocentrala de la 
Porțile de Fier.

— Echipament hidromecanic pentru ecluza ți barajul de la 
Porfile de Fier.

— Motorul Diesel de 2 500 CP tropicalizat.
— Motoare electrice cu puteri de 500—6 000 kW.
— Boghiuri pentru locomotivele electrice de 5100 kW.

• LA COMBINATUL SIDERURGIC DiN REȘIȚA AU 
FOST ASIMILATE 43 MĂRCI NOI DE OTEL Șl 24 
NOI PROFILE LAMINATE.

® LA C.E.I.L. DIN CARANSEBEȘ S-AU ASIMILAT 20 
DE PRODUSE NOI DE PLĂCI AGLOMERATE DIN 
LEMN

• LA U.C.M.M.A. DIN BOCȘA S-AU PRODUS TIPURI 
NOI DE MACARALE Și MAȘINI AGRICOLE.

în 1970, față de anul 1960, s-au rea

lizat :

de peste 4 ori mai 

multă fontă
— de aproape 1S7 ori 

mai mult oțel
— de 1,2 ori mai multe 

laminate finite pline

Șl DE MOBILĂ.

® Industria metalurgică din județ 
a produs IN 1970 DE PESTE 3,3 

ORI MAI MULTĂ FONTĂ, OȚEL Șl 
LAMINATE DEClT A PRODUS 
Întreaga românie In 1938

© Cea mai dinamică ramură din 
economia județului este INDUS
TRIA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI, 
a cărei producție a sporit în 1970 
cu peste 7Q la sută față de anul 
1965. Ponderea industriei con
structoare de mașini este de aproape 
30 la sută in producția globală 
industrială a județului, față de 16,9 

la sută în 1965
® întregul spor al producției glo
bale industriale a fost obținut pe 
seama creșterii PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII, a! cărei nivel a fost în 
1970 cu 48s3 la sută mai mare 

decit în 1965

604

130

Imagini contrastanta i hala de utilaj greu de la Uzin in Reșifa, înainte de cincinalul trecut și în prezent

11ii'i

AGRICULTURAMECANIZARE » 323 DE CULTIVATOARE, față de
297 în 1965.

<■

ihil 3
în anul 1970, pe ogoarele județului 

lucrat:

1222

CHIMIZARE
■
£

::
£
* ||

•;; '

<:

■
<C>'

TRACTOARE, față de 906 
existente în anul 1965. 
încărcătura pe un tractor 
a scăzut Ia 113 hectare te
ren arabil, de Ia 156 hec
tare în 1965.

COMBINE PENTRU PĂI0A- 
SE, față de 
în 1965.

551 existente

COMBINE 
RUMB, față 
în anul 1965.

PENTRU P0- 
de numai 115

© LA FIECARE 1 (ft) HA TEREN AGRICOL

AU REVENIT ANUL TRECUT *12
tOn® DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHI-

MICE, FAȚĂ DE 8,2 TONE CÎTE RE

VENEAU ÎN 1965.

36 DE COOPERATIVE AGRICOLE DE 

PRODUCȚIE AU 0BTINUȚ ANUL TRE
CUT VENITURI MAI MARI DE 
1 000 000 LEI.

Forja industrială a Reșij©i de au

/



SClNTEIA — duminică 28 februarie 1971 PAGINA 3
stannmaB

ÎN FOLOSUL OAMENILOR MUNCII
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în cartierul „Lunca Bîrzavei" locuiesc azi peste 20 000 reșițenl
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LA ORAȘE
1

Peste 5200 de apartamente noi au fost 
construite din fondurile statului în perioada 

1966-1970

® în municipiul REȘIȚA 2174 apartamente

© în orașul MOLDOVA NOUĂ 1 460 apartamente

® în orașul CARANSEBEȘ 560 apartamente

® în orașul ORAVIȚA peste 500 apartamente

LA SATE

• 2500 de familii s-au mutat în case noi 

construite din fonduri proprii 
S-AU MAI CONSTRUIT:

0 12 dispensare
© 17 cămine culturale
® 20 școli noi
® 88 unităti comerciale

O 02 la sută din localitățile rurale sînt în pre

zent electrificate.

Față de 1965, FONDUL DE SALARII a crescut cu 

20 la sută
° FONDUL DE PENSII a fost în anul 1970 de peste

294800000 lei

SĂNĂTATE

© La sfîrșitul anului 1970, rețeaua 

sanitară a județului cuprindea :

• 13 SPITALE cu 3 676 paturi

e 8 POLICLINICI

• 23 CASE DE NAȘTERI.

• NUMĂRUL MEDICILOR A AJUNS ÎN

1970 la 481 , față de 440 în 1965, 

iar al CADRELOR MEDII SANITARE 

LA 1485 față de 1 216.
© La Caransebeș se află în faza finală 

de execuție un spital cu o capaci
tate de 300 de paturi.

• LaBăile Herculane s-a dat în folo
sință un modern complex de ca
zare cu peste 500 de locuri.

Învătămînt — cultură

S-au construit în perioada 1966-1970: 

-26 școli noi cu un număr de peste 200 

săli de clasă
— 3 internate pentru elevi cu peste 1 800 

locuri

— 14 grădinițe pentru copii

— 1 liceu industrial la Reșița

— 2 $co,i profesionale la Bocșa și Reșița
o Aproape 49 000 de elevi români, germani, 

sîrbl și de alte naționalități învață în școli și 
licee de cultură generală.

© 7 054 de elevi învață în școli profesionale șl 
licee de specialitate, cu aproape 63 la sută 
mai muiți decît în anul 1965.

© Instruirea elevilor este asigurată de peste 
2 800 cadre didactice, față de aproape 2 600 
în 1965.

In prezent pe raza județului își desfă
șoară activitatea:

— peste 600 de formații artistice de amatori și 10 000 de artiști
amatori. .

— 230 de cămine culturale, din care 17 au fost construite în ulti
mii cinci ani.

— 67 biblioteci comunale și 165 de filiale ale acestora.
— 6 case de cultura și 8 cluburi sindicale.
— Numai în anul 1970 Teatnil de stat din Reșița a prezentat 264 

de spectacole, care au fost vizionate de peste 60 000 de spec
tatori.

® Fiecare a doua familie din județ are un 
aparat de radio și fiecare a treia familie 

un televizor

Edilitare - gospodărești
• Tn 1970, numărul localităților racordate la rețeaua de apă a fost 

de 12, față de 7 cît existau în 1965.
• S-au construit 200 000 mp de străzi, 280 000 mp de trotuare și peste 

2 700 poduri și podețe.
• S-au amenajat 250 ha parcuri și zone verzi pentru agrement.
• Au fost asfaltate peste 160 km de drumuri naționale și locale.
• Au fost date în folosință drumurile naționale Moldova Nouă — 

Oravița și lablonița — Bozovici.
• Parcul de autobuze pentru transportul în comun a crescut la 154 

în 1970, față de 104 în 1965.

\ * *
Desfacerile de mărfuri
—-------------------------------------------------------------------- ;------ -

• VOLUMUL DESFACERILOR DE MĂRFURI 

prin comerțul de stat a fost cu 30,7 la sută

mai mare decît în 1965
0 ÎN CINCI ANI AU FOST VÎNDUTE POPULAȚIEI:

— 18 400 televizoare.

— 23 300 aparate de radio.

— 14 600 frigidere.

— 11 600 mașini de spălat.

— 7 000 aragaze.

— mobilă în valoare de peste 280 milioane lei.

• NUMĂRUL UNITĂȚILOR COMERCIALE a 

sporit de la 1143 în 1965 la 1261 ’n 1970

Mine

COmerc/aie

Materiale 
deconstruct'/

/ndurir/e 
ai/mentera

Locuințe

Soc/a/-,H cu/tura/a

.*/
tPojeienac\

^Ote/uHosu
« ___»
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JUDEȚUL VRANCEA

al investițiilor

din fondurile

de aproape

2,6 MILIARDE LEI
(cu 58 la sută mai maro decît în perioada 1961-1965)

T

statului a fost

Aproape jumătate din fondul total

de investiții—destinat 
industrieidezvoltării

OBIECTIVE SI CAPACITĂȚI
' 9 9

DEZVOLTĂRI

INDUSTRIALE NOI SI MODERNIZĂRI
9

• Fabrica de plăci fibrolemnoase din 

Focșani, cu o capacitate anuală de 

114 000 tone;

® Fabrica de materiale de construcții 
Păunești;

® Fabrica de panificație Focșani;

® Fabrica de coniac Focșani;

o

a

Fabrica „Chimica" din Mărășești;
Complexul pentru prelucrarea lem
nului din Gugești;
Unitatea de prefabricate din Doaga; 
Centrele de vinificație din Panciu, 
Cîriigel^ și Tîmboiești.

ÎN STADIU AVANSAT

• Distileria de alcool Gogești;

® Crama de 1 050 vagoane vin pentru 

export;

® Depozitul central de cherestea pen

tru export.

DE CONSTRUCȚIE
9

Noi secții la fabrica „Chimica" din 
Mărășești;
Balastierele de la Pufești și Sișcani; 
Centrul de vinificație de la Popești.

Două imagini noi, pline de semnificajie, din Focșani : Fabrica de plâci fibrolemnoase din cadrul Combinatului de exploatare și industrializarea lemnului

Fabrica de confecțiil
CREȘTEREA PRODUCȚIEI

................. ...... —....... . 1... ...... .
INDUSTRIALE

I

AGRICULTURA PE CALEA PROGRESULUI

La sfîrșitul anului 1970, producția industrială a 

județului a fost mal mare cu 34,2 la sută 
decît în 1965. Tn principalele ramuri, producția a 
crescut:

• în industria chimică — de peste 2 ori 
® în industria materialelor de construcții — de

2 ori
• în industria de exploatare și prelucrare a lem

nului — de 1f8 OH
în industria confecțiilor de peste 3 ori 
în 1970, industria de exploatare și prelucrare 

a lemnului a realizat circa 32 la sută 
din valoarea producției industriale a județului, 
față de 1965, indicii de utilizare a masei lem
noase au crescut cu :
— 3 la sută la rășinoase;
— 6 la sută la fag ;
— 3 la sută la stejar;
— 4 ia sută la alte esențe.
în ultimii 5 ani, au fost construite peste 300 
km de drumuri auto forestiere; astfel au fost 
aduse în circuitul economic peste 700 000 mc 
masă lemnoasă.

©

o

BAZA TEHNICĂ
® Numărul de tractoare fizice a 

crescut cu 452, ajungînd la 

1850» încărcătura pe trac- ® 

tor a scăzut de la 106 ha 

în 1965 ia 83,9 ha «n 

1970.
® Cantitatea de îngrășăminte

chimice folosite în 1970 a fost 

« 327,4 la sută mai 

mare ca în 1965.

în unitățile agricole din județ 

lucrează în prezent 485 
specialiști cu studii superioa
re, față de 162 cîți erau în 
1965.

&

Viticultura și zootehnia — două sectoare importante tn economia județu
lui, care au înregistrat o amplâ dezvoltare în anii cincinalului precedent

La sfîrșitul anului 1970, 
suprafața irigată totaliza 

11990 ha, cus2«h. 
mai mult decît în 1965.
Averea obștească la 100 ha a 
cooperativelor agricole de pro
ducție a crescut de la 257 294 

lei în 1965, la 446018 
în 1970. Pe această bază,

producția globală la 100 ha a 

ajuns în 1970 la531800 
!ei

— în anul 1968, cooperativa 
agricolă de producție din 
Păunești, iar în 1969 cea 
din Tîmboiești, au obținut 
producții medii record pe 
țară de peste 13 000 kg 
struguri la hectar.

Pentru calitățile lor superioa
re, vinurile din podgoriile ju
dețului au obținut 56 medalii 
de aur și 175 de argint la di
ferite concursuri internațio
nale.
— în cincinalul precedent, 

vinurile vrîncene au fost 
exportate în 18 țări.

VITICULTURA POMICULTURA
Podgoriile județului ocupa 
32 103 ha, în perioada cinci
nalului trecut fiind înființate 
noi plantații pe o suprafață de 

peste 6200 ha
Producția totală de struguri în 
ultimii 5 ani a fost de

848897 tone

Față de 1965, în 1970 numă
rul pomilor nou plantați a spo
rit cu 552 000, iar suprafața 
de livezi în masiv a crescut 
cu 1 008 ha.
— Pe baza creșterii produc

ției, în 1970 au fost livrate 
la fondul de stat 11 478 
tone fructe, cu 3 880 tone 
mai mult ca în 1965.

I
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PENTRU VIAȚA MAI BUNA A OAMENILOR MUNCII
CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE, LUCRĂR[ 

GOSPODĂREȘTI-EDILITARE

LA ORAȘE

® In perioada 1966—1970 au fost con

struite din fondurile statului 2763 
apartamente, de 2,7 ori mai mult ca 
în perioada 1961—1965. Au fost create 
cartiere întregi în municipiul Focșani 
- Bahne, „Zona sud", „Zona gării" - 
precum și în orașele Adjud și Panciu.

© Din fondurile populației au fost con
struite alte 721 locuințe.

® Fondurile alocate în 1970 pentru ac
țiuni de gospodărire comunală au 
fost de PESTE TREI ORI mai mari de- 
cît cele cheltuite în 1965.

® Rețeaua de distribuire a apei a sporit 

cu 25,6 km iar rețeaua de cana- 

lizore cu 6,7 km

® Au fost modernizați 16 KM de străzi.'

LA SATE

® Din fondurile populației au fost con

struite 6914 case.

O Numărul satelor electrificate a sporit 

de la 139, cîte erau în 1966, la 221 
în anul 1970.

© Rețeaua de prestări de servicii către 
populația rurală s-a lărgit cu 87 SEC
ȚII NOI.

Cartierul „Zona gării” din Focșani

DESFACERILE

oCfmpuri

QTuînfci

Obiective social-cultura!»Boloieșfi

cAndreiasu

Dumbrăveni

Uaicanesh’

Construcții' de locuințe

PANCIU 
I ®

Obrretive si copocifâfi indusîrj- 
oi? puse în funcțiune.

Copaeifofi ogricole infrofe 
în funcțiune.

(•FOCȘÂNi Surei

Toscani ,,
ML^;orn- 
i“uaninnnn

Ji/rincioaia

ITimbbedi oSI.Bradulw

IES

• în perioada 1966-1970 

numărul salariaților din 

județ a crescut cu 0 @11

• Fondul de salarii a sporit 

cu 40 LA SUTA față 

de 1965

® Comparativ cu anul 1965, volumul desfacerilor de 

mărfuri a fost mai mare cu 42,7 la sută
în anul 1970. Vînzările de mărfuri alimentare au 
sporit în ultimii cinci ani cu 46,7 LA SUTĂ, iar 
desfacerile prin alimentația publică cu 57,5 LA 
SUTĂ.

© Creșteri importante s-au înregistrat cu precădere 
la produsele de folosință îndelungată :

® frigidere — cu 49,2 la sută.
© mașini de spălat — cu 96,6 ia sută.
® televizoare — cu 67,5 la sută.

® Rețeaua comercială la orașe și sate a sporit cu 
123 de unități, iar cea de prestări de servicii în 
mediul urban cu 27.

© în ultimii 5 ani, au fost cumpărate pe baza depu
nerilor la C.E.C. autoturisme și locuințe în valoare 
de aproape 27 milioane lei.

© în cincinalul 1966- 
1970 au fost construite 
din fondurile statului și 
contribuția populației43 

școli nor»2325*11 
clasă ; au luat ființă 101 
GRĂDINIȚE DE COPII. în 
1969 au fost înființate li
ceele pedagogic și econo
mic din Focșani.

0 Numărul cadrelor di
dactice a sporit în perioa
da anilor 1966-1970 cu 

274
® în 1970 învățau în 

școlile județului (genera
le, profesionale, licee) 

peste 68000 elevi, 

ceea ce înseamnă că DIN

Z/V VĂ_ ȚĂMfN T- C UL TIȚRĂ

5 LOCUITORI Al JUDEȚU
LUI UNUL ÎNVAȚĂ.
— în perioada 1966-1970 

au fost prezentate pes- 

>= 173 200 s^c-

Noua clădire a liceului economic din Focșani

TACOLE CINEMATO
GRAFICE care au fost 
vizionate de 12 760000 
SPECTATORI.

— Cele 10 MUZEE — din 

care 6 au fost înfiin
țate în cincinalul pre
cedent — au fost vi
zitate de 804 061 ce
tățeni.

— Au fost construite 8

OCROTIREA

SĂNĂ TĂ TU

• în acest scop, sta

tul a cheltuit de 6,4
■

ori mai multe fonduri 

decît în anul 1965.

© Rețeaua sanitară 

s-a lărgit cu UN SPITAL, 

8 DISPENSARE DE ÎN

TREPRINDERE, 29 CASE 

DE NAȘTERE.

© Numărul paturilor 

în spitale a sporit cu 

200.

® Personalul medi

cal a crescut cu 124 

MEDICI $1 1 029 PERSO

NAL MEDIU SANITAR, 

în anul 1970 reveneau 

1 038 locuitori la un 

medic, față de 1 522 în 

anul 1965.

CĂMINE CULTURALE, 0 
CASĂ DE CULTURĂ, 
DOUĂ BIBLIOTECI ORĂ
ȘENEȘTI.

— Volumul de cărți a spo

rit cu 42678 b°- 
căți, iar numărul citi
torilor cu 20 157.
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PRIMA PROMOȚIE DE „SUBINGINER (Urmare din pag. I)

Pină Ia intrarea în producție a primei promoții de „subingineri" mai sint 3—4 săptămîni. înainte de a reliefa cîteva din aspectele principale ale ultimului moment didactic din viața absolventului „subinginer", se cuvine să explicăm de ce l-am transcris cu ghilimele. „Pentru că — ne-a informat prof. univ. dr. ing. Gh. Ilortopan, director general în Ministerul învățămîntului — specialistul de acest profil, destinat muncii de conducere directă a producției, se va numi, în viitorul apropiat, inginer, sau inginer conductor, sau inginer tehnolog, pentru a se deosebi, astfel, de specialistul, absolvent al cursurilor de 5 ani, destinat muncii de concepție sau de dezvoltare, care se va numi inginer diplomat"....Așadar i-am căutat pe proaspeții absolvenți la locurile de muncă unde au fost repartizați pentru întocmirea lucrării de diplomă. Primul popas : Rafinăria Brazi, în ale cărei scripte de învățămînt figurau doar 2 absolvenți. Unde se aflau în clipa aceea ? încercarea de a-i întîlni la locul de muncă, în secțiile rafinăriei, a fost zadarnică. Telefoanele au sunat în secții, dar fără rezultat. „I-ați văzut măcar la față ?“ — am întrebat. „Pe unul, da, pe celălalt nu“ — ne-a răspuns ing. Cecil MarcovicI, care se ocupă în întreprindere cu problemele de învățămînt.Și, din nou, în căutarea altor absolvenți, în alte unități economice. „Pină la 4 februarie — ne-a mărturisit ing. Greta Dima — la noi, la Combinatul petrochimic-Ploiești, nu s-a prezentat nici un absolvent practicant". Mai departe, la Termocentrala Doicești, inginerul-șef Constantin Ungureanu confirmă laconic : „Au fost doi tineri de la Institutul politehnic din București, âu plecat a- cum o săptămînă. N-au spus dacă mai revin sau nu". în fața unor atari situații se ridică în mod firesc întrebarea cît de serioase șl cit de reale sînt tabelele de repartizări pentru lucrarea de diplomă a noilor „subingineri", întocmite la institutele de învățămînt respective ? Pentru un răspuns exact ne-am adresat din nou institutelor de învățămînt.Conducerea Institutului de petrol din Ploiești, prin rectorul ei, conf. univ. dr. zing. Stelian Dumitrescu, ne-a creionat, cu bogate informații, cadrul general al acestei activități finale. „întrucît baza teoretică a studenților noștri nu este atît de dezvoltată ca a colegilor lor de la cursurile de 5 arii, noi, cadrele didactice, de comun acord cu conducerile unor întreprinderi, le-am propus subiecte prin care să poată să se valorifice mai mult pe latura aplicativă" — ne-a informat rectorul institutului ploieștean. Pentru exemplificare, spicuim dintr-o listă de teme : „Atelier de reparare și întreținere într-o rafinărie", „Schimbător de căldură". „Acționarea electrică a unui pod rulant" și alte lucrări cu adresă practică directă.Pe cîțiva dintre absolvenți i-am întîlnit în incinta institutului. Tînă- rul care. înainte de a deveni student a lucrat’ doi ani ca tehnician la uzinele „1 Mai"-Ploiești, loan Achim, venise la facultate să discute cu pro- fesorul-coordonator planul lucrării la care s-a decis : „Stand de probă pentru debitmetru". Era unul din cei căutați mai înainte. De ce nu fusese acolo unde ar fi trebuit ? „Știți — a replicat el — practica de proiect nu ne obligă la o ședere permanentă în întreprindere. Noi mergem acolo numai ca să culegem date ; să ne documentăm, să căutăm bibliografie internațională de specialitate, apoi

să ne redactăm lucrarea". Este adevărat, această etapă de practică are specificul său, fiind destinată cu precădere elaborării lucrării de diplomă, dar explicația dată nu poate motiva întîrzierea cu care s-a trecut la lucru. în zilele de 4—5—6 februarie abia se discutau sau se proiectau discuții asupra profilului lucrării, activitate care trebuia să înceapă, conform planului calendaristic, încă de la 5 ianuarie. Nu poate fi scuzată, de asemenea, plimbarea de colo-colo, a
ancheta „Scînteii"

unor tineri încă insuficient orientați asupra a ceea ce vor avea de realizat intr-un timp extrem de redus.în sfirșit, renunțînd la alte comentarii, să consemnăm cîteva opinii legate de conținutul însuși al atestatului de absolvire. Este vorba de perioadele anterioare de practică, din anii I și II, în care studenții nu au avut îndeajuns prilejul să pătrundă în atmosfera specifică a locurilor de muncă unde au fost, repartizați și să descopere, astfel, preocupările colectivului respectiv — adevăratul cadru din care să izvorască tema de lucrare de diplomă, a cărei finalitate să vizeze întoarcerea ei în uzină. „în general, se spune că, din punct de vedere teoretic, noi, „subinginerii", am fi mai puțin pregătiți decît colegii de la secțiile de 5 ani, în schimb am deține un plus de pregătire practică — ne-a mărturisit absolventul I. Achim. Contrar acestei păreri generale, acum, la sfîrșitul școlarității, sînt înclinat să afirm a- proape inversul : știm mai multă teorie decît practică". Este opinia unui tehnician, în specialitatea de a- parate de măsură și automatizare, ale cărui exigențe izvorăsc din experiența muncii la uzinele „1 Mai“- Ploiești și care merită atenția forurilor de resort.în majoritate, cadrele didactice de specialitate cu care am stat de vorbă sînt de părere ca practica de diplomă să devină, în viitor, o pre- repartizare, o testare a aptitudinilor, priceperilor, cunoștințelor absolvenților, într-un-.colectiv de muncă uzinal sau de șantier, unde cei care controlează această activitate să-și poată da seama de valoarea reală a absolventului, să-1 solicite apoi pentru sectoarele de producție în care s-ar putea încadra cu randament maxim. Prof. univ. Suzana.Gâ- dea, prorector al Institutului politehnic din București, consideră că este bine ca „absolvenților să li se pretindă o lucrare de diplomă de nivel adecvat, care să testeze ( nu atît calitățile expozitive, teoretice, de înalt nivel, ci temeinica și reala pregătire tehnologică, capacitatea organizatorică și de orientare în problemele concrete ale producției, care vor fi solicitate apoi „subinginerilor" la locul de muncă din producție".Acest lucru nu înseamnă, desigur, să se coboare exigența pină la confundarea lucrării finale cu un proiect de an sau o temă de seminar șau de laborator. „Ca să nu se producă o asemenea confuzie, este necesar — opina ing. Gh. Poțincu, decanul Institutului de „subingineri" din Pitești — ca absolventul să fie prezent în climatul adevărat al uzinei, fabricii sau șantierului, unde să se familiarizeze cu locul său de muncă de mîine, unde, mai ales, să-și localizeze pro-

priile-i încercări și inițiative, să-și verifice deprinderile de muncă și să-și valideze, prin muncă, toate cunoștințele teoretice dobîndite în cele 5 semestre universitare. Lucrarea de diplomă implică temeinicie în cunoașterea producției, în valorificarea înclinațiilor aplicative în uzină".Așadar, profesorii înșiși, specialiștii din producție cu care am discutat, au definit, teoretic, judicios structura, au prefigurat utilitatea a- cesței lucrări sau proiect de diplomă. Dacă însă unele din actualele lucrări în pregătire nu se vor încadra întocmai acestor „parametri" didactici, poate că vina nu va trebui aruncată numai asupra absolvenților. Potrivit unei programări a Ministerului învățămîntului, eșalonarea activității de care ne ocupăm avusese, inițial, un alt calendar. „Dar o nouă indicație difuzată abia la 25 ianuarie — ne-a informat conf. univ. dr. ing. Stelian Dumitrescu — a revenit asupra circularei din noiembrie, ceea ce a produs evidente perturbări și un serios decalaj calendaristic. Să admitem că această lipsă de prevedere și deficiență de organizare se vor dovedi recuperabile, știut fiind că unii studenți au participat la practica în unități economice încă, din luna ianuarie". într-adevăr, poate că unii au folosit acel răstimp spre profitul viitoarei lor lucrări, ceea ce.i-ar salva de... criza de timp în care au intrat acum.Exemplele relatate la începutul a-. cestor rînduri nu sînt însă prea optimiste. Aceasta înseamnă că în putinele săptămîni care au mai rămas pină la plecarea în producție, profesorii, absolvenții, specialiștii din întreprinderi, sprijiniți de conducerile institutelor și unităților economice respective, de organizațiile de partid, au datoria comună să-și coroboreze eforturile și inițiativele, să lucreze cu maxime eforturi și maximă solicitudine, astfel ca la sfîrșitul lunii martie „subinginerii" să fie cît mai bine pregătiți cu putință în munca productivă.
Victor VIȘINESCU
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8,45 Deschiderea emisiunii. Gimnasti
ca de dimineață.

9,00 Matineu duminical pentru copil.
10,00 Viața satului.
11.30 Albumul compozitorilor români : 

Sabin Drăgoi. Prezintă muzico
logul Vasile Tomescu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 în reluare, la cererea telespec

tatorilor : Canzonisșima. în dis
tribuție : Mina, Albano, Fred 
Bongusto, Patty Prâvo.

13,15 Fotbal : F. C. Sao Paolo — Di
namo București. înregistrare fil
mată.

15,00 Emisiune în limba maghiară 
o însemnări săptămînale : De
mocratismul — lege de bază a 
societății noastre. Semnează Gal- 
falvi Zsolt, redactor șef adj. la 
ziarul „A Het“ © Actualități fil
mate : Clujul — 1966—1970 © în 
cinstea semicentenarului. Con
cursul al X-lea al echipelor de 
amatori, faza județeană © Alte 
noutăți din Tg. Mureș ® Orașe 
și comune fruntașe în întrecerea 
pentru înfrumusețare și gospo
dărire : Sighișoara, Sălard. Fru
moasă ești, patria mea. Iarna în 
Bucegi, film de Toth Francisc

htiialul HZWI-BNCIIB, 
un eveniment al stagiunii 

Autori: Erich Bergel și Orchestra 

simfonică a RadioteleviziuniiO privire retrospectivă asupra întregii desfășurări a celor trei concerte din festivalul Mozart-Bruckner — găzduite în studioul Radioteleviziunii, ne îngăduie să apreciem că ele au constituit un eveniment muzical semnificativ.Pornind de la natura deosebită a alcătuirii programului ce 
h grupat momente dintre cele mai reprezentative ale simfonismului vienez și ajungînd la eficiența remarcabilă a actului interpretativ, totul ne dezvăluie climatul rodnic al unei munci colective susținute cu pasiune și înaltă competență profesională.în actuala interpretare, creația lui Mozart și Bruckner — reprezentativă pentru evidențierea conceptului de simfonism — apare integrată unei viziuni dinamice, continuu lucide, revita- lizatoare a permanențelor umane și, tocmai prin aceasta, autentic contemporane. Realizate de Bergel într-o accepțiune a- proape beethoveniană, ultimele două simfonii de Mozart au fost departe de a pune în lumină doar grația expresivă și prețiozitatea stilului galant ; părțile extreme ale simfoniei în Sol minor au dezvăluit clocotul interior, confesiunea unei conștiințe îndurerate pe care zîm- betul disimulat de abia dacă mai reușește să Ie rețină. Depășind datele concrete ale existenței — în ultima sa simfonie în Do major „Jupiter" — Mozart ne arată, într-un pilduitor elan, adevărata față a clasicismului. Echilibrată expresiv, robustă și afirmativă, relevînd cu consecvență complexitatea formei, — așa a fost construită de Erich Bergel simfonia maestrului de la Salzburg.Extensie firească, cu toate 
consecințele sale, in romantism

a spiritului mozartian înclinat spre candoare și lumină, Bruckner impresionează prin rîvna și logica expresivă a marilor acte de edificare sonoră. Marșul funebru al Simfoniei a VÎI-a apare măreț tocmai prin caracterul tonifiant, constructiv, niciodată demobilizator al durerii. Marile corale ale alămurilor din Simfonia a IX-a a aceluiași compozitor au fost concepute de Bergel cu rigoare, aidoma unor puncte de maximă convergență emoțională, unor veritabile piscuri ce domină a- ceastă grandioasă arhitectură sonoră.Gînditor lucid și sensibil al formei muzicale, Erich Bergel a realizat în mod impresionant imaginile sonore ale lucrărilor interpretate, ca o continuare firească a ideii artistice, a gestului dirijoral animat de rîvna materializării acțiunilor importante, semnificative. Am avut prilejul să urmărim o eficientă colaborare dintre ansamblu și conducătorul său, în sensul luminării pregnante, viabile și, in egală măsură, nuanțate, a sensurilor partiturii. Este de semnalat aportul cu totul meritoriu al orchestrei, al unor eminenți soliști ai săi cum sînt violonistul concertmaestru Radu Zvo- rișteanu, oboistul Petre Boco- tan, cornistul Ion Vlad, flautiștii Ion Năstase, Ion Cațianis și alții. Realizările din acest festival ale orchestrei simfonice a Radioteleviziunii la care a- dăugăm execuția exemplară, drept omagiu adus geniului enescian, a Menuet-ului lent din prima suită de orchestră — pot sta, credem, alături de cele ale unora dintre marile ansambluri similare de renume internațional.
Dumitru AVAKIAN

q Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Medalion Ceaikovski — concert 
educativ pentru elevi — 10 : 12. 
Integrala concertelor brandenbur- 
gice. Interpretează orchestra de 
cameră a Filarmonicii. Dirijor : 
Mircea Crisțescu. Solistă : Emilia 
Petrescu — 20.
© Opera Română : Spărgătorul 
de nuci — 11 ; Don Carlos — 
19,30.

Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 10,30 ; Recital de se- 
lecțiuni din operete — 16 ; Ana 
Lugoj ana — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Regele 
Lear — 10 ; Fanny — 15,30 ; Ca
mera de alături — 20 ; (sala Stu
dio) : Moartea ultimului golan — 
15,30 ; Travesti — 20.
© Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30 ; Mandragora — 16; 
Dispariția lui Galy-Gay - 
© Teatrul „Lucia Sturdza 
landra"

20.
..... ........... Bu- 

(sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
10 ; Iubire pentru iubire — 15 ; 
Play Strindberg — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia) • Harfa de iarbă
— 10 , Transplantarea inimii ne
cunoscute — 15 ; Acești nebuni 
fățarnici — 20.
o Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 10,30 ; Zadarnice
jocuri de iubire — 16 ; Emigran
tul din Brisbane — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10 ; 
Bărbați fără neveste — 15,30 ; Și 
eu am fost în Arcadia — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd Luna e al
bastră — 10,30 ; O lună la țară
— 16 ; Cercul morții — 20.
• Teatrul Giulesti : Comedie cu 
olteni — 10 ; 19,30 ; (la Sala Pa
latului) : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (la Sala 
Palatului) : Prestigioasa Loredana
— 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 11. Recital de muzică și poe
zie susținut de Ina Otilia Ghiu
lea — 20 ; (sala din str. Acade
miei) : Tigrișorul Petre — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma-
zel-tov ! — 11 ; Pe ' '
ror — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. 
giale" : Caraglale...
tru — 10,30; Comediile
— 16.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 10; 
Floare de cactus — 19,30.
0 Teatrul satiric muzical „C, 
Tănase“ (sala Savoy) : Micul In
fern — 16 ; La grădina „Cărăbuș" 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) ; Logodnicele aterizează 
la Paris — 11 ; Sonatul Lunii — 
19,30.
• Circul „Globus" : Internațional 
’71 — 10 ; 16 ; 19,39.

• Mihai Viteazul : PATRIA
10 ; 15 ; 19,30.
• Ora scorpionului : LUMINA
9.30 ; 12 : 14,30 ; 17,30 ; 20,15.
o îngerii negri : FESTIVAL
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
© Incineratorul : CENTRAL — 9,15. 
© Strada lăturalnică : CENTRAL
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Romeo și Julieta : CAPITOL
— 8,45 ; 11,45 ; 14,45 ; 18 ; 21 ;
o Bătălia pentru Alger : FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Z î ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30 ; 18.
• Ambasador al Uniunii Sovie
tice : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 20,15.
o Clanul\sicilienilor î LUCEAFĂ
RUL — 8,45 ;. 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30 ;
11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. FAVO
RIT — 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 20,30,
MODERN — 8,30 ; 11 ; ; 16 ;
18,30; 21.
© Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 9,15—17,15 în continuare. 
© Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 19 ; 20,45. 
o -Tripla verificare : UNIREA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
©Băieți buni, băieți răi î GRIVIȚA 

; 11,30 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 
MELODIA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

o Un 
VIAR 
18,15 ;
11.30 ; 
TORIA —
18.30 ; 20,45.
& Ultimul
— 9,30 ; 12 ; ___  .
• Pe luciul gheții

placul tutu-

„I. L. Cara- 
dar nu fea- 

vremii

italian în America : FERO- 
I ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
EXCELSIOR — 9,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, VIC- 

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

samurai : AURORA 
15,15 ; 17,45 ; 20,15.

„ _ . _____ : DACIA —
8,45—20,30 în continuare, MOȘI
LOR — 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Mutră nostimă — 14,15 ; 16,30 ; 
18,45, Ivan — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• B. D. intră în acțiune : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Cinci pentru infern : VOLGA
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Semnale pe drum : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20.
• Cîntecele mării : BUCEGI — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Stăpîn pe situație : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vagabondul : PACEA — 9 ; 
12,30 ; 16 ; 19,30, RAHOVA — 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30.
• Șarada : VIITORUL — 15 ; 17 ; 
19.
• Călătorie în jurul craniului 
meu : VIITORUL — 21.
© Ursul și păpușa : 
SĂRII — 15,30 ; 17,45 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Răzbunarea Sfîntului : CRÎN- 
GAȘI —15,30 ; 18 ; 20,15.
© Genoveva de Brabant : MIO* 
RITA — 9 -r 14,30 în continuare ;
16.30 ; J8,3O ; 20,30, ARTA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

DRUMUL
20. GIU-
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spectacol de operetă și balet sus
ținut de Opera maghiară de stat 
din Cluj. înregistrare din spec
tacol. Dirijori : Demian Wilmos, 
Hary \Bela, Vasile • Mureșăn și 
Barcsay Zoltan.

• Program pentru copii © Un

16,30 Rapsodia Română : Ini vatra Du
nării de jos.

t V

17,00 Spectacol pe gheață — demon
strațiile medaliaților la Campio
natele mondiale de patinaj ar
tistic — transmisiune directă de 
la Lyon.

19,00 ROMÂNIA ’71. AZI — JUDEȚUL 
TELEORMAN.

19,20 1001 de seri — emisiune pentru 
cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic „Jean Eyre“ — e- 

cranizare după romanul scriitoa
rei Charlotte Bronte. Scenariul : 
Aldous Huxley. Interpret! : Joan

Fontaine și Orson Welles. Re
gia : Robert Stevenson.

21.35 Festivalul de la San Remo.
22.35 Telejurnalul de noapte. Sport.
33,00 închiderea emisiunii programu

lui I.

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnire cu personaje îndră
gite de copii.

20.30 Stagiune lirică TV : „Travlata"
de Verdi. In rolurile principale : 
Eugenia Moldoveanu, Octav Eni- 
gărescu, Cornellu Fînățeanu, Ni- 
colae Rafael, Dumitru Brebenel. 
Conducerea muzicală : Anatol
Chisadjl. Maestru de cor : Ste
lian Olariu. Regia : George Teo- 
dorescu. Adaptare pentru televi
ziune de A. Anghelescu-Drobotă 
și Marlanti Banu.

21.30 Buletin de știri.
21.35 Carnet bucureștean.
21,45 Seară de romanțe — „Anotim

puri” cu Lizeta Chlrculescu, Flo
rentina Szatmary, Barbu Con- 
stantinescu și Alexandru Boje- 
nescu.

22,10 Reluarea serialului de sîmbătă 
seara.

23,00 închiderea emisiunii programu
lui II.
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Străvechiul ideal de puternică culturalizare a maselor a fost împlinit cu strălucire în numai un sfert de veac.Poporul nostru a obținut sub conducerea partidului, paralel cu dezvoltarea social-eco- nomică a țării, mari realizări în înflorirea științei și a culturii. în vastul proces de înflorire spirituală, de perfecționare a omului, proces condus cu consecvență de partid, s-a afirmat puternic intelectualitatea progresistă.Așa cum bine știm, la puțină vreme după „anii negri" ai dictaturii antonesciene și ai războiului, partidul a preluat în mîinile sale conducerea politică, sarcina refacerii economice a țării. Partidul a înțeles și a arătat însă, încă de atunci, că zidirea înseamnă angajare, că angajarea înseamnă conștiință revoluționară ; că a te situa pe pozițiile partidului înseamnă act de opțiune liberă, luminată, act de lucidă autoperfecționare.Intelectualitatea noastră, cea mai mare și mai bună parte a ei a optat încă de pe a- tunci. Au optat învățătorii care au început să-și împartă cu greu puținul timp liber între a deprinde cu scrisul mina asprită de muncă a plugarului și a apropia pe copiii încă speriați și flămîn- ziți de război de cele mai bune cărți ale neamului și ale culturii universale.Au optat artiștii. Au apărut creații literare și muzicale acordate cu vremea și inspirate de lupta comuniștilor. A luat naștere o nouă concepție, în legătură cu arta.Au apărut zeci de scene. Turneele echipelor de artiști nou înființate — pe scîn- durile proaspete ale căminelor culturale sătești —spectacolele date în fața muncitorilor în salopete, ve- niți direct din halele uzinelor . să descopere teatrul, . toate aceste spectacole și mai ales mesajul artei noi semnificau această opțiune.Am fost alături de partid întărind mereu adeziunea noastră inițială, cu voci din ce în ce mai puternice și mai numeroase, cu conștiințe din ce în ce mai clarificate — în fiecare din momentele mai însemnate ale istoriei țării.Am sprijinit cu forțele noastre, alăturîn- du-ne dramaturgilor timpurilor noi, pe care îi jucam cu predilecție, fiecare înfăptuire socială și politică a partidului (reforma a-

grară, industrializarea etc.), fiecare etapă însemnată a perfecționării mecanismelor economice și a relațiilor noastre sociale.Am sprijinit, lucrul cel mai însemnat, ți- nînd seama de specificul muncii noastre, formarea, educarea și înflorirea spirituală a unui om de tip nou cu principii sănătoase de viață ; educarea noilor, tinerelor generații de comuniști, cultivarea și oferirea unor răspunsuri orientate în sens clar de către partid la întrebările, la marea lor sete de cunoaștere.Ceea ce la început a fost pentru unii dintre noi o simplă intuiție, ori o aderență la umanism a devenit în scurtă vreme opțiune matură, a devenit cu timDUl o legătură indestructibilă, mereu întărită, o atitudine de profundă partinitate.Ce poate fi mai convingător pentru calitatea acestei adeziuni decît un fenomen care presupune organicitate prin excelentă : înflorirea excențională a talentelor înțelese ca personalități umane și sociale.Am avut și înainte mari artiști — mari conștiințe. Dar ei se afirmau într-o luptă obositoare cu o mentalitate net potrivnică. Forța artistului de azi provine tocmai din comuniunea sa totală și conștientă, prin partid, cu bucuriile și frămîntările poporului, cu aspirațiile și voința lui de pace și construcție a unei societăți noi.Aș lega această înflorire de înalta demnitate pe care partidul a dat-o artistului, de gravul mesaj și adîn- ca responsabilitate civică pe care Ie-a asociat activității sale de fiecare zi. Partidul, mare agoră a țării, nu îl exclude pe artistul demn de a face parte din ea. Artistul este primit și chiar chemat sa facă parte din sfatul înțelepților,Iar în anii ultimului deceniu, ani în care 5-au înlăturat unele erori, unele interpretări rigide ale procesului de creație, prezența omului de artă la marele dialog al țării a dobîndit substanță și dimensiuni noi. In documentele Congresului al X-lea, în cuvîntările rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la adunările și întîlnirile cu oamenii de artă și cultură s-au dovedit cu limpezime judiciozitatea orientării date literaturii, capacitatea și dreptul dobîndit, prin-

tr-o existență exem- plar-revoluționară, de către partid de a îndruma și conduce nemijlocit destinele artei și culturii noastre socialiste.Aș lega, așadar, a- ceastă înflorire de care vorbeam mai sus de forța idealului comunist și de cîmpul de acțiune — un întreg popor din ce în ce mai luminat — pe care partidul l-a dat artistului.Metamorfozele spirituale ale țării sînt complexe și in nebănuite osmoze. Personalitatea artistului român a crescut alături de cea a publicului pentru care joacă, cu care dialoghează, cu care respiră în seara reprezentației și de-a lungul întregii sale existențe. Personalitatea umană din ce în ce mai remarcabilă a artistului român este intreținută de dialogul calitativ nou cu publicul pc care l-a creat revoluția culturală înfăptuită de socialism. Ea este asigurată de gradul de cultură și gindire al spectatorilor. grad care obligă mereu la noi performanțe spirituale și artistice. Tocmai de a- ceea, aplauzele fără de care nu putem trăi sînt azi mai puțin ca oricînd o satisfacere a vanității și mai mult ca oricînd o confirmare, esențială pentru artist, a comuniunii de gindire și simțire cu publicul, constructorul noii societățiTocmai de aceea artiștii, alături de oamenii de știință și întreaga noastră intelectualitate, văd în slujirea partidului unica, suprema rațiune a existenței și activității lor, opțiunea lor fundamentală.In preocuparea de subtilă creștere a înrâuririi spirituale, oamenii de artă simt cu bucurie umărul puternic al partidului. Partidul nostru joacă un rol uriaș în apropierea artiștilor de realitățile, de problemele rea-: le ale vieții și ale oamenilor societății noastre. contribuind , astfel la orientarea creației, la asigurarea adevărului reflectării artistice.Animați, mobilizați de cuvîntul partidului, artiștii noștri fac noi progrese in direcția unei culturi militante, angajate, care — prin claritatea și forța i- dealurilor ce-o animă, prin valoarea operelor — să fie expresia fidelă a anilor de transformări radicale pe care le trăiește țara în drumul spre comunism, să fie expresia fidelă a opțiunii lor fundamentale.
adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Cenaclul traducătorilorSub egida asociației scriitorilor din Timișoara a fost creat primul cenaclu al traducătorilor din această parte a țării. Din- totdeauna, valorile literare aparținînd scriitorilor români, germani, maghiari și sirbi, au fost cunoscute iubiterilor de frumos din Banat și chiar din întreaga țară, iar uneori și de peste hotare, datorită travaliului neobosit pe care inimoșii și înzestrații traducători l-au închinat a- cestei opere de cunoaștere a spiritualității proprii tuturor locuitorilor de pe aceste meleaguri, indiferent de naționalitate. A- cum această preocupare nobilă a îmbrăcat vestmintele unei activități organizate și de perspectivă, prin inițiativa oamenilor de litere timișoreni care

și-au unit harul și munca de tălmăcitori intr-un laborios efort de durală. încă de la prima ședință a cenaclului s-au întîlnit laolaltă vechi și mai noi tălmăcitori de versuri sau de proză din și in limba română și ale naționalităților conlocuitoare, în frunte cu reputatul traducător și om de litere Fra- nyo Zoltan,;» deținător al premiului Herder, printre ei numărîndu-se Grigo- re Popiți, Franz Liebhard, Endre Karoly, George Bu- lic, Andrei A. Lillin, Cezar Apreotesei, Anavi A- dam, Jiva Popovici, Erika Scharf, Ivo Muncean și mulți alții.Un act de cultură pe care îl întreprind, intr-o deplină unitate de vederi, scriitorii români, germani, maghiari și sîrbi din Banat.
A.R.I.A. se angajeazăPrimim din partea directorului artistic al A- genției Române de Impresariat Artistic, George Sbârcea, un răspuns din care spicuim :„într-un articol publicat recent în ziarul „Scîn- teia" (7 februarie a.c.), se semnalează insuficiența criteriilor valorice de selecție în aducerea de către instituțiile noastre muzicale și Agenția Română de Impresariat a unor interpreți și formații din străinătate, ale căror execuții nu se ridică Ia semnificațiile unor evenimente artistice.Cu toții am avut, în adevăr, și momente de insatisfacție de pe urma muzicienilor a căror prezență la noi nu se justifica prin nimic, chiar dacă își află explicația îndeosebi în proliferarea

unor practici potrivnice aspirației spre calitate a publicului iubitor de muzică bună și interpret! aleși.Dintre practicile acestea, cea mai pernicioasă ni se pare aceea căreia i-am spune a „amabilei reciprocități". Ea constă în crearea de către artiștii noștri — aflați în turnee peste hotare — a unor obligații față de colegii străini, pe care îi invită în țara noastră, deseori nu în scopul dialogului eficient între arta interpretativă mondială și publicul de la noi, ci din dorința de a urzi, treptat, un întreg lanț de sarcini cvasi-protocolare, dificil de satisfăcut. într-o proporție îngrijorătoare, activitatea Agenției Române de Impresariat s-a redus astfel, ani la

rind, la întocmirea de acte și documente complicate, într-un exercițiu birocratic fără sfirșit, tocmai in cadrul acestor „amabile reciprocități". Deci, nu întotdeauna turneele au fost cu adevărat rezultatul unei fermentări și al prelucrării informațiilor artistice ale agenției.Dacă, în urma unor inițiative periodice, am asistat și la apariții bune, upele chiar excepționale, nu este însă mai puțin adevărat că discernămin- tul estetic n-a funcționat și nici nu va putea să funcționeze nestingherit atița timp cît impresariatul nostru nu va scăpa de pasivitatea ce i s-a impus și nu-și va însuși dinamismul dictat de intensificarea pe zi ce trece a relațiilor internaționale în toate domeniile culturii.Punctul de plecare spre 
o nouă înțelegere a activității de impresariat se află într-o renunțare definitivă la practicile de pină acum. Dumpingul de interpreți situați cel mult pe linia de^ plutire a profesiunii nu slujește pe nimeni. Dimpotrivă, epuizează fără rost energia și preocupările impresariatului nostru într-o, muncă birocratică, cu rezultatele care s-au văzut de multe ori.în etapa pe care își propune s-o inaugureze, Agenția Română de Impresariat Artistic militează pentru calitate, pentru aducerea unor artiști de peste hotare ale căror manifestări să ofere experiențe valoroase atît auditorilor, cît și muzicienilor noștri".Reținem și considerăm aceste precizări ale conducerii A.R.IA. drept un angajament pentru o activitate nouă, într-adevăr eficientă și de prestigiu.

Invitații fără hazPrimim din partea scriitorului Ion Grecea, o scrisoare din care reproducem parțial : Teatrul de revistă și comedie „Ion Vasilescu", ce și-a căpătat o reputație binemeritată, a lansat în ultimele stagiuni două spec- tacole-revistâ, ambele texte ale acestora fiind semnate de George Miha- lache și Ciupi Rădulescu. Ce ne informează textul afișului despre revista „Fotbal Mexico 70“ ? Că terenul de joc este... sala Palatului, data meciului (a se înțelege a spectacolului) va fi în cutare zi, că „maestra loviturilor de grație... coregrafică" (sic!) este Sultana Tismăneanu, iar „maestru de teren, e- chipament și culoare" (greu de imaginat n.n.) Sorin Popa. „Antrenor muzical"... Valențiu Gri- gorescu. Credeam că a- ceste „poante" ce vor să tragă spectatorul de mî- necă la teatru sînt de neegalat, dar afișul următoarei premiere ne-a a- nulat temerea. Textul informativ-reclamă pentru „Revista la... volan" este și mai prețios hazliu. Aflăm de pildă că Dan Spătaru se găsește într-un... raliu muzical într-o „revistă antiglumă în două bujii și 30 de accidente satirico-muzicale" (curat accidente ! n.n.).Mai aflăm că la ..bara de direcție muzicală" este Valențiu Grigorescu. că „piloți în raliu coregrafic" sînt Sandu Fayer și Sul

tana Tismăneanu, iar „caroseria și tapițeria fantezistă" — Sorin Popa. „La volanul... spectacolului, N. Frunzetti".Este vizibil eșecul a- cestor calambururi grotești. Poate că n-am fi consemnat cele de mai sus în această notă, dar iată că un alt afiș- reclamă ne-a atras atenția. Nu demult publicul ploieștean (și poateși din alte orașe alețării) a fost anunțat că formația „Estudiant intercontinental Quintet" (de unde pînă unde o astfel de autointitulare pompoasă și deloc realistă ?) prezintă un spectacol de muzică ușoară în... „sol domol alergat" sub titlul „Quinta Royală" cu... două spătare" (este vorba de Doina Spătaru și Dan Spătaru, cei doi apreciați cîntăreți de muzică ușoară), spectacol regizat de Mișu Zgărdeș- teânu, sub conducerea muzicală a lui Relu Cre- țu. Nu știm cum Doina și Dan Spătaru au acceptat să li se parodieze numele pe un astfel de afiș deloc onorabil, dar cele ce știm este că „Quinta Royală" le-a tras o „cacialma" celor pre- zenți la spectacol în sala uzinelor „1 Mai" din Ploiești, prin calitatea de „șușanea" a spectacolului în „sol domol alergat".Nu putem oare să fim serioși cînd este vorba de astfel de glume la adresa spectatorilor !?

cu toată atenția. Inițiativelor valoroase ale Filarmonicii, concretizate prin recitalurile organizate la Ateneul Român, ale Radioteleviziunii, prin „Tribunele" sale (sperăm Că n-au fost abandonate !), li s-a adăugat recent organizarea unei stagiuni permanente de muzică de cameră, sugestiv numită „De Ia Ateneul tineretului la Ateneul Român".In sala de muzică a „Ateneului tineretului", intîlnim și ascultăm cu reală plăcere, în fiecare duminică, într-un cadru plăcut, recitaluri muzicale susținute de elevi ai școlilor de muzică și stu- denți ai Conservatorului ori de tineri absolvenți, încadrați deja în viața muzicală a orașului. Inițiativa se bucură de un real interes din partea Ateneului tineretului și a Comitetului municipal U.T.C., date fiind scopul

și eficacitatea acestei acțiuni. Se oferă în acest sens unor tineri instrumentiști posibilitatea manifestării talentului lor ; recomandați de cadre didactice, sau „căutați" și „descoperiți" de organizatorii stagiunii, acești tineri dovedesc în majoritatea cazurilor că merită atenție deosebită, întrucît nivelul lor muzical este deosebit.Recent, stagiunea muzicală și-a încheiat o primă etapă de viață, orga- nizind „Primul festival al tinerilor muzicieni". Apoi au cîntat la Ateneul Român, în fața unui public numeros, pe parcursul a două seri, parte din interpreții care au fost prezenți pe podiumul Ateneului tineretului. A fost un prilej de satisfacții deosebite pentru interpreți și pentru ascultători.
Comeliu A. MADRU

0 inițiativă 

a Muzeului din Pitești

De la Ateneul tineretului 
la Ateneul RomânDomeniul artei muzi- calitativ, un material cale oferă, cantitativ ' și deosebit care este privit

La Pitești, într-un cadru festiv, s-a inaugurat prima secție permanentă de artă naivă din țara noastră. în acest fel, Muzeul din Pitești se înscrie drept prima instituție de acest gen din țară care, colaborînd strîns cu Casa Creației Populare, a descoperit și atras către expoziții, în decursul a cinci ani de activitate, operele acelor oameni care, indiferent de meseria lor, își dedică timpul liber picturii sau sculpturii. Sint muncitori, mineri, medici, funcționari, țărani sau gospodine care lucrează în virtutea unei chemări interioare.

Documente ale sufletului omenesc, cît și documente contemporane de mare preț, aceste opere — cu care chiar înainte de crearea unei galerii permanente țara noastră a avut participări medaliate și elogiate peste hotare — reprezintă prin originalitatea lor, prin dorința de transmitere a unor ginduri sau simțiri profund omenești, o lume de mare autenticitate.Suficiente. motive ca inițiativa plteșteană să justifice consemnarea.
R. IONESCU
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FAPTUL!
CONCURS DE ADMITERE IN INSTITUȚII 

MILITARE DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Cine-i 
cîștigătorul?

Ministerul Forțelor Armate organizează concursul de admitere, pentru anul școlar 1971/1972. în următoarele instituții militare de învățământ :— Liceele militare anul I, între 15 iunie și 3 iulie 1971, și anii II — IV, intre 20 și 23 iunie 1971.— Școlile militare de ofițeri activi, între 29 iunie și 7 iulie 1971.— Facultățile tehnice din Academia Militară, între 3 și 20 iulie 1971.— Cursul de pregătire medico-mi- litară, în lunile iulie — august 1971, la date ce se vor stabili ulterior.— Școlile militare care pregătesc

maiștri militari și subofițeri, între 25 august și 5 septembrie 1971.— Școala militară de muzică — ciclul profesional — între 27 august și 5 septembrie 1971.Tinerii care doresc să participe Ia concursul de admitere la una din aceste instituții militare de învăță- mînt vor depune cereri de înscriere la centrele militare județene pe raza cărora domiciliază pînă la data de 20 aprilie 19V1.Detalii suplimentare pot fi cerute de la centrele militare județene (municipale).

„Ne vom strădui să realizăm exemplar 
prevederile planului din acest an!“

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Rezultate ale

din Videle

în dimineața zilei de 15 februarie, un cetățean în vîrstă de aproximativ 65 de ani a cîștigat la „loz în plic" suma de 20 000 lei de la o vînzătoare ambulantă de pe peronul gării C.F.R. Tecuci. Sesizînd că, din cauza întunericului de afară, posesorul lozului n-a reușit să descifreze suma cîștigată, vînzătoarea i-a achitat doar... 25 de lei ! După plecarea cîștigătorului, un alt pasager de pe peron — Niță Mi- hăilă, din comuna Borcea (Galați) — a smuls însă din mîna vînzătoarei lozul cîștigător și a dispărut în mulțime. Dar cum și „norocul" lui era cu ghinion, la scurtă vreme a trebuit să predea lozul organelor de miliție. Acum, este căutat adevăratul cîștigător al acestui loz atît de • disputat. Lui i se va achita „diferența" neîncasată, iar celorlalți doi cîte un cîștig de cu altă natură. totul
Salvați... 
salvarea!

*
*
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Prezența românească la

„CERBUL DE AUR“

Oa februarie, ora 14,32. 
mașină albă, purtind insemnele 
primului ajutor (31—AR—1085) 
și aparținind Sanatoriului TBC 
Bulei, oprește in fața bufetului, 
de la campingul Băduța, situat 
pe șoseaua Deva—Arad. Cazul 
părea foarte grav. Din mașină 
au coborit nu mai puțin de șase 
„brancardieri" (citește pasageri), 
plus șoferul. Au intrat grăbiți in 
bufet, unde toți șapte au parti
cipat la „o infuzie" zdravănă de 
bere și alte „medicamente" si
milare. Cine anume le-a prescris a;, asemenea rețetă ? Nu se știe. Vbr afla, poate, după consultația 
cuvenită, forurile de resort. Pen
tru a le stabili diagnosticul 
tratamentul adecvat.

fi

Competiție 
cinegeticăîntr-o notă publicată Ia începutul acestei luni relatam că vî- I nătorii din Codlea dețin cel mai I mare trofeu de lup din țară I (greutate — 75 kg., lungime — ■ 2,10 m.), împușcat nu demult pe I fondul de vînătoare Vlădeni | Brașov). O scrisoare primită de . curînd la redacție din partea 1 pensionarului Alexandru Pop din I Bistrița, ne anunță însă că re- ’ ...cordul respectiv, n-a dUraf'decît' 1 puțină vreme. Pe, fondul de vi- I nătoare Șieu-Măgherăuș, vînăto- | . rul Mihai Ciocan din Bistrița a . doborît un lup avînd o greutate I de 80 kg. și 2,20 m. lungime. I Noul trofeu se află acum la Aso- 1 cîația de vînătoare Bistrița și I este pregătit pentru a fi trimis I la expoziția internațională de_vî- I nătoare ce dapesta în se va organiza la Bu- cursul acestui an.
Joc tragicdin zilele trecute,într-una 
electricianul Traian Florea din 
Mediaș, cartierul Gura Cimpu- 
lui, bloc ÎS, ap. 84, și-a lăsat 
singură in casă fetița in virstă 
de șase ani. La scurt timp după 
aceea, Mirela a inceput să se 
joace pe lingă frigider. Joaca 
avea să ia insă o întorsătură 
tragică. Pentru că, deschizind 
frigiderul și pătrunzind in el, 
fetița s-a blocat pe dinăuntru. 
Găsită in stare de comă, a fost 
transportată la spital. Era, insă, 
prea tirziu.

Hoțul
9

-a mai fost 
căutatloan Rudnitchi din Balș, str. 30 Decembrie 16, s-a prezentat la biroul de miliție din localitate cu o reclamație în care susținea sus și tare că, nu demult, în timp ce se întorcea, acasă cu trenul de la Rm. Vîlcea, i s-au furat din buzunar : buletinul de identitate, livretul militar, o legitimație de serviciu, certificatele de naștere și de căsătorie și suma de 75 lei. Dar nici nu s-a uscat bine cerneala numărului de înregistrare a reclamației și... i s-au pus toate actele pe masă ! Prin ce minune ? în urmă cu aproape trei luni, loan Rudnitchi, aflîndu-se în piața orașului Rm. Vîlcea, lăsase toate aceste acte lui Zamfir Șuțu din Lungulețu (Dîmbovița) drept garanție pentru un împrumut de 75 lei. Și, cum scadența trecuse, iar debitorul nici gînd să mai dea vreun semn de Iviață, creditorul s-a gîndit să-i amintească de datorie, trimițînd „gajul" la miliție. Probele fiind evidente, I.R. și-a achitat imediat datoria. împreună cu amenda legală 1
Ultima
vizităDupă ce a consumat o cantitate apreciabilă de alcool, loan Chis din Lăpușel (Maramureș) a făcut o vizită la cazanul de fiert țuică din localitate. Aici a poposit vreo trei ore și s-a mai „cinstit" cu alte păhărele. Către miezul nopții, a pornit spre casă. Pe drum însă a căzut în- tr-o băltoacă. In dimineața următoare. organele de anchetă chemate la fața locului au stabilit că el a decedat ca urmare a blocării cu nămol și apă a căilor respiratorii.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în urma unei ultime audiții, a fost definitivat lotul care va reprezenta țara noastră la cea de-a IV-a ediție a Concursului internațional „Cerbul de aur". El este alcătuit din tinerele interprete CORINA CHIRIAC, RUXANDRA GHIAȚĂ și CĂTĂLINA MARINESCU. Candidatele noastre s-au fixat asupra pieselor pe care le vor interpreta. Corina Chiriac, de pildă, va prezenta melodiile „Va veni o clipă" de Paul Urmuzescu și „Inimă, nu fi de piatră" de Ed-

morld Deda, Ruxandra Ghiață — „O mască ride, o mască plînge" de Vasile Veselovski și „Glasul tău" de Alexandru Mandy, Cătălina Marinescu — „Fascinație" de Ion Vasilescu și „Poate totuși mă iubești" de Marius Pui- can.De asemenea, au fost stabilite definitiv reprezentantele noastre participante la festival : DOINA BADEA, care va susține un recital, ANGELA SIMI- LEA și DOINA SPĂTARU — microreei taluri.
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DEPUNERI PE LIBRETELE DE ECONOMII CU DOBÎNDĂ 
Șl CÎȘTIGURI ÎN AUTOTURISME Șl PE LIBRETELE 

DE ECONOMII PENTRU TURISM

Casa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut celor interesați că pînă la 31 martie a.c. pot efectua depuneri pe libretele de economii cu dobindă și cîștiguri în autoturisme și pe libretele de economii pentru turism în vederea participării la tragerile la sorți pentru trim. II al anului.Depunerile pe libretele de economii cu dobindă și cîștiguri în autoturisme și pe libretele de e- conomii pentru turism, se pot e-

fectua la unitatea C.E.C. care a emis libretul, la celelalte unități C.E.C. proprii din aceeași localitate cu unitatea emitentă a libretului, precum și la filialele C.E.C. de care aparține unitatea care a emis libretul.Cei care nu au asemenea librete și doresc să participe lâ tragerile la sorți pentru trim. II a.c., pot solicita emiterea lor, pînă la sfîrșitul lunii martie a.c., ,1a oricare unitate C.E.C. proprie din întreaga țară.

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, continuă să sosească telegrame din partea adunărilor care au loc în aceste zile în cadrul comitetelor de partid ale sectoarelor municipiului București, în care se exprimă angajamentul ferm al organelor și organizațiilor de partid, al tuturor colectivelor întreprinderilor și instituțiilor din sectoarele respective, de a depune neobosite eforturi în vederea realizării își depășirii prevederilor planului primului an al cincinalului 1971—1975.„Strîns uniți în jurul partidului, hotărîți să cinstim semicentenarul Partidului Comunist Român cu noi succese în toate domeniile de activitate — se arată în telegrama a- dresată de adunarea activului de partid din sectorul 7 — comuniștii, toți oamenii muncii din acest sector al Capitalei . se angajează să realizeze în anul 1971 depășirea producției globale industriale cu 166 milioane lei, din care 54 milioane lei pînă la 8 mai a.c. ; realizarea unui spor la producția marfă în valoare de 117 milioane lei, din care 39 milioane pînă la 8 mai a.c. ; livrarea unui volum suplimentar de mărfuri la export în valoare de 39 milioane lei valută ; productivitatea muncii va spori cu 1,6 la sută. în lumina indicațiilor conducerii partidului, colectivele unităților economice din sectorul nostru au hotărît ca întreaga producție a anului 1971 să fie de cea mai bună calitate".Participanții la plenara activului Comitetului de partid al sectorului 1, s-au angajat ca în cinstea sărbătoririi semicentenarului partidului să depășească planul anual la producția globală cu 1,5 la sută, ceea ce reprezintă un spor de 21 milioane lei. Astfel, se va realiza suplimentar o producție marfă vîndută și încasată de 20 milioane lei — din cate 5 milioane lei pînă la 8 mai ; pro

duse pentru export în valoare de 3 milioane lei — valută ; un volum de producție de .construcții-montaj antrepriză de 20 milioane lei — din care 5 milioane lei pînă la 8 mai ’, 1 000 proiecte de execuție și studii tehno-economice — din care 217 pîna la 8 mai ; 171 milioane lei economii la investiții prin proiectare — din care 35 milioane lei pînă la 8 mai.Totodată — se arată în telegrama — în anul 1971, prin valorificarea propunerilor de invenții și inovații, se vor obține economii postcalculate de 50 milioane lei, iar prin activitatea de autoutilare se vor realiza utilaje, instalații, dispozitive, piese de schimb etc., în valoare de 8,5 milioane lei.într-o altă telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune : „Activul de partid al sectorului 5 din municipiul București a dezbătut cu o înaltă responsabilitate și exigență partinică, în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea și ale plenarelor C.C. al P.C.R., activitatea desfășurată în cursul anului 1970 de către Comitetul de partid al sectorului, precum și măsurile ce se impun a fi luate pentru realizarea și depășirea prevederilor planului de stat pe anul in curs. Acționînd cu perseverență pentru traducerea în viață a prețioaselor indicații date de dumneavoastră, cu prilejul vizitelor de lucru pe , care le-ați făcut într-un număr însemnat de întreprinderi industriale din sectorul nostru, oamenii muncii, organizațiile de partid s-au angajat să desfășoare o activitate susținută, astfel ca, în acest an, să realizeze peste plan o producție globală industrială în valoare de 125 milioane lei, o producție-marfă în valoare de 130 milioane lei, beneficii în valoare de 50 de milioane lei, o producție suplimentară la export în valoare de 35 milioane lei valută.în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii, ne angajăm

în fața Comitetului Central, în fața dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea cu succes a programului de dezvoltare a economiei naționale elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., contribuind în felul acesta la munca plină de abnegație desfășurată de întregul popor sub conducerea înțeleaptă a partidului, a dumneavoastră personal, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate".într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de adunarea activului de partid, din cadrul Academiei de științe agricole și silvice, se spune printre altele : „Călăuziți de prețioasele dumneavoastră indicații, date la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, am a- nalizat, în spirit critic și autocritic întreaga noastră activitate și am constatat că există condiții pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere care ne revin.în urma dezbaterilor a fost adoptat un plan complex de măsuri în care sînt prevăzute sarcinile care revin fiecărui institut de cercetări științifice și stațiuni experimentale pentru producerea de semințe, obținerea materialului săditor viti-pomicol și animalelor de prăsilă, pentru asigurarea bazei materiale necesare, creșterea gradului de răspundere și stimularea tuturor lucrătorilor.Avînd permanent în față exemplul viu al activității neobosite și rodnice desfășurate de întreaga conducere de partid, de dumneavoastră personal tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea social-eoonomică a patriei noastre, comuniștii și toți lucrătorii din cadrul Academiei de științe agricole și silvice, vă asigurăm că nu vom precupeți nici un e- fort pentru îndeplinirea sarcinii pe care ne-ați încredințat-o".

ALEXANDRIA (corespondentul „Scînteii", AI. Brad). Antrenați în întrecerea socialistă închinată aniversării gloriosului semicentenar al partidului, petroliștii din schela de extracție Videle, județul Teleorman, și-au îndeplinit sarcinile de plan la toți indicatorii pe luna în curs, cu opt zile mai devreme. Muncitorii, tehnicienii și inginerii de aici au livrat economiei naționale, de la începutul anului, peste plan, zeci și sute de tone de țiței, obținînd o economie la prețul de cost, numai în luna ianuarie, în valoare de 167 000 de Iei.
I

Sondaj comercial 
în rindul populației în perioada 1—20 martie a.c. Institutul de cercetări comerciale din București efectuează un sondaj în rindul populației de la orașe și sate. Pentru ca datele provenite din efectuarea acestui sondaj să fie concludente, s-a stabilit un eșantion reprezentativ de circa 10 000 familii.Scopul acestui sondaj este de a estima gradul de înzestrare al populației, in raport de categoria socio-profesională a familiilor, cu unele bunuri de uz îndelungat (aparate de radio, televizoare, mașini de spălat rufe și altele), perspectivele de cumpărare ale populației în vederea fundamentării unor măsuri de dezvoltare a producției și comercializării acestor bunuri.Persoanele solicitate de recen- zori sînt rugate să dea tot concursul necesar desfășurării în bune condiții a acestei acțiuni.
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Inițiativa comercială
(Urmare din'pag. I)pentru fierăstraie, pile și alte asemenea „complicate" unelte.O vizită la magazinul „Menajul" avea să ne releve, încă și mai evident, depărtarea la care se află față de cerere, bazele de aprovizionare și organizațiile comerciale locale. De aici, din magazinul sus-pomenit, lipseau „rarele" produse care... zac în stocuri supranormative pe la diverși producători : râzătoare de legume, site de cernut, ibrice ș.a.m.d. Din alte magazine lipsesc baterii, contoare, mărunte accesorii electrice.Ce putem spune ? Direcțiile organizațiilor comerciale locale nu știu — sau nu încearcă — să folosească cum se cuvine actualele posibilități de îmbunătățire a aprovizionării. Iată o dovadă de necontestat : în timp ce fondul de marfă nu e încă pe deplin asigurat, alte categorii de produse, în valoare ce oscilează între 7 și 20 milioane lei, au devenit greu vandabile !Foarte supărător este și faptul că, în unele sectoare — de pildă, în alimentația publică — deficiențele se mențin, în pofida tuturor criticilor. Cerințele publicului sint ignorate, nu sînt folosite nici aici din plin posibilitățile de aprovizionare și desfacere. Relatam tovarășilor directori întîlniți la consiliul popular un fapt în aparență mărunt : un local de consum („Zorile") din 2 000 de feluri de mîncare cunoscute la noi nu oferea nici măcar unul ! Ne-am interesat de soarta lui. Surpriză : nici unul dintre directorii T.A.P.L. nu-i cunoșteau situația.în continuare, ne-am arătat surprinderea față de un alt fapt : cum se face că un local — cum e „Favoritul" — în care s-au investit 2 milioane de lei, lucrează în pierdere de... 6 ani ?— Nu cred că va mai lucra așa — a pronosticat, cam fără convingere, directorul T.A.P.L.Aflîndu-ne la consiliul popular, directorul direcției comerciale județene a ținut să-și exprime opinia :— E regretabil că aceste lucruri se petrec tocmai acum, cînd, datorită dezvoltării generale urbane, în oraș trăiesc un număr tot mai mare de muncitori și intelectuali, cînd, dimpotrivă. putem și trebuie să oferim posibilități multiple de aprovizionare și consum. în orice caz — a conchis directorul — pentru faptul că unele magazine sint încă prost aprovizionate, fiecare dintre noi are partea lui de vină.Firește, subscriem acestei opinii, dar mai adăugăm faptul, tot regretabil, că nici chiar direcția comercială județeană nu cunoaște exact situația. E greu de înțeles cu ce se ocupă cei 7—8 directori comerciali din localitate, cei 20—30 de șefi de servicii și merceologi, dacă nimeni nu știe că în magazine apar goluri artificiale de marfă, dacă nimeni nu ia măsuri operative de redresare a

situației. Emit și semnează hîrtii ? Se pare că da. Față de 6 400 de instrucțiuni, note, circulare, adrese — pe care le-a vehiculat în 1969 direcția comercială — anul trecut această veritabilă maree... a hîrtiilor s-a umflat considerabil : era gata- gata să atingă cota 7 000 !Revenind la actualul mod de aprovizionare — descentralizată, prin contracte directe intre furnizor și beneficiar — e necesar să repetăm că e o metodă de lucru care pretinde partenerilor spirit de inițiativă și prevedere, alergătură după marfă, elasticitate in ofertă, în compensație, ei au însă certitudinea îndeplinirii planului de desfacere, a cîști- gurilor sporite, cu satisfacția datoriei împlinite față de publicul consumator.— De ce nu vă folosiți de drepturile acordate de lege, de Ce nu căutați mărfuri cerute de cumpărători, dar absente din magazine ?Directorul T.A.P.L. :— Noi, anul trecut, am cumpărat direct de la producători mărfuri puține. Sub 5 la sută din costul total al mărfurilor desfăcute.Directorul O.C.L.-Alimentara :— Noi am cumpărat suplimentar niște pui de la Burdujeni.Puțin, foarte puțin in comparație cu alte orașe, cu propriile posibilități ale comerțului local, cu cererile cumpărătorilor. Este o situație pe care direcția comercială județeană, organul de resort din consiliul popular, va trebui neintîrziat s-o redreseze. E, de asemenea, necesar să se analizeze și modul în care s-au făcut diversificarea și specializarea rețelei comerciale. în acest sens s-a recurs la paliative. în loc să se schimbe radical fondul de marfă (ce scrie pe firmă să găsești înăuntru), s-au schimbat doar firmele. Am intrat într-un așa-zis supermagazin. Acolo, ce să vezi ? Claie peste grămadă — șosete și ciorapi, conserve fără etichetă, batiste și cămăși, sticle de vin, mezeluri și fulare. Bazar !— Dv._ ca șef al inspecției comerciale, aveți tocmai datoria de a veghea și impune — chiar și prin sancțiuni materiale — respectarea regulilor generale de comerț, aplicarea legii și indicațiilor forurilor superioare. De ce nu procedați în consecință ?Răspunsul :Lăsăm ca acest răspuns și, in general, slăbiciunile rețelei comerciale din oraș să fie, cum am spus, analizate și comentate de organele locale.La Pitești, comercianții au obligația, față de propria lor clientelă, că acum, nu mai tîrziu, să se debaraseze de balastul vechii inerții, să se acomodeze rapid noilor reglementări comerciale, să facă totul pentru perfecționarea reală a aprovizionării și servirii populației.

HOCHEI PE GHEAȚĂ
(

Campionatele 

mondiale («cupa oComentînd meciurile primei etape a grupei C a campionatelor mondiale de hochei pe gheață din Olanda, Agențiile de presă subliniază <!ă nu a fost înregistrată nici o surpriză, echipele favorite obținînd victorii scontate. După cum s-a mai a- nunțat, selecționata României a învins cu scorul de 7—1 (0—0, 2—1, 5—0) formația Franței prin punctele înscrise de Varga (2), Ștefanov, Bașa, G. Szabo, Gheorghiu și Ioniță. în cel mai echilibrat joc, disputat la Nijmegen, Ungaria a dispus cu 7—6 (1—0, 4—2, 2—4) de echipa Bulgariei.în celelalte două partide s-au înregistrat rezultatele : Anglia — Belgia 18—2 (8—0, 4—0, 6—2) ; Olanda— Danemarca 3—1 (2—0, 0—0, 1—1).

FOTBAL TENIS

Realizări ale chimistilor
5

craiovemPrin darea în funcțiune. la sfîrșitul a- nului trecut, a unei noi platforme chimice. valoarea producției industriale a Combinatului chimic Craiova va crește in acest an cu peste 60 la sută față de realizările a- nului trecut. In afară de amoniac, acid azotic. azotat de amoniu, uree, oxigen industrial. produse mai bine cunoscute. tot aici se fabrică alte 20 de produse chimi

ce. printre care : poli- acetat de vinii, cu o largă folosință ca a- deziv in diverse industrii cum sînt cele de lacuri și vopsele, inclusiv lemnul, poligrafia etc : acetatul de butii ; catalizatori pentru conversia metanului : oxid de carbon pentru sinteza a- moniacului : acetatul de vinii ; acidul nicotinic pentru uzul zootehnic și cel pentru uzul farmaceutic. Calitatea acestor produse

le face competitive cu produse similare de pe piața externă.Cînd toate instalațiile Combinatului chimic din Craiova vor atinge parametrii proiectați. aici se va fabrica anual o cantitate de îngrășăminte chimice cu care se pot fertiliza circa 4—5 milioane hectare. în crima lună a anului curent, chimiștii cra- ioveni au livrat peste plan 3168 tone îngrășăminte azotoase.

Echipe românești 
peste hotare• Continuîndu-și turneul în Re-- publica .Arabă, Unită, echipa de, fotbal Politehnica Iași a evoluat la Cairo în compania Clubului „Național" ' din localitate. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 1—0. Golul victoriei a fost înscris cu 5 minute înaintea fluierului final. în meciul următor, fotbaliștii români vor juca cu echipa Zamalek din Cairo.• Echipa piteșteană F.C. Argeș, aflată in turneu în R D. Germană, a jucat Ia Halle cu formația locală F.C. Chemie. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 4—0 (2—0). Astăzi F.C. Argeș va juca cu echipa F.C. Karl Zeiss Jena.

(Urmare din pag. I)măsură sporită tocmai la mai buna valorificare a potențialului material și uman al țării.în primul rînd, analiza de care vorbeam va evidenția posibilitățile de sporire a volumului producției. Ele pot fi puse în valoare prin mai buna utilizare a capacităților de producție. Este absolut necesar să fie eliminate situațiile consemnate anul trecut, cînd multe din utilajele de producție au fost folosite incomplet, pierzîndu-se importante capacități de producție. In unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, bunăoară, care dețin 56 la sută din parcul total de ma- șini-unelte, volumul întreruperilor accidentale din secțiile de bază, raportat la numărul mașinilor, a reprezentat in medie, in 1970, circa 427 ore pe mașină, ceea ce echivalează cu peste 26 zile a două schimburi nefolosite. Indici scăzuți de folosire a utilajelor din dotare s-au înregistrat și în unități ale industriei lemnului, ușoare, chimice, petrolului etc. Un calcul simplu arată că întreprinderile respective s-au lipsit singure de posibilitatea de a obține suplimentar produse însumind sute și sute de milioane lei.Industria noastră, în ansamblu, este Înzestrată cu o tehnică modernă și dispune^ de condiții pentru valorificarea Ia un nivel superior a resurselor economice ale țării. Pentru aceasta au fost cheltuite considerabile fonduri de investiții, constru- indu-se noi uzine și capacități industriale, lărgindu-se și modernizîn- du-se cele existente. Promovarea multilaterală a progresului tehnic și introducerea celor mai remarcabile realizări ale științei și tehnicii contemporane constituie o caracteristică a industriei românești. Urmărind cu consecvență realizaj-ea politicii de industrializare, partidul și statul nostru au asigurat și asigură concentrarea unor puternice forțe tehnice, precum și cadrul organizatoric corespunzător care să favorizeze sporirea producției, creșterea rentabilității, a avuției naționale. în aceste condiții, cînd dispunem de o bază economică puternică, avînd o perspectivă și teluri precise, este clar că utilizarea fondului de timp al mașinilor, agregatelor și instalațiilor din industrie trebuie să devină pe de-a-ntregul u- nul din pilonii care pot asigura creșterea volumului producției. Pentru că se știe : un volum superior de producție, care să aibă desfacerea asigurată, înseamnă beneficii mai mari.Un efect considerabil poate exercita asupra mărimii beneficiului și nivelului rentabilității diversificarea și ridicarea nivelului tehnic al produselor, îmbunătățirea continuă a calității lor. La urma-urmei, toate a-

cestea se dovedesc a fi o condiție esențială pentru asigurarea concordanței dintre structura producției și a consumului. Nu trebuie precupețit nici un efort pentru a conferi produselor noastre un înalt nivel calitativ, ,ca ele să corespundă exigențelor tot mai mari ale pieței interne și ale beneficiarilor externi. Este necesar să fie mult întărită răspunderea în această privință — cale principală prin care se pot satisface cit mai complet nevoile populației și comenzile beneficiarilor externi. Trebuie să o spunem din nou — chiar dacă este un lucru cunoscut — că nevoile stringente ale balanței de

TURNEUL DE LA MACON
Hie Năstase printre semifinaliști

Au fost desemnați semifinaliștii turneului internațional de tenis pe teren acoperit de la Macon (Georgia). Cei patru jucători care-și vor disputa calificarea în finală sînt : românul ILIE NĂSTASE, iugoslavul ZELIKO FRANULOVICI, chilianul JAIME FILLOL și americanul CLARK GRAEBNER. favoritul numărul 1 al acestui concurs. în „sferturile" de finală, Ilie Năstase l-a eliminat cu 6—3, 3—6, 6—3 după o partidă debună calitate, pe americanul Tom Edlefsen. Zeliko Franulovici, care manifestă o formă ascendentă, l-a întrecut net cu 6—4, 6—1 pe brazilianul Edson Mandarino, în timp ce al doilea reprezentant al Braziliei, Thomas

Koch, a fost și el învins cu 6—3, 3—8, 7—5 de către Clark Graebner. în sfîr- șit, Jaime Fillol a dispus în două seturi : 6—4, 6—3 de Tom Gorman(S.U.A.).în semifinale Năstase va juca cu Fillol, iar Graehher se va intilni cu Franulovici.Cuplul român Ilie Năstase și Ion Țiriac s-a calificat, de asemenea, în semifinalele probei de dublu bărbați, învingind în „sferturi" cu 3—6, 6—1 7—6 perechea Terry Adisson-Ray Keldie (Australia). Alte rezultate : Gisbert, Orantes, (Spania)-Fillol, Cornejo (Chile) 6—3, 6—1 ; Graebner (S.U.A.), Koch (Brazilia)-Battrick, Curtis (Anglia) 6—4, 7—6.
® ® @ & B ® Bhotărîtă a factorilor de răspundere din centralele industriale din întreprinderi nu se mai poate lăsa așteptată. Nu mai pot fi acceptate situații ca cele întîlnite a- nul trecut, cînd 17 unități din industria constructoare de mașini, depășind normele de consum de metal cu aproape 9 000 tone, au diminuat — cu circa 40 Ia sută — economiile obținute de alte 79 de întreprinderi din această ramură ; cind în industria chimică, la producția de amoniac anhidru, consumul de combustibil conventional a fost, depășit cu opt la sută, iar cel de e- nergie electrică — cu peste 14 la

plăți externe nu mai îngăduie să se suporte acordarea de bonificații, contrastalii, penalizări sau orice alte plăți în valută — care s-au ridicat anul trecut la sume destul de importante, diminuind veniturile statului ■- pentru că unii lucrători nu înțeleg să-și facă datoria, adică să producă la timp numai mărfuri de cea mai bună calitate, așa cum s-a prevăzut prin contracte.Fructificarea tutuior acestor posibilități și rezerve trebuie însă conjugată cu eforturi suplimentare îndreptate spre reducerea susținută și sistematică a costurilor de fabricație, fără a se impieta cituși de puțin calitatea produselor. înainte de orice, în fiecare întreprindere se impune a fi dusă o intensă activitate pentru economisirea materiilor prime șl a materialelor, pentru gospodărirea cu ridicat simț de răspundere a mijloacelor materiale și bănești și accelerarea continuă a rotației lor. E vorba de o necesitate vitală pentru sporirea eficienței economice. Renunțarea la aproximații și introducerea u- nor consumuri stabilite întotdeauna riguros științific, inițierea unor măsuri de amplă întindere capabile să asigure prevenirea și lichidarea imobilizărilor ș> a oricărei ferme de risipă și pierdere din producție sînt tot atîtea diiecții în care intervenția

sută ; cînd unele norme de consum stabilite în industria siderurgică, în cea ușoară sau alimentară au fost întrecute cu mult în realitate.Nu întîmplător am adus în discuție aceste neajunsuri care afectează nivelul consumurilor normate de materiale : am făcut-o pentru că existența lor dovedește rezervele potențiale prin care ponderea cheltuielilor legate de materii prime și materiale în totalul prețului de cost poate fi sensibil redusă.Creșterea productivității muncii ră- mine, de asemenea, unul din factorii principali pentru obținerea unei eficiențe sporite a activității economice. în acest context, este inexplicabil cum au admis colectivele de la Șantierul naval din Brăila, de Ia Salina Slănic-Prahova, de la întreprinderea de prefabricate din beton Craiova sau de Ia fabrica de produse ceramice „Record" din Sibiu — pentru a da doar cîteva exemple — ca indicele productivității muncii să coboare cu multe procente sub nivelul planificat ? întrebarea este cu atît mai justificată cu cît printre cauzele principale care au determinat o asemenea stare de lucruri în- tîlnim nerealizarea normelor de muncă, defecțiunile mecanice la u- nele utilaje, volumul mare de rebuturi, folosirea nejudicioasă a fon

dului de timp de lucru al muncitorilor. Adică tot atîtea cauze a căror înlăturare nu numai că stătea pe deplin în posibilitățile lucrătorilor din colectivele respective, dar era o obligație principală a lor. Cînd ne-am prevăzut ca, în cincinalul în care am intrat, 72—77 la sută din sporul planificat al producției să fie realizat pe seama creșterii productivității muncii, noi toți am considerat că astfel de neajunsuri care pot frîna creșterea randamentului muncii vor fi lichidate. Cum ? Prin intensificarea ridicării calificării forței de muncă, prin utilizarea mai eficientă a timpului de lucru și înlăturarea pierderilor de timp de lucru, prin întărirea disciplinei și organizarea mai bună a locului de muncă.Măsurile îndreptate spre perfecționarea relațiilor de credit din economie și exercitarea mai activă a controlului bancar, care se experimentează din anul trecut, sint adecvat adaptate la activitatea unităților economice în condițiile actuale. Prin noile norme de lucru s-a creat întreprinderilor și organelor bancare un nou mod de lucru care stimulează utilizarea mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești. A- cum, unitățile economice sînt obligate să-și desfășoare activitatea numai cu fondurile normate aprobate, orice alte fonduri suplimentare determinate de anumite lipsuri în activitatea lor putîndu-se obține numai cu aprobarea băncii, in anumite condiții restrictive și cu dobîn- dă majorată. Tratarea diferențiată pe calea creditului a întreprinderilor care se gospodăresc nesatisfăcător este menită să determine unitățile respective să ia măsurile necesare pentru redresarea lor financiară — prin lichidarea, dșr, mai ales, prin prevenirea imobilizărilor și pierderilor și încadrarea în fondurile normate — într-un termen cît mai scurt. Pe de altă parte, folosind eu pricepere și discernămînt pîrghiile de care dispun, organele bancare trebuie să folosească pe deplin posibilitățile ce Ie au la înde- mînă pentru a influența activ gospodărirea mai rațională, mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești aflate in „zestrea" unităților e- conomice.în întreprinderi și în bănci, în centrale și grupuri industriale, trebuie să se înțeleagă cu toată claritatea că, în actuala etapă de dezvoltare și modernizare a economiei naționale, problema sporirii rentabilității nu mai este o chestiune care privește o întreprindere sau alta, ci o problemă primordială a întregii societăți, pentru că de aceasta depind nemijlocit creșterea mai rapidă a venitului național, asigurarea resurselor sporite pentru progresul continuu al economiei și ridicarea sistematică a bunăstării oamenilor muncii.



Fa fronturile do hurtâ din Indochina
TRUPELE AGRESOARE

ÎNTR-O SITUAȚIE CRITICĂ
XIENG KUANG 27 (Agerpres). — Trupele agresoare saigoneze din sudul Laosului se află într-o situație extrem de critică. Potrivit știrilor transmise de corespondenții agenției France Presse, numeroase poziții ale parașutiștilor saigonezi sînt încercuite de forțele patriotice care lansează atacuri neîntrerupte.Se apreciază că pierderile suferite de saigonezi, în oameni și echipament militar, sînt foarte mari, dar un bilanț exact nu a putut fi încă stabilit, deoarece luptele continuă cu violență. Generalul Hoang Yuan Lam, comandantul forțelor regimului Thieu-Ky, care au invadat regiunea de sud a Laosului, a anunțat că o coloană de blindate a fost trimisă în sprijinul parașutiștilor saigonezi încercuiți în zona „celor trei coline". Această coloană nu a putut, însă, ajunge în regiunea respectivă întrucît șoseaua nr. 9 este blocată de detașamentele de rezistență populară.Avînd în vedere situația deosebit de grea în care se află actualmente forțele saigoneze care au pătruns pe teritoriul laoțian, comandamentul militar american de la Saigon a comunicat că va trimite un număr sporit de elicoptere în ajutor. Potrivit unor informații provenite din surse Pathet Lao, forțele patriotice laoțiene au doborit în ultimele zile peste 30 de aparate de zbor americane și saigoneze.Intr-un comunicat al agenției Pathet Lao se arată că forțele patrio

CAMBODGIA

Poziții saigoneze încercuite 

de forțele de rezistență populară
PNOM PENH. — Lupte de o violență neobișnuită s-au desfășurat la 20 kilometri de orașul cambodgian Kompong Chain între forțele patriotice khmere și trupele saigoneze, care au pătruns pe teritoriul Cam- bodgiei. Pozițiile efectivelor militare

VIETNAMUL DE SUD

ATACURI ALE |»AT$QȚI|.QR
ÎN APROPIERE DE DA NANGSAIGON. — în ultimele 24 de ore, forțele Frontului Național de Eliberare și-au concentrat atacurile asupra pozițiilor deținute de trupele a- mericano-saigoneze în zona septentrională a Vietnamului de sud. Un purtător de cuvînt al comandamentului S.U.A. a anunțat că, Ia 18 kilometri de orașul Da Nang, un convoi militar american a fost atacat
Din nou incidente la BelfastBELFAST 27 (Agerpres). — După aproape o săptămînă de calm relativ, conflictele au reizbucnit, la Belfast, în timpul nopții de vineri spre sîm- bătă. Incidentele de stradă au îmbrăcat însă un aspect mai dramatic în cartierele Ardoyne și Glen Road din capitala Ulsterului. Mai multe persoane au fost rănite, iar doi polițiști și-au pierdut viața.Preludiul conflictelor de vineri sea- 

Momentul durificărilorînfruntarea dramatică dintre forțele progresiste și cele de dreapta, conservatoare, care de aproape doi ani și-a pus pecetea pe întreaga evoluție a vieții politice indiene, a atins punctul de maximă intensitate : arbitru suprem — cei aproape 300 de milioane de indieni cu drept de vot sînt chemați, începînd de mîine. să-și exprime la urne opțiunile.Caracterul extraordinar al a- cestui scrutin, care se ține cu un an de zile înaintea expirării mandatului vechii legislaturi, s-a resimțit pe tot parcursul campaniei electorale, desfășurată intr-un ritm foarte alert și. punctată de numeroase momente de dele indiene, larg evantai politic, și-au mobilizat toate rezervele pentru această bătălie, apreciată ca un moment de răscruce, în întreaga perioadă de după dobindirea independenței.Este, poate, pentru prima dată In perioada amintită, cînd alegătorii — dintre care un număr încă destul de mare, fiind analfabeți, se vor ghida numai după simbolurile partidelor imprimate pe buletinele de vot — au de făcut o alegere simplă : pentru sau contra unui program de transformări progresiste. Pentru că, indiferent de limitele sale, acest program, inițiat de guvernul Indirei Ghandi, constituie, de fapt, linia de demarcație a eșichierului politic, în raport de care s-a realizat o polarizare a forțelor ce își dispută cele 523 de locuri în Lok Sabha, Camera inferioară a Parlamentului indian. Iată de ce argumentul care a cîntărit

tensiune. Parti- compunind un

tice laoțiene au distrus în regiunea Ban Dong, din sudul țării, în ziua de 25 februarie, 31 de avioane inamice, printre care mai multe aparate de vînătoare.Agenția adaugă că începînd de la 5 februarie, 201 avioane de diferite tipuri au fost doborîte sau distruse la sol în regiunile din sudul țării.
Declarația purtătorului 

de cuvînt 
al PentagonuluiWASHINGTON. — Purtătorul de cuvînt al Pentagonului, Jerry Fried- heim, a admis vineri că unități ale infanteriei combatante americane o- perează în Laos. El a afirmat, însă, că aceste unități ar fi utilizate numai în misiuni de „cercetare șî salvare", în special pentru recuperarea echipajelor avioanelor și elicopterelor doborîte de forțele patriotice laoțiene. Friedheim a afirmat că a- ceste operațiuni vor continua „în baza autorizației prezidențiale".

ale agresorilor aflate în acest sector au fost încercuite de detașamentele de rezistență populară — relatează agenția France Presse. Toate încercările întreprinse de trupele regimului Thieu-Ky pentru a ieși din încercuire au eșuat.

cu rachete și arme automate de către unități ale F.N.E. Convoiul se afla pe șoseaua nr. 1 și se îndrepta spre fosta capitală imperială, Hue, din provincia Quang Nam. Ciocniri între detașamente ale forțelor patriotice și unități ale trupelor inamice au fost semnalate, de asemenea, în provincia Quang Tri, la 12 kilometri de Khe Sanh.

ra l-au constituit o demonstrație a unui^grup/de femei reprezentînd minoritatea catolică și o înfruntare deschisă dintre două grupuri de tineri catolici și protestanți, încheiate cu arestarea a aproximativ 50 de persoane. Numărul persoanelor ucise în Ulster în timpul incidentelor de stradă sau atentatelor a ajuns, în ultima lună, la 13.
ALEGERILE DIN INDIA

cel mai greu în luarea deciziei de a devansa alegerile l-a constituit necesitatea de a renova structural Parlamentul, cu scopul de a se obține o puternică majoritate progresistă, favorabilă reformelor preconizate. Se știe, de altfel, că „ultima picătură", care a întărit această ho- tărîre, a constituit-o respingerea în Parlament a proiectului de lege guvernamental privind abolirea rentelor și privilegiilor acordate maharadjahilor.Desigur, fiecare partid va căuta să-și îmbunătățească pozițiile deținute în Lok Sabha. Principala formațiune politică, Congresul Național Indian, aflat la putere de peste 20 de ani, își propune să iasă din postura de partid minoritar, în care a fost plasat prin sciziunea din 1969 a aripii de dreapta. Cucerirea celor 40 de locuri necesare pentru aceasta constituie obiectivul pentru atingerea căruia liderii C.N.I. și-au mobilizat toate forțele. Programul politic al Congresului, cunoscut, în fapt, încă mai dinainte se bucură de un larg sprijin popular. Acest lucru se explică prin aceea că programul, care corespunde năzuințelor și intereselor celor mulți este în curs de înfăptuire, primele sale rezultate sînt de acum vizibile, iar alegătorii au fost chemați să-și spună cuvîntul intr-un moment cînd forțe ostile au încercat să-l blocheze. In manifestul său electoral, C.N.I. își reafirmă hotărîrea de a continua să acționeze pentru dezvoltarea economică a țării, un loc dominant revenind în aceasta sectorului de stat, pentru înfăptuirea reformei agrare, reducerea inechităților flagrante în

OLANDA

PARTIDELE Dl OPOZIțll 
SE PROMțĂ PfNTRU 
securitatea EUROPEANĂHAGA 27 (Agerpres). — Conducerile Partidului muncii, organizației „Democrații 66“ și Partidului politic radical din Olanda au elaborat în comun un proiect de program politic în care se cere ca politica externă a țării să fie orientată spre convocarea Conferinței general-europene pentru securitate. Cele trei partide de opoziție — în favoarea cărora, la ultimul sondaj al opiniei publice s-au pronunțat 46 la sută din alegători — au cerut, de asemenea, recunoașterea Republicii Democrate Germane și reducerea cheltuielilor militare. Proiectul urmează să fie supus aprobării congreselor partidelor respective.
R. F. G.

Cereri pentru 
interzicerea 
grupărilor 

de extremă 
dreaptăBONN 27 (Agerpres). — într-o declarație făcută agenției D.P.A.. primul-ministru al landului Renania de Nord-Westfalia, Heinz Kuhn, a cerut acțiuni energice împotriva Partidului național democrat, de o- rientare neonazistă și a grupărilor de extremă dreaptă. El s-a pronunțat din nou pentru interzicerea Partidului național-democrat și a anunțat că va discuta împreună cu alți șefi de land o propunere în acest sens care a și fost înaintată la Bundesrat Tribunalului federal constituțional. Kuhn a numit patru grupări de dreapta care activează în landul său și ai căror membri fac parte și din P.N.D.

Evoluția comerțului 
exterior 

al R.P. UngareBUDAPESTA 27 (Agerpres). — în ultimii trei ani, comerțul exterior al R. P. Ungare a crescut cu 41 la sută, a declarat la o conferință de presă Jeno Baczoni, adjunct al ministrului comerțului exterior a) Ungariei. Jeno Baczoni a arătat că schimburile al căror calcul se efectuează în ruble ău crescut in 1970 cu 14,5 la sută, iar cele calculate în dolari — cu 30 la sută ; s-a înrăutățit, însă, structura exporturilor calculate în dolari — ponderea produselor industriei prelucrătoare re- dueîndu-se de la 37 la 26 la sută.Referindu-se la problemele dezvoltării comerțului exterior al Ungariei în cincinalul care a început, vorbitorul a spus că planul prevede o creștere cu 40—50 la sută. Se preconizează o sporire a schimburilor de mărfuri în ramurile cele mai dinamice în comerțul mondial, cum sînt produsele industriei constructoare de mașini, ale industriei chimice și farmaceutice și ale industriei aluminiului.

ceea ce privește veniturile, desființarea privilegiilor, ameliorarea generală a situației maselor populare.Principalele puncte înscrise în programul C.N.I. coincid, in genere, cu linia politică a comuniștilor indieni, a altor forțe de stingă, care, așa cum se știe, și-au exprimat sprijinul deschis pentru hotărirea guvernului de naționalizare a băncilor, pentru celelalte măsuri cu caracter progresist. Comuniștii și-au desfășurat campania electorală sub lozinca luptei pentru democrație și progres social, militind pentru transformări radicale în viața economică a Indiei, potrivit intereselor fundamentale ale poporului indian.Adeziunea largă a maselor populare la programul de transformări progresiste în curs de desfășurare a pus în derută partidele de dreapta tradiționale, Jan Sangh și Swatantra, și în egală măsură „Congresul opoziției", rezultat din sciziunea C.N.I. Nereușind să înjghebeze o alianță • a reacțiunii împotriva stingii, cele trei partide s-au angajat in luptă separat și își clădesc iluzii pe nisipul mișcător al persistenței unor rînduieli feudale, mizînd pe voturile pe care maharadjahii de tot felul le-ar mai putea obține de la supușii si foștii lor supuși, pe influența locală a industriașilor și marilor moșieri.Ceea ce însă s-a impus ca notă distinctivă a campaniei electorale este activizarea maselor largi, puse in fața unei alegeri de însemnătate majoră pentru destinele Indiei.
Dumitru ȚINU

FRANȚA

Deschiderea campaniei electorale 
pentru alegerile municipale și comunale

PARIS 27 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Vineri s-a deschis oficial în Franța campania electorală pentru alegerile municipale și comunale de la 14 și 21 martie. La aceste alegeri, care se vor desfășura pe baza scrutinului majoritar, în două tururi, sînt chemați în fața urnelor circa 25 milioane de francezi, Ce urmează să desemneze un număr de 463 000 consilieri municipali. în 37 700 comune. Listele de candidați se depun pînă la 5 martie, la miezul nopții, cu opt zile înaintea desfășurării primului tur de scrutin.în cele 193 de orașe cu peste 30 000 de locuitori ale Franței se aplică sistemul „listei blocate", ’ în sensul că listele. prezentate la primul tur de scrutin nu vor putea fi modificate la cel de-al doilea. în cazul în care, la această dată; nici o listă nu va obține procentul de 50,1 Ia sută din voturi, după cel de-al doilea tur de scrutin vor fi declarați aleși candidate de pe lista care a obținut cel mai mare număr de sufragii.Datorită acestui fapt, s-au încheiat alianțe electorale între partidele po
STARE

EXCEPȚIONALĂ

ÎN COLUMBIA
BOGOTA 27 (Agerpres). — In Columbia a fost decretată vineri starea excepțională. Potrivit declarației purtătorului de cuvînt al președinției, Julio Nieto Bernal, introducerea stării de urgență a fost determinată de incidentele care s-au produs în orașul Caii intre participanții la o manifestație antiguvernamentală și poliție. Un bilanț provizoriu anunță că s-au înregistrat 15 morți și 47 de răniți. în ultimele zile, corespondența agențiilor de presă semnalau o crffștere a mișcărilor sociale, atit în capitală cit și în provincie.Au fost adoptate șapte decrete prin care au fost suspendate drepturile constituționale, au fost create tribunalele militare speciale, au fost interzise reuniunile publice și s-a interzis circulația in timpul nopții.

Apelul C.C. al P.C. din 
Columbia in favoarea 
unui front de opozițieComitetul Central al Partidului Comunist din Columbia a dat publicității o declarație în care cheamă toate forțele progresiste din țară să creeze un front de opoziție. Victoria revoluției în Cuba, preluarea puterii de către frontul Unității Populare în Chile, transformările progresiste din Peru și Bolivia — se spune în declarație — atestă avîntul luptei revoluționare în țările latino-ameri- cane, luptă orientată spre obținerea independenței naționale. în același timp, menționează documentul, anumite cercuri din Columbia intenționează să aservească și mai mult țara capitalurilor străine, îndeosebi americane. 

Ca urinare a ploilor torențiale din ultimele zile, care au provocat mari inundații în orașele braziliene Sao Paulo și Rio de Janeiro, peste 30 de persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin alte o sută sînt date dispărute. în fotografie: Locuitori din Rio de Janeiro încercînd să salveze bunurile lor amenințate de ape

litice chiar pentru primul tur de scrutin, de la 14 martie. Alianțele electorale sînt, în principal, de trei tipuri : partidele majorițății — U.D.R., republicanii independenți și centriștii guvernamentali — prezintă liste comune ; Partidul Comunist 
Francez candidează alături de Parti
dul socialist și de alte formațiuni ale 
stingii, iar centriștii din opoziție s-au grupat împreună cu radicalii, independenții și cu unii socialiști disi- denți. Intre cele 115 orașe în care 
s-au încheiat alianțe intre P.C.F., so
cialiști și alte partide de stingă se 
află importante centre ca Paris, 
Strasbourg, Cherbourg, Arras, Mont
pellier și majoritatea orașelor din 
apropierea capitalei. La Lille, Toulouse și Marsilia — unde socialiștii se află în fruntea municipalităților de 25 de ani — aceștia au prdzentat liste comune cu centriștii și independenții, în cele trei orașe, ca și în alte localități în care partidele de stînga nu au încheiat acorduri electorale, alegerile se vor desfășura în concurență intre listele comunistă, majoritară, și socialisto-radicalo-centristă.
CONVORBIRI INTRE
P. C. DOMINICAN

SI U.C.I.BELGRAD 27 (Agerpres). — între 17 și 26 februarie, secretarul general al Partidului Comunist Dominican, Narciso Pua Conde, și Alfonso Sandoval, membru al Secretariatului C.C., au făcut o vizită în Iugoslavia, la invitația U.C.I. în cursul vizitei, oaspeții au avut convorbiri cu Veliko Vlahovici și Mialko Todorovici, membri ai Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I. Cu acest prilej, s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la problemele internaționale actuale. S-a exprimat dorința reciprocă de dezvoltare continuă a colaborării dintre cele două partide — informează agenția Taniug.

agențiile de presa
transmit:

Președintele Consiliului 
de Miniștri ni R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, a primit pe ambasadorul Iugoslaviei la Varșovia, Vlado Maleski. Acesta i-a înmînat un mesaj din partea premierului iugoslav, Mitia Ribicici, care invită pe premierul polonez să facă o vizită in Iugoslavia.

Reprezentantul Israelului 
la O.N.U., Joseph Tekoah, a remis mediatorului Națiunilor Unite în conflictul din Orientul Apropiat, ambasadorul Gunnar Jarring, răspunsul guvernului israelian la memorandumul acestuia din 8 februarie. Fără să se Tefere la conținutul răspunsului transmis, ambasadorul Tekoah a declarat ziariștilor, după întrevederea cu Gunnar Jarring, că „convorbirile, purtate prin intermediul misiunii ambasadorului suedez, pot intra în faza cea mai serioasă și mai constructivă de la începerea lor".

Poliția din provincia spa
niolă Murciaa arestat 26 de pcr- soane, membri ai Partidului Comunist din Spania, sub acuzația că ar fi desfășurat o largă activitate propagandistică.

Convorbirile M.G.-R.F.G. Secretarul de stat, Egon Bahr, a repetat în cursul conferinței de presă pe care a ținut-o după încheierea celei de-a șaptea reprize a convorbirilor R.F.G.-R.D.G. că dialogul devine „mai interesant".
Reprezentanță comercia

lă și consulară a Spaniei la 
Sofia. Ivan Bașev, ministrul aface

Dezvoltarea fructuoasă
a colaborării economice 

româno-algeriene
0 DECLARAȚIE A MINISTRULUI ALGERIAN AL COMERȚULUIALGER 27 — Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : într-o declarație făcută pe aeroportul din Alger, la întoarcerea din vizita oficială efectuată în țara noastră, ministrul nigerian al comerțului, Layachi Yaker, a relevat, între altele, că „la București a avut importante convorbiri cu oficialitățile române în legătură cu problemele lărgirii și diversificării cooperării c- conomice, tehnice și științifice dintre Algeria și România". „La încheierea convorbirilor oficiale, a declarat ministrul, am semnat documente foarte importante, între care un nou acord comercial pe termen lung, care va sta de acum înainte la baza schimburilor dintre cele două țări". Totodată, el a menționat că în cadrul convorbirilor de la București s-a procedat la o examinare aprofundată a posibilităților de colaborare economică și tehnică între cele două părți, în multiple domenii. Ministrul algerian a subliniat că între România și Algeria „există o colaborare extrem de pozitivă". El a a- mintit că numeroși experți români lucrează în Algeria în domeniile prospecțiunilor și producției petroliere, arătînd că ei se disting în mod deosebit prin înalta lor calificare. Relevînd că Algeria a hotărît să cumpere din țara noastră noi insta-

VIZITA MINISTRULUI 
ADJUNCT DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI IN R.A.U.CAIRO 27. — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : Conti- nuîndu-și vizita în R.A.U., Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, a fost oaspetele Alexandriei, mare port și important centru industrial egiptean, însoțit de ambasadorul țării noastre la Cairo, Titus Sinu, el a făcut o vizită guvernatorului orașului, Mam- duh Salem, cu care a avut o convorbire prietenească asupra relațiilor dintre cele două țări.

rilor externe al R. P. Bulgaria, I-a primit pe Luis Arojo Aznar, care și-a_ prezentat scrisorile de acreditare în funcția de consul al reprezentanței comerciale și consulare a Spaniei la Sofia.
Convorbiri cu privire la 

colaborarea economică de 
lungă durată între U.R.S.S. 
și R.S.F.I. au avut loc între ministrul sovietic al comerțului exterior, Nikolai Patolicev, și Dragișă Djokovici, membru al Vecei Executive Federale a Iugoslaviei.

FERNÂNDEL 
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

La Paris a încetat din viață, 
in virstă de 68 de ani, după o 
grea și îndelungată /suferință— 
cunoscutul actor Fernândel, pe 
adevăratul său nume, Fernand 
Contadin. Născut la Marsilia 
la 8 mai 1903, Fernândel și-a 
început cariera artistică în anul 
1928 la teatrul de revistă „Bo- 
bino". Bucurindu-se de un 
succes fulgerător, Marc Allegret 
il distribuie în filmul „Alb și 
Negru" (1930), iar puțin mai 
tîrziu, Bernard Desschamps îl 
consacră definitiv ca mare ve
detă de cinema. In cariera sa 
artistică, Fernândel a jucat în 
peste 140 de filme. El a fost, de 
asemenea, un bun interpret de 
revistă și operetă.

Congresul popular u au participat reprezentanți ai organizațiilor democratice din întreaga Japonie a luat sfîrșit în orașul Naha. Participanții la congres au dezbătut problema prezenței militare americane în Japonia și au cerut retrocedarea Insulei Okinawa, excluzîndu-se orice baze ide rachete sau alte instalații militare americane.
0 grevă Ia care au parti

cipat 12 000 de salariați da pe șantierele de construcții a avut loc la Toulouse. Greviștii au organizat o demonstrație în centrul orașului, cerind îmbunătățirea condițiilor de salarizare și de muncă pe șantiere.
Deasupra noii stațiuni 

sud-polare sovietice „Le- 
ningradskaia",3 fost înăl*at>13 26 februarie drapelul de stat al U.R.S.S. Situată la 69 grade 30 minute latitudine sudică și 159 grade 24 minute longitudine estică, stația constituie al șaselea centru sovietic de cercetări științifice în Antarctica.

Prețul de vînzare al zia
relor din Italia va £i m3j°r3t începînd de Ia 1 martie a.c. 

lății de foraj, ministrul algerian a menționat că „utilajul petrolier furnizat de România, în special în domeniul forajului, face dovada unor înalte calități".„în concluzie, a declarat Layachi Yaker, pot spune că această vizită a fost extrem de pozitivă, întrucît ne îndreptățește să sperăm într-o extindere a colaborării în domeniile comercial, industrial, agricol, teh- nico-științific, în interesul reciproc al celor două țări prietene".
Pledoarie 

în favoarea 
Conferinței 

general- 
europene

O LUCRARE A UNEI 
PERSONALITĂȚI 

MARCANTE LABURISTE 
ÎN PROBLEMELE 

SECURITĂȚII 
PE CONTINENTCu cîteva zile înaintea deschiderii ședinței grupului de stutjii al Internaționalei socialiste, a- supra problemei securității europene, la Londra a apărut o broșură care constituie, de fapt, un document de bază al consfătuirii — „PARTIDUL LABURIST ȘI SECURITATEA EUROPEANA". Autorul ei, laburistul Denis Healey, fost ministru in precedentul guvern britanic, își propune să reliefeze principalele direcții ale evoluției politice din Europa, subliniind, în același timp, preocuparea tot mai preg- nată a popoarelor europene pentru instaurarea pe continent a unei atmosfere de înțelegere și încredere reciprocă, premisă importantă pentru construirea securității europene. „Cheia pro

gresului in relațiile dintre Est 
și Vest — scrie autorul — se află 
in Europa. Consultările in legă
tură cu posibilitatea convocării 
unei conferințe multilaterale a- 
supra securității europene oferă 
acum perspective pentru schim
bări decisive in întreaga situație 
postbelică care a afectat Europa. 
Cred că in prezent avem prile
jul să schimbăm întregul con
text in care am abordat proble
ma relațiilor Est-Vest in Eu
ropa". Healey este de părere că in situația de pe continent, au intervenit mutații importante în ultimele 12 luni. Deși există încă un mare număr de domenii în care persistă importante deosebiri de păreri, totuși, devine tot mai limpede că „problemele 
divergente pot fi rezolvate prin- 
tr-un proces normal de discuții 
diplomatice"... Autorul se pronunță pentru „o serie de confe
rințe asupra securității europene 
care să ducă la crearea unei in
stituții permanente". „Consider — adaugă Healey — că existen
ța unui mecanism permanent va 
putea nu numai să contribuie la 
rezolvarea cu succes a proble
melor existente, dar totodată va 
ajuta la prevenirea agravării al
tora care s-ar putea ivi".Apreciind pozitiv contribuția țărilor socialiste în direcția conturării obiectivelor viitoarei r 1- ferințe general-europene, pr nerile privind punctele de ,e ordinea de zi — renunțarea .y folosirea sau, amenințarea cu folosirea forței'în relațiile dintre state, lărgirea colaborării și cooperării în domeniul economic, social și cultural — autorul își exprimă părerea că „cele două 
părți ale Europei pot trăi îm
preună, intr-o atmosferă de co
existență pașnică. Occidentul 
trebuie să facă comerț cu răsă
ritul Europei intr-un volum mai 
mare decit in prezent, trebuie să 
fie gata să discute problemele 
de interes comun. Occidentul 
trebuie să mențină cit mai multe 
contacte cu răsăritul Europei 
pentru ca să se realizeze încre
derea intre Est și Vest".în încheiere, Denis Healey își exprimă convingerea că realizarea cu succes a conferinței „va 
elibera Europa de sechelele răz
boiului rece". „Securitatea euro
peană — afirmă el — așezată pe 
baze sigure, trainice, va crea 
condițiile pentru ca energiile și 
talentele pe care le posedă eu
ropenii să fie puse in slujba 
păcii și progresului întregii 
lumi". -Ședința grupului de studii al Internaționalei socialiste, care a început ieri la Londra, va lua în dezbatere și alte documente i elaborate de reprezentanți ai ■partidelor socialiste din Europa occidentală. Acest grup va pregăti o declarație comună asupra securității europene pentru a fi prezentată Consiliului conferinței Internaționalei socialiste care se va ține la sfîrșitul lunii mai, la Helsinki.Dar, așa cum se știe. în prezent, problema esențială este de
pășirea fazei de simple declara
ții și trecerea efectivă la mă
suri practice, la. acțiuni concrete, 
la pași reali în direcția pregă
tirii conferinței. Contribuția la realizarea unei asemenea treceri 
spre stadiul practic al convocă
rii rămîne un criteriu de bază al valorii oricăror manifestări și luări de poziții în această problemă.

N. PLOPEANULondra, 27 februarie
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