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Plecarea din Capitală
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Santiago Carrillo
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DESCHIDERII CONFERINȚEI A III-AÎN AJUNUL
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Comunist Român. Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al Pre- 

al C.C. al 
al C.C. al

Marți dimineața a părăsit Capitala to
varășul Santiago Carrillo, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Spania, 
care a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului

Cerința obiectivă a dezvoltării puternice a comerțului nostru exterior, participarea tot mai activă a Ro- Țnâniei la circuitul mondial de valori materiale formează o linie directoare în politica economică a partidului și statului nostru. In desfășurarea schimburilor comerciale, mijlocul de transport cel mai economic este, în general, cel pe apă sau, mai bine zis, pe căile de navigație maritime și fluviale. De altfel, intensificarea schimburilor comerciale în acești ultimi ani i-au conferit portului Constanța atributul de poartă maritimă a țării, prin care se desfășoară 60 la sută din. exportul și importul României.
în cincinalul trecut, portul a cunoscut o importantă dezvoltare, a-, vansînd către mare pe o suprafață de .541 hectare. Ca rezultat, el poate acum adăposti nave de peste 51000 tone, în timp ce cu cinci ani în urmă nu „încăpeau" aici nave de 36 000 tone. Dinamica dezvoltării activității portuare poate- fi ilustrativ redată prin- citeva cifre concludente : dacă in 1965 numărul navelor care au acostat în portul Constanța era de 1 727, în 1970 el a ajuns la 2 522 ; traficul de mărfuri a crescut de la 4,5 milioane tone în 1965 la 12,5 milioane tone în anul trecut. Bineînțeles, pentru' acest an și perspectiva imediată, expansiunea vertiginoasă a schimburilor noastre comerciale presupune o considerabilă amplificare a acestui flux de nave și mărfuri.în condițiile acestei creșteri, care poate fi numită vertiginoasă, capacitatea vechiului port s-a dovedit insuficientă, provocind gîtuiri în operațiile de încărcare și descărcare a navelor. E de ajuns să arătăm că o bună parte din cele peste 20 milioane Iei valută, la cit s-au ridicat anul trecut contrastaliile plătite (e vorba de penalizări pentru depășirea timpului de staționare a navelor pentru descărcat și încărcat), se'explică tocmai prin lipsa de capacitate portuară. Nu e lipsit de interes să relevăm tendința de accentuare a acestor pierderi, suportate în ultima instanță de. stat, care față de anul 1969 au înregistrat o creștere de peste 3 ori. în unele cazuri, organizațiile de comerț. exterior s-au văzut nevoite să recurgă Ia descărcarea și încărcarea vaselor în .porturi din 'țările vecine, de unde mărfurile erau aduse pe calea ferată, deci cu cheltuieli suplimentare. Tocmai spre a se pune de acord necesitățile mereu creseînde ale transportului de mărfuri pe mare 

cu posibilitățile de trafic existente, conducerea partidului a acordat și

1966 — 1970 
IN IMAGINI

zidiului Permanent, secretar 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
P.C.R., de activiști de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit, marți 2 martie a.c., peKang făng 
Săp, . ambasador ■ extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Democrate Coreene la București, la 
cererea acest.uia.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă, tovără
șească. ■ -

acordă o deosebită atenție dezvoltării portului Constanta, creșterii capacității și modernizării instalațiilor sale. în cadrul recentei consfătuiri în problemele comerțului exterior, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu putere importanța economică a acestor obiective.După încheierea lucrărilor din prima etapă de extindere a portului, acum se află in construcție un ai doilea mol — o limbă dreptunghiulară dc pămint, artificial creată și implîntată in mare pe o lungime de cîtcva sute de metri — ce va fi dat în exploatare eșalonat : mai iutii, la sfirșitul acestui an, o capacitate de trafic de un milion tone de mărfuri anual, pentru ca în 1972. să se atingă capacitatea finală de 3 milioane tone. în plus, între spațiile de manevră clasice, se mai grefează trei puncte de operațiuni portuare, consecință directă a diversificării pronunțate apărute în structura comerțului nostru exterior. F vorba de amenajarea unor platforme prevăzute * cu ‘instalații' speciale pentru manipularea produselor petroliere, chimice și din lemn.Procesul firesc și necesar al creșterii schimburilor comerciale contrastează insă cu ritmul lent în care se desfășoară aceste lucrări. Se cuvine menționat că. in special, evoluția lucrărilor hidrotehnice — coloana vertebrală a lucrărilor — nu este de natură să mulțumească. Parodoxal. în anul 1970. constructorul — întreprinderea de construcții hidrotehnice din Constanța — a depășit sub aspect valoric prevederile planului de investiții. Dar paralel, o serie de lucrări esențiale au rămas în urmă. Ne referim la neexecutaiea a 300 ml de cheu, valorînd 9 milioane lei. Lipsa cheurilor a împiedicat efectuarea umpluturilor din spatele lor și, deci, construirea drumurilor de rulare, a magaziilor și altor obiective.— Dacă pentru 1971, credem că se vor respecta prevederile graficelor de ' execuție, în schimb realizarea lucrărilor programate să ia sfîrșit anul viitor este serios amenințată — ne-a spus ing. Laurențiu Țoringhi- bel, directorul întreprinderii de construcții hidrotehnice din Constanta. Lipsa dragilor ne îngrijorează cel mai mult.Șantierul portului dispune de două drăgi. din care numai una singură este afectată lucrărilor propriu-zise. Mai mult, atunci cînd se defectează, ea rămine în reparații la Șau-

A UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

— Perioada care a trecut de la 
precedenta Conferință a Uniunii 
Arhitecților coincide, in linii mari, 
cil cincinalul 1966—1970 ; este o pe
rioadă de înfăptuiri importante, pe 
toate planurile. Cum apreciați, in 
acest context, activitatea arhitecți
lor noștri ?— Printre cele mai importante și spectaculoase înfăptuiri ale cincinalului trecut se numără și cele din domeniul în care își desfășoară activitatea arhitecții. Pentru a caracteriza, pe scurt, această activitate, consider că ea trebuie să capete în esență o apreciere pozitivă. Ceea ce impresionează în primul rînd este, desigur, aspectul cantitativ, dar și din punct de vedere calitativ realizările sînt remarcabile în toate domeniile. Se pot da numeroase exemple din domeniul arhitecturii industriale, al marilor complexe urbanistice și ansambluri de locuințe, al stațiunilor turistice noi sau aflate în plină dezvoltare, al edificiilor social-culturale reprezentative, ori al restaurării și valorificării monumentelor istorice ;

Interviu cu prof. arh.
Pompiliu MACOVEI,

președintele Uniunii Arhitecților

ele sînt, în general, astăzi, larg cunoscute.Studiile și proiectele de sistematizare a diferitelor orașe, zone industriale, regiuni și localități turistice, a unor comune, întocmite de arhitecți în colaborare cu numeroși specialiști, au contribuit la o mai judicioasă și eficientă amplasare și etapizare a investițiilor economice, a dotărilor so- cial-culturale. urmărindu-se economia de teren agricol, mărirea _ • — deci alimitarea perimetru- al localităților, re-____  terendensității construcțiilor populației — lui construit ducerea traseelor și deci a costurilor circulațiilor și dotărilor edilitare etc. S-au abordat studii de sistematizare teritorială, la scara județelor, pentru 24 dintre județele țării ;

s-au făcut studii sau proiecte de sistematizare pentru 47 de municipii și 175 de orașe, s-au elaborat schițe pentru 1 430 de comune și 4110 sate. Rețin atenția elaborarea și dezbaterile ample organizate asupra. proiectului schiței de sistematizare a municipiului București.O caracteristică a ultimilor ani este creșterea răspunderii profesionale, înțeleasă pe planul angajării sociale. Trebuie semnalat, de exemplu, faptul că arhitecții noștri — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au răspuns chemării de a contribui la o măi bună rezolvare, pe plan local, a problemelor sistematizării Și construcțiilor, sprijinind acțiunea de constituire în fiecare județ, a unor organe tehnice de specialitate , este îmbucurător faptul că, datorită asigurării de cadre calificate, asemenea unități au putut fi înființate in 35 de județe. La evoluția po-
Interviu realizat de 
arh. Gh. SASARMAN

(Continuare în pag. aVI-a)

Sosirea la București
a tovarășilor

G. Husak și V. Bilak

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășii Gus
tav. Husak, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, și Vasil Bilak, membru al Pre
zidiului. secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, au 
sosit în seara zilei de 2 martie a.c. la Bucu
rești, într-o vizită neoficială, de prietenie.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au fost 
întîmpinați de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist

Român, Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Miroslav Sulek, amba
sadorul Republicii Socialiste Cehoslovace 
la București, și membri ai ambasadei.

Cum întinerește la Mediaș 
un vechi meșteșug...

Maiestății Sale HASSAN II
Regele Marocului

Cu ocazia Zilei naționale a Regatului Maroc, am 
deosebita plăcere să adresez Maiestății Voastre, în nu
mele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al meu personal, calde feli
citări împreună cu cele mai bune urări de progres 
poporului marocan prieten.

Păstrînd cele mai vii amintiri despre recenta vizită 
în Maroc, precum și despre convorbirile rodnice pe 
care le-am avut împreună, îmi exprim convingerea că 
relațiile dintre România și Maroc se vor dezvolta con
tinuu, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Cu înaltă considerație.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Doresc să exprim Excelenței Voastre sincere mul
țumiri pentru felicitările călduroase adresate cu pri- 
'ejul Zilei naționale a statului Kuweit.

Transmit Excelenței Voastre și poporului român 
prieten cele mai bune urări.

JABER AL AHMED AL JABER
Prinț moștenitor și prim-ministru 

al statului Kuweit

.I-am cunoscut pe eroii acestor însemnări în fața cuptoarelor cu magmă clocotitoare, mînuind cu o incredibilă rapiditate și ușurință tije lungi de fier în virful cărora se zbateau vii parcă, mingi elastice și incandescente, mingi de sticlă aurii, pline și rotunde ca niște fructe date în pirg. I-âm. urmărit cum. cu o simplă suflare și o rotire a miinii, zămisleau din coca aceea vase fragile, pahare, sprijinite pe picioare fine și înalte ca piște lujere, cu gituri suave de lebădă sau largi, precis conturate, de amforă.La Mediaș, la „Vitrome- tan“, descendenții meșteri- : lor anonimi care în ateliere sărăcăcioase creau odinioară minunile acelea transparente. continuă șă practice meșteșugul. după aceleași precepte ce pot părea anacronice în epoca tehnologiilor servite de electronică și computere. Cu toate a- cestea, arta sticlăritului supraviețuiește, „se strecoară', itnpunînd în fața mașinii, ’n fața produsului de serie, unicatul, piesa îndelung migălită, cu dragoste, cu har, cu pasiune.Aici |-am îhtiinit pe meșterul sticlar Florea Ardelean, om în puterea vîrstei, intrat in fabrică acum a- proape 30 de ani (pe a- tunci compusă doar din două-trei ateliere din seîn- duri prin care șuiera iarna viscolul iar vara era o zăpușală cumplită), adus de tatăl său, sub a cărui îndrumare a început să deprindă tainele meseriei. Lucra în echipă cu ceilalți patru frați, Vasile. Gheor- ghe, Ion și Iosif. Bătrînul executa operațiile cele mai delicate, lipea toartele artistic răsucite ale cănilor, punea tălpi la pahare. îi supraveghea atent, îi cică- lea. ba cîteodată îi și cîrpea, nu era nici o nenorocire,

Reportaj 
de Mihai HETCO

„unde dă tata, crește", frații mai mari îi ajutau pe cei mici. Acasă, în timpul liber, bătrînul îi aduna laolaltă, „îi seminariza" cum zice zîmbind maistrul ; pe cel mai destoinic îl lăuda în fața celorlalți, cinste de care fiecare era nemaipomenit de mîndru. Așa a ajuns să urce toate treptele meseriei, de la ucenic la maistru.Și-a însușit bine de tot meseria, cam în zece ani. Și a trăit dezvoltarea verr tiginoasă a „Vitrometanu- lui“ din anii construcției socialiste, interval de timp care a proiectat întreprinderea medieșană pe primul loc în fabricarea articolelor de menaj. A participat la montarea primelor linii automate care au sporit vertiginos producția de sticlărie curentă, asistînd la convertirea majorității sticlarilor în mecanici și tehnologi, ce urmăresc acum funcționarea agregatelor ultramoderne, intervenind în cazuri de defecțiune.El însă n-a abandonat țeava lungă și îngustă de metal care, asemenea unui sceptru, l-a însoțit și impus peste tot. A făcut parte din grupul de sticlari de e- lită cărora li s-au încredințat comenzi dificile, pretențioase, ce le solicitau din plin întregul talent și in- demînare, piese care n-au întîrziat să se impună și peste hotare, ducind faima întreprinderii și a maiștri- lor-sticlari medieșeni departe, în Anglia, Austria, S.U.A.. R.F.G., Australia,Canada, Iran, Irak... împreună cu frații săi. mește

rul Florea Ardelean a realizat piese demne să figureze în vitrina oricărui muzeu, pahare aducînd mai mult a flori, lămpi superbe, servicii de o eleganță rafinată. Și a știut să zărească între zecile de tineri proaspăt ieșiți de pe băncile școlii profesionale a- devăratele talente care, cu grijă și atenție îndrumate, aveau să urce treptele măiestriei.— Desigur, îmi spunea maistrul, tehnica a înlocuit în bună parte munca manuală, meseria noastră nu mal este ce a fost, majoritatea pruduselor sînt realizate infinit mai repede și mai bine de către mașini. Rămine însă lucrul de excepție, unicatul pe care numai omul îl poate realiza, cu talent, cu seriozitate, cu pasiune.Meșteșugul rămîne dificil de prins, în ciuda structuralelor îmbunătățiri în materie de tehnică și securitate a muncii ce i s-au adus in ultimele două decenii. Lucrul îmi este confirmat și de maistrul Ion Vitovschi, recent ieșit Ia pensie, al cărui destin se a- seamănă mult cu cel al Iul Florea Ardelean. Și el se trage dintr-c veche familie de sticlari. La rîndul său, a împărtășit tinerilor de azi secretele artei străvechi a sticlăritului, denrinzîndu-i cu munca metodică, disciplinată și riguroasă din fabrică....O meserie cu începuturi pierdute în negura vremii dăinuie și înflorește la Mediaș. Tehnica, departe de a o eclipsa, îi pune și mai mult în valoare trăsăturile unice. Un pahar — o floare. Cei ce se-ncumetă să-l făurească îi insuflă vigoare și fragilitate, eleganță și delicatețe, calități rare, extrase dintr-o viață dc muncă trăită eu neistovită pasiune.



PAGINA 2 SCÂNTEIA — miercuri 3 martie 1971
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Reciclarea să cuprindă pe toți

însușirea cunoștințelor
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Cointeresarea întreprinderilor
în depășirea planului de export

Cheia** unei balanțe echilibrate

desfacere principal Bacău.
ne
sa

că pro- 
trebuîe 

I cum

Alexandru BUZEA
director coordonator
la întreprinderea „Românp-export'

Ing. Nicolae TURTUREANU 
directorul Combinatului 
de celuloză
și hîrtie Suceava

refer, în articole din pro-

— IULIAN. CAMIL GIURCA, inspector la Banca Agricolă, sucursala județului

Urmarea nu e îngreunarea pre- documentații în lor întîrziată în valutei. în final,

perso- co- nu de

producției în țară și în străinătate și încasarea efectivă a contravalorii acesteia (articolul 8, paragrafulin proiectul de lege se stipulează eă ciclul de producție se consideră Încheiat o dată cu valorificarea

stimulează activității de co-

trebuie să aibă un caracter preponderent practic, văzind și făcind, nemijlocit la fața locului, cu obținerea directă și imediată a rezultatului urmărit.

oamenii muncii

ÎN DEZBATERE PUBLICA:
PERFECȚIONAREA
PREGĂTIRII PROFESIONALE

Perfecționarea un proces 
obligatoriu și permanentCerințele care fac necesară o reîmprospătare a cunoștințelor, o actualizare a lor la „zi", argumentele științifice ale reciclării au fost larg dezbătute în presă și sînt în general cunoscute și unanim apreciate, de aceea nu le maiVreau însă să subliniez i cesul de perfecționare să fie continuu, Ia fel ____continuu este și afluxul informațional și progresul științific și tehnic. De aceea, propun ca termenul „periodic" existent Ia Articolul 1 din proiect, referitor la perfecționarea pregătirii profesionale a fiecărui salariat, să fie eliminat, prevăzîndu-se că această PERFECȚIONARE ARE UN CARACTER CONTINUU, că este vorba de o FUNCȚIE CONTINUA.între formele șî metodele de perfecționare, prevăzute la Articolul 3 din proiect, sînt prevăzute și unele care, după părerea mea, nu au nimic comun cu reciclarea, fiind de esența formației de bază (și nu a celei continue). Așa, de exemplu, cred că doctoratul constituie o formă de învățămînt de bază și nu o formă de reciclare. Propun insă ca între metodele fundamentale de perfecționare să fie enumerate STUDIUL INDIVIDUAL ȘI

CICLURILE DE PERFECȚIONARE (organizate în raport cu specificul fiecărei specialități), care ar putea fi de scurtă durată (pînă la o lună) sau de o durată mai mare (pînă la un an).Mă voi referi pe scurt și la perfecționarea cadrelor din domeniul in care lucrez. Ținînd seama de practica unor țări cu experiență în domeniul reciclării magistralilor, ca, de exemplu, Franța, consider că reciclarea judecătorilor, procurorilor și notarilor de Ia unitățile locale trebuie făcută de organele centrale (eventual pe centre județene) și nu de șefii unităților județene. Ar fi de dorit să se formeze echipamentul tehnic necesar reciclării, de exemplu, constituirea unui centru de cercetare și formație continuă, organizat în comun de Ministerul Justiției șî Procuratura Generală, în care să se pună un accent deosebit pe specializarea judecătorilor șî procurorilor (de exemplu, specializare în problema deosebit de importantă a protecției judiciare multilaterale ce trebuie acordată minorilor, specia- .lizare în problemele dreptului economic și comercial etc.).
Dan GRAMATOVICI
procuror în Procuratura Generală

Există un consens unanim asupra faptului că perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților este condiția de bază pentru sporirea eficienței muncii sociale, a calității produselor și serviciilor destinate populației și, prin a- ceasta, a ridicării standardului de viață. ■De aceea, consider Că preve- iderile noii legi ar trebui să cuprindă nu numai pe sala- rlațil din unitățile socialiste de stat ci și pe cei din sectorul socialist cooperatist (UCECOM, CENTROCOOP). în acest scop, Ipropun să se facă o completare Ia proiect, recomandin- du-se organelor centrale din organizațiile socialiste cooperatiste și obștești să aplice, în mod corespunzător, prevederile acestei legi. IEste de la sine înțeles că organizarea judicioasă și urmărirea iatentă a bunei desfășurări a acti- i

vității de perfecționare a pregătirii salariaților sînt condiții obligatorii ale succesului acestei importante acțiuni inițiate de partidul nostru. Acestor aspecte consider că trebuie să li se acorde maximă atenție. Referindu-mă la conținutul concret al proiectului, la Articolul 14. sînt de părere că 
1 sarcina de organizare ți urmărire a bunei desfășurări a activității de perfecționare a pregătirii salariaților este mai bine să fie atribuită conducerilor o- perative și nu organelor de conducere colectivă. Persoanele cu funcții de conducere (operativă) sînt, după părerea mea, mai în măsură să asigure aplicarea prevederilor legale și a programelor de instruire aprobate de organele de conducere colectivă. De asemenea, este necesar să sc concretizeze șî răspunderile pentru conducătorii care nu asigură condițiile necesare

■JProiectul de lege
Cine semnează contractul 

extern ?
Proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică, supus dezbaterii publice, stipulează modalitățile de desfășurare a comerțului exterior, obligațiile celor împuterniciți cu această activitate. El conține reglementări care contribuie Ia apropierea activității de comerț exterior de producători și beneficiari și delimitează precis a- tribuțiile și răspunderile care revin organelor ce contribuie la activitatea de comerț exterior — reglementări care terea eficienței merț exterior.Doresc să mă nuare, la cîteva iectul acestei legi, pentru a face unele propuneri de îmbunătățire.Așa, de pildă, cu privire Ia dreptul de semnare a contractelor externe — prevedere cuprinsă în articolul 7 — considerăm necesar ca acest drept să se acorde de către președintele oonsiliului de administrație din combinatele industriale sau de președintele comitetului de direcție și altor salariați decit membrilor conducerii unităților respective. Aceasta este necesară pentru a asigura promptitudine în încheierea afacerilor comerciale, pentru cuprinderea în mod operativ a volumului mare de contracte (întreprinderea noastră semnează anual peste 2 000 de contracte externe), pentru a se putea definitiva și semna contracte în străinătate de către delegații temporari și permanenți în limitele mandatului primit.Referitor la drepturile și obligațiile băncilor, propunem să se menționeze expres — ca sarcină a acestora — urmărirea și încasarea contravalorii mărfurilor la export, pentru a antre-

I
na într-o măsură mai mare băncile — alături de întreprinderile de comerț exterior — la realizarea scopului final de încasare 
a valutei.în ceea ce privește atribuțiile și răspunderile întreprinderilor de comerț exterior specializate, considerăm necesar ca în scopul realizării sarcinilor care le revin, articolul 24 să fie completat cu prevederile de la articolul 22, literele a, h, i, j și m. Nu se poate concepe activitatea acestor întreprinderi fără contribuția la elaborarea planurilor lor de comerț exterior și fără participarea la tîrguri și expoziții internaționale.De asemenea, considerăm util ca întreprinderile specializate să-și propună și să organizeze rețeaua comercială externă pentru vînzarea mărfurilor la export — prin delegați permanenți, birouri comerciale, societăți mixte, depozite, magazine etc. altă atribuție de mare lmpor-Otanță pentru activitatea întreprinderilor de comerț exterior este și selecționarea și naiului necesar merț exterior, poate lipsi din bază ale acestorNe exprimăm prin dezbaterea nerile de îmbunătățire care se fac la acest proiect, legea cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și de cooperare e- conomică și tehnică-științifică a Republicii Socialiste România va duce la îmbunătățirea simțitoare a activității de comerț exterior, în sensul sporirii accentuate a indicilor de eficiență.

pregătirea activității de atribuție .care preocupările întreprinderi.convingerea publică și propu-

(organizare, mijloace materiale, personal calificat etc.) bunei desfășurări a cursurilor sau a activității de perfecționare a pregătirii profesionale. De pildă, reducerea salariilor tarifare în aceleași condiții ca în cazul neîndeplinirii pla
nului sau a sarcinilor de serviciu (HCM 914/1968 cu modificările ulterioare).

Ing. V. DRAGOIU
din Ministerul Muncii
Serviciul organizării conducerii

Din complexitatea problemelor perfecționării pregătirii profesionale a salariaților din unitățile socialiste de stat, am să mă opresc la una singură : doctoratul. Sînt cu totul de acord cu formularea din proiect potrivit căreia doctoratul este forma cea mai înaltă a pregătirii profesionale. Dar, in raport cu importanța sa, fără îndoială deosebită, consider că legea nu-i acordă tot interesul cuvenit.în acest sens, aș propune includerea în lege a unui articol care să stipuleze obligația, pentru toate institutele de cercetări, unitățile industriale etc, al căror salariați sînt doctoranzi, să le acorde tot sprijinul necesar în perioada de pregătire generală (susținerea de examene și referate) sau în perioada de pregătire a tezei de doctorat.în perioada de pregătire generală, acest sprijin ar putea consta, de exemplu, din acordarea unor înlesniri cum ar fi : reducerea în măsura posibilităților a sarcinilor de serviciu, acces cu prioritate la biblioteca institutului, permisiunea de a frecventa alte biblioteci, sprijin pentru participarea la sesiuni și congress științifice etc. Menționez că legislația în vigoare nu permite acordarea unui concediu de studii fără plată pentru examenele de doctorat (situație anormală, dacă gîndim că acest concediuacordă în continuare, de pildă, ce

lor ce urmează o facultate serală! și că, de fapt, practica acordării unor astfel de înlesniri pare a fi încetățenită în unele institute de cercetări și proiectări, plecînd tocmai-de la interesul pe care-1 au institutele respective pentru perfecționarea salariaților lor.In perioada de pregătire a tezei de doctorat, sprijinul întreprinderii ar putea consta din : includerea în planul de cercetări, producție etc a unor teme, lucrări ș.a.. care să aibă la bază tema de doctorat a salariatului doctorand. în cazul în care teza este într-un domeniu care face parte din preocupările actuale sau de perspectivă ale institutului. unității industriale etc — și această situație ar fi de dorit să fie cît mai frecventă ; punerea la dispoziție a bazei materiale a institutului (materiale, aparate de laborator. tehnică de calcul etc) chiar și în cazul în care, din motive obiective, nu a fost posibilă includerea în planul de cercetare, proiectare, producție a unei lucrări avînd ca subiect tema de lucrare a doctorandului.Am făcut aceste propuneri gîn- dlndu-mă că, în realitate, beneficiar al perfecționării pregătirii profesionale a salariaților este și întreprinderea în care aceștia lucrează.
Ing. Dan VASILACHE
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru electronică și tehnică de 
calcul din București

agricole de producție și cei din întreprinderile agricole de stat cu ’ sectoare zootehnice dezvoltate.Tot astfel, după cum se știe, în cooperativele agricole de producție au luat ființă ferme zootehnice, conduse în cea mai mare parte de specialiști cu pregătire superioară, în fruntea acestora au fost încadrați ingineri agronomi, ingineri zootehniști sau medici veterinari.Ar fi de dorit ca fiecare fermier să efectueze un stagiu de specializare, de cel puțin trei luni, pentru a-și însuși toate detaliile necesare exercitării a- cestei funcții de înaltă responsabilitate. In acest context, aș mai propune studierea posibilității de înființare, in fiecare județ, a cite unui dispensar veterinar, ca și acordarea unei atenții deosebite problemelor de terapeutică veterinară.Prevederea din proiect care arată că organizarea cursurilor de perfecționare pentru specialiști se va face de către ministerele de resort este binevenită și îmi dă certitudinea că, și în privința specialiștilor din agricultură, perfecționarea profesională se va desfășura sub semnul unei înalte exigențe.
Dr. M. MITEA 
șeful fermei zootehnice 
a C.A.P. Suatu, județul Cluj

Instruirea la locul de muncă 
să fie preponderent practicăîn Articolul 3 din proiect se prevăd șase forme de perfecționare a pregătirii profesionale. între acestea figurează, în primul loc, „instruirea la locul de muncă, sub controlul șefului direct". Dar care factor din producție poate informa și îndruma pe lucrătorul în plină muncă creatoare cu privire la existența și aplicarea metodelor a- vansate, menite să-I califice pe o treaptă superioară ? Așa cum reiese din proiect instruirea se face ■ sub controlul șefului, dar nu se precizează de către cine.Aș propune ca instruirea la locul de muncă să fie făcută de fruntași în producție, care se remarcă între colegii lor prin pricepere, îndemînare și putere de muncă deosebite, apărînd ca adevărați deschizători de drum în tehnică prin invenții, inovații și raționalizări. După părerea mea, eî sînt cei mai Indicați să facă instructajul practic pentru perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților. Iar a- ccastă instruire Ia locul de muncă

Dacă, deci, fruntașii în producție vor fi chemați să tacă, in principiu, instructajul Ia locul de muncă (Articolul 3, litera a, din proiect), așa cum am arătat în aceste rînduri, cred că la cele două categorii de salariați — cei cu posturi de conducere și maiștri (pre- văzuți de Articolul 22 din proiect pentru a răspunde de perfecționarea pregătirii salariaților în subordine) trebuie să se adauge și a treia categorie — fruntași în producție. Acest calificativ urmează să fie recunoscut prin acte comune întocmite de conducerea unităților respective și comitetele sindicatelor.

specifice procesului 
de producțiePerfecționarea profesională este, după părerea mea, o condiție sine qua non a succesului în muncă. Pentru că ritmul rapid în care se dezvoltă știința face cu greu posibilă limitarea la cunoștințele pe care le-am primit în școală și în facultate. Rezumîndu-ne numai la acestea am deveni oameni cu orizont închis, incapabili să înțelegem noul în feluritele lui ipostaze. Lu- crînd în agricultură, am putut observa multiple aspecte tehnice de rutină, în timp ce realizări științifice de ultima oră sint mai puțin cunoscute de specialiști, așa cum

2). O asemenea prevedere era absolut necesară și iată de ce : în momentul de față, cînd întreprinderile și centralele . industriale nu sint interesate nemijlocit în activitatea de comerț exterior, se întîl- nesc situații anormale în încasarea contravalorii mărfurilor expediate Ia export Nu sînt puține cazurile în care unitățile economice depun în ultima zi a lunii, la Banca de Comerț Exterior, peste jumătate din documentele de export care privesc luna respectivă, greu de înțeles : lucrării acestor bancă, trimiterea vederea încasăriineîncasarea la timp a contravalorii mărfurilor exportate, cu toate consecințele negative ce izvorăsc din aceasta — dobînzi la credite etc. Fără îndoială, prevederea din proiectul de lege, la care ne-am referit, va determina un reviriment in domeniul decontărilor, unitățile e- conomice fiind direct cointeresate în încasarea cît mai rapidă a contravalorii produselor fabricate pentru export.O problemă deosebit de importantă pentru economia noastră națională, cuprinsă în proiectul de lege, este echilibrarea exportului cu importul. In acest sens, se prevede că Ministerul Comerțului Exterior, eliberînd autorizații de export-import. urmărește realizarea unor schimburi echilibrate și eficiente, în concordanță cu prevederile planului, de stat și ale balanței de plăți externe.

Am studiat cu atenție proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare economică și tehnico- științifică și pot afirma cu certitudine că el este atotcuprinzător în ceea ce privește problemele esențiale ale activității de comerț exterior. Astfel, in domeniul planifi-

Dr. M. ȘIMION
jurist, Sibiu

de fapt ar fi normal. Personal,. sînt încadrat în 'sectorul zootehnic al unei unități cooperatiste și trebuie să recunosc că sînt mai puțin familiarizat cu tehnologiile moderne de creștere a animalelor. Este adevărat, în facultate am parcurs teoretic asemenea tehnologii, dar am avut mai puțin ocazia să le văd practic. De aceea, în cadrul sistemului de perfecționare, prevăzut de proiectul de lege pe care-1 dezbatem, cred că ar fi oportun să se includă și schimburi de experiență între specialiști, în cazul nostru între zootehniști din cooperativele

Consider totuși că echilibrarea importului cu exportul — în ultimă analiză, condiție de fond pentru o balanță de plăți externe pozitivă — trebuie realizată încă de la întocmirea planului de producție. Cu alte cuvinte, in însuși modul în care se stabilește volumul mărfurilor destinate exportului și cel al importului stă „cheia" Unei balanțe de plăti externe echilibrate. Atunci cînd această cerință va fi realizată. îndeplinirea atribuțiilor Ministerului Comerțului Exterior în eliberarea autorizațiilor de export-import va fi mult facilitată Afirm aceasta plecînd de la faptul că folosirea pirghiilor economice în faza de circulație a mărfurilor, respectiv de comerț exterior, nu poate avea efectele majore scontate, adică echilibrarea balanței de plăți externe. în acest domeniu, decisivă este deci producția, parametrii, acesteia și corelațiile care se păstrează în etapa îndeplinirii lor Este vorba deci de o nouă concepție — și a- nume că producătorul răspunde direct de valorificarea cît mai a- vantajoasă la export a produselor pe care le fabrică.Făcind aceste considerații, apreciez totodată că legea privind activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică a României va reprezenta cadrul legislativ propice pentru creșterea eficienței activității de comerț exterior și afirmarea mai puternică a României pe planul schimburilor economice internaționale.
Conf. dr. Gheorgho MURGU 
director în Banca Română 
de Comerț Exterior

cării, organizării, cît și in cel al stabilirii atribuțiilor și. responsabilităților, se fac precizări care în mod cert vor duce la o mai amplă afirmare a produselor noastre pe piața externă și la realizarea unor importuri cît mai economicoase pentru economia națională.Lectura atentă a acestui proiect

• Pentru salanații cuprinși la Articolul 4, punctele A și B, un prim capitol la perfecționare ar trebui să fie : organizarea activității de cercetare științifică uzinală și valorificarea rezultatelor ci. Verificarea cunoștințelor asimilate să fie făcută de directori științifici ai institutelor de cercetare departamentală și de experți ai CEPECA. De altfel, un curs cu același subiect ar trebui introdus și la CEPECA - ing. VASILE POPESCU, de la întreprinderea mecanică Roman, județul Neamț.• Noua lege să stipuleze dreptul ministerelorcare, la propunerea comitetelor de direcție din unitățile subordonate, să poată recomanda unele cadre din producție pentru a fi înscrise la cursurile se- _____  _rale sau fără frecvență ale. învățămîntului superior nală, de exemplu un de specialitate sau din ramuri înrudite — RADU VLAICU, șef de birou la uzina „Electromotor“-Ti- mișoară.

• Perfecționarea profesională a salariaților din transporturi să-i includă și pe șoferii din transporturile publice. Pentru aceștia ar fi util un ciclu de perfecționare în trei etape cu parcurgerea — teoretic și practic — a unor noțiuni tehnice privind cele mai moderne mașini intrate în dotarea, întreprinderilor în care lucrează — PA VEL GUȚ. șofer la întreprinderea de Transporturi București.

• După cum se știe, ministerele, unele organe centrale și subunități în subordine și în special Ministerul de Finanțe, băncile, au organe de control și îndrumare în cea mai mare parte specializate pe anumite sectoare economice. Pregătirea acestora, conform proiectului de lege, are un caracter teoretic. Cred că ar fi necesară și pregătirea lor practică, chiar în cadrul unei unități din sectorul pe care îl controlează, o anumită perioadă de timp, ceea ce ar permite trecerea efectivă prin toate compartimentele de activitate a sectorului economie respectiv, de la planificare pînă la sectorul de

• Este necesar să se lămurească dacă un salariat care urmează o formă de perfecționare •...profesio-", - ---------- ,11----- 1 salariat din țțctiyițgtcaide. metrologie, poate fi obligat să urmeze în același timp un cerc de limbi străine. în institutul nostru de cercetări și proiectări sînt organizate și funcționează in prezent cîteva cercuri de limbi străine, conform unui ordin al Ministerului Petrolului — ing. NICOLAE NIȚU. Ploiești.• Propun ca în noua lege să se menționeze mai concret sub ce formă se va realiza cointeresarea materială a salariaților pentru o cît mai bună pregătire la toate formele de perfecționare în care vor fi încadrați. După cum cred că este necesară prevederea unui stimulent material pentru toate acele cadre cu inaltă calificare și pentru specialiștii care vor preda Ia cursurile de perfecționare, reciclare etc. - ing. OLAH IOSIF, Vatra Dornei.

de lege ne-a sugerat și unele observații și propuneri.în cadrul art. 13, de exemplu, unde se vorbește despre obligația unităților producătoare de a-și crea in intregime — din activități proprii — mijloace valutare necesare pentru asigurarea importurilor și să realizeze plusuri de valută în folosul statului, cred că ar fi bine să se prevadă și dreptul titularului de plan export de a folosi in favoarea unității respective o parte din valuta realizată în plus ca urmare a depășirii planului de export.Consider stimula toare de luînd în nice si pun. De in care sînt menționați factorii răspunzători pentru repartizarea sarcinilor de export, cred că este util

că această măsură va întreprinderile exporta- a spori livrările la export, acest scop măsurile teh- organizatorice ce se im- asemenea, la articolul 20,

I
să se precizeze de unde vor primi aceste sarcini unitățile cu gestiune economică internă, pentru că în proiect se vorbește numai de unități productive și prestatoare de lucrări și servicii cu gestiune economică proprie.Pe de altă parte, consider că nu există o corelație potrivită între prevederile articolelor 7 și 10 cu privire la cine anume intră în relații directe cu piața externă, unitățile producătoare sau numai organismele intermediare. Astfel, în timp ce în articolul 7 se spune că „fiecare întreprindere producătoare se o- cupă nemijlocit și răspunde de activitatea de comerț exterior, chiar dacă nu intră direct în relații cu piața externă", în art. 10 se face precizarea că „pentru a-și asigura necesarul de comenzi externe do perioade cît mai lungi, unitățile producătoare trebuie să prospecteze sistematic piața externă, să intre în raporturi de colaborare și

cooperare cu întreprinderi și firme din alte țări".Personal, optez pentru legiferarea prevederilor articolului 10, care sînt mult mai precise, creează cadrul propice pentru ca producătorul, care cunoaște cel mai bine caracteristicile și însușirile mărfurilor realizate, să le și prezinte beneficiarilor externi și nu prin intermediari care, așa după cum a dovedit practica, de multe ori sint în afara problemelor.Același lucru trebuie precizat și în cazul importului de materii prime, materiale sau utilaje, pentru a evita unele neplăceri în relațiile noastre cu furnizorii externi, infinite pină acum.

Propuneri• Consider că în Legea cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică ar trebui să se prevadă obligații și răspunderi ce revin institutelor de cercetări și proiectări în legătură cu colaborarea și cooperarea cu alte instituții similare din străinătate. Apoi, avind în vedere exigența necesară in prezentarea mărfurilor destinate exportului, cred că nu ar fi lipsit de interes să fie create unități speciale care să confecționeze ambalațe cu specific românesc și pentru care să se prevadă în lege obligații și răspunderi. De asemenea, sînt de părere că aceeași atenție trebuie acordată materialelor de propagandă comercială — cataloage, prospecte etc. — și pentru ca acestea să răspundă scopului, elaborarea lor să fie încredințată unei -ingure instituții din țară pentru care să se prevadă în lege drepturi și răspunderi concrete. (Octavian Marțian, din Ministerul Muncii).• Referindu-mă la articolul 5, aliniatul 2, propunem ca redactarea lui să se îmbunătățească, in sensul de a se prevede ca elaborarea planului comerțului exterior și de cooperare economică externă să se facă mai întîî cantitativ și apoi valoric. Consider că această redactare este necesară din următoarele două motive : a) o planificare valorică va orienta întreprinderile spre contractarea Ia export a unor sortimente care ar putea fi deficitare în țară și cererea internă în acest caz nu va

și sugestiiputea fi acoperită ; iar o neacoperîre a cererii interne de materii prime necesare altor întreprinderi nu poate fi decit dăunătoare economiei naționale ; b) o planificare cantitativă a exportului — prin diferența dintre producție și consum — pare logică și va da siguranță în aprovizionarea cu materii prime și materiale a întreprinderilor prelucrătoare. (Ing. Radu Culai. din orașul Gheorghe Ghcorghiu- Dej).• Importanța capitală a comerțului exterior pentru progresul nostru general este unanim recunoscută. Unanim recunoaștem și vechiul dicton : „Omul sfințește locul". In acest sens proiectul de lege prevede un sistem științific de selecționare a cadrelor prin concurs. Nu prevede însă un sistem științific de promovare in funcții de conducere a cadrelor. Numirea în funcții de conducere a cadrelor din sistemul comerțului exterior, pe baza capacității și calităților personale, mi se pare, de aceea, o metodă dreaptă și in avantajul întregii societăți. Stabilirea concretă a criteriilor care stau la baza concursului de promovare sau angajare este o problemă de specialitate și comportă o analiză aparte E bine de reținut că în acest caz „testele" trebuie să dețină ponderea hotăritoare în apreciere. Concursul va produce efecte deosebit de pozitive în sensul interesului deosebit pentru studiu și pregătire al tuturor celor interesați. (Traian Ioan București).
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SA FII CONTROL ORUL

Să ne oprim, fie și numai pentru puțin, asupra cîtorva elemente statistice care au definit un „mod de a gîndi și a lucra" existent înainte Ia fabrica de încălțăminte „Flacăra roșie" din București. In anul 1969 comerțul a respins și refuzat circa 160 000 perechi de încălțăminte. Cauza?Fețe neîntjnse, pete, cusături strîmbe, talpă dezlipită. Luni în șir fabrica s-a aflat în situația critică de a ține imobilizate milioane de lei în produse fără desfacere asigurată. Nici începutul anului trecut nu se anunța mai optimist. In primul trimestru au fost refuzate și respinse circa 40 000 perechi de încălțăminte. In luna iulie 1970, organele de control al calității mărfurilor au respins mai bine de 40 la sută din producția unei, benzi datorită defectelor de calitate. Și așa mai departe, am putea înșira alte și alte cifre care vorbesc de Ia sine despre superficialitate in muncă, despre nepricepere și incompetență, despre pasivitate.Că trebuia să se intervină energic, hotărît și imediat pentru a pune capăt acestei stări de lucruri era evident pentru toată lumea. Dar cu ce să se înceapă ? Ce tactică să fie aplicată ? Sînt doar cîteva din problemele esențiale Ia care conducerea fabricii trebuia să găsească răspunsul cel mai potrivit și prompt. Orice zi pierdută, orice tergiversare însemna acumularea de noi cantități de produse refuzate, insemna diminuarea cîștigurilor muncitorilor și înrăutățirea situației economice și financiare a fabricii.— în febra unor asemenea căutări am ajuns, de fapt, la o adevărată redescoperire a procesului de producție — ne spunea directorul fabricii, Dumitru Finiilescu. Cît pare de simplu un pantof, el trece prin 300 de mîini și 100 de operații în fluxul de producție pînă cîrid ajunge de la pielea crudă la marfa ambalată pentru magazin. Nu este greu de presupus cu cîtă ușurință poate să apară Un defect de calitate.
— Tot atit de adevărat este 

Insă și faptul că dacă tehnologia 
de fabricație a fiecărui produs 
este bine pusă la punct, dacă 
există un control interfăzic exi
gent, probabilitatea despre care 
vorbiți poate fi substanțial mic
șorată.— In privința tehnologiei, aveți dreptate,, au existat și s-au menținut o serie de neajunsuri, de omisiuni tolerate ani în șir. Cît privește controlul interfăzic, acesta nu avea practic posibilitatea — dat fiind numărul mare de operații și volumul mare al producției — să depisteze toate defectele de calitate. S-a și născut la un moment dat ideea — și am aplicat-o — de a mări numărul de controlori. Din păcate, lucrurile au mers la fel de prost. Toate preocupările noastre erau axate atunci pe găsirea unor metode de depistare la timp a oricărui defect și, mai mult, de prevenire a fabricării unor produse de proastă calitate. Dar înainte de orice, am căutat să garantăm asigurarea condițiilor tehnice și materiale pentru execuția fiecărui model, li- chidînd în acest fel orice justificare 

a proastei calități prin lipsă, de car paritate sau de materie primă, prin goluri în tehnologie ș.a.— Nu este lipsit de Interes să 
prezentați cîteva detalii în legă
tură cu ultimul aspect, intrucit 
multe întreprinderi din secto
rul dv. se lovesc in prezent.de 
greutăți asemănătoare.— Am hotărît ca nici un produs, nici un model nou să nu intre în fabricație și să nu iasă pe. poarta fabricii fără fișa de atestare. „Prezenta încălțăminte — model, sortiment — se poate executa industrial în cazul în care se contractează, semnături de atestare" — scrie în capul acestei fișe. Și pe rînd toți factorii de răspundere angajați în realizarea unui produs certifică oportunitatea fabricării, existență condițiilor tehnice și materiale și garantarea unei eficiențe. De exemplu, șeful serviciului tehnologic atestă că tehnologia este pusă la punct, șeful serviciului producție — că există capacități de execuție corespunzătoare, șeful serviciului aprovizionare — că este ă- slgurată baza de materii prime și materiale, șeful serviciului preț de cost — că produsul este rentabil, are 

o anumită eficiență, șeful serviciului creație — că produsul se înscrie pe linia modei ș.a. Această angajare, 
prin semnătură nu trebuie privită ca o formulă birocratică, ci ca o certitudine a unei serioase fundamen-

tierul naval din Constanța cu lunile. Se înțelege că în aceste condiții lucrările ce trebuie executate, sub apă se desfășoară lent. In afară de ceasta, s-a tărăgănat dotarea structorului cu drăgi și mijloace de transport la nivelul necesităților. Putea fi rezolvată mai operativ . blema drăgilor ? Din discuțiile purtate, rezultă că da, dar cu o condiție, tocmai ea nerespectată : dacă beneficiarul, constructorul și. mai cu seamă, titularul de investiții — Ministerul Transporturilor — ar fi luat toate măsurile de cuviință pentru procurarea lor.Consecințele acestei tergiversări sînt bine cunoscute, ele concretizin- du-se — după cum s-a văzut — în neatingerea stadiilor fizice prevăzute în grafice la o serie de lucrări importante. O atare situație este cu atit mai surprinzătoare cu cît, în cursul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a avut loc a- nul trecut pe șantierul portului, constructorii au prezentat un amplu program privind devansarea lucrărilor, iar factorii de răspundere din minister și-au luat angajamentul să studieze toate posibilitățile reale ce concură la o bună corelare a activității între toate organele și ministerele ce pot contribui la grăbirea ritmului lucrărilor.Ce s-a întimplat între timp ? Dră- gîle au continuat să lipsească și, o dată cu ele, chiar și piesele de schimb necesare, astfel că au fost zile cînd lucrările s-au desfășurat în ritm de melc sau aproape au. stagnat. In loc să se concentreze asupra acestui obiectiv de investiții, care întrunește toate atributele unui șantier de însemnătate națională, să urmărească îndeaproape mersul fiecărei lucrări, mai ales, că ele se condiționează atît de strîns una de cealaltă, titularul de investiții și-a stabilit și un plan lejer, rCducind din fondurile alocate inițial anul trecut, lmpingînd execuția unor lucrări im

Cu o mină
in propria grădină

CONTRASTE

ducerea combinatului și specialiști din Inspectoratul general de stat pentru controlul calității mărfurilor. Mulți s-au. adresat cu reclamații la comitetul de partid, la comitetul sindicatului. la conducerea combinatului. Fără excepție, cu tact și răbdare, s-a explicat fiecărui muncitor necesitatea introducerii unei asemenea măsuri. Cîteva zile am făcut o adevărată școală.
— Ce rezultate s-au obținut 

mai departe ?— Inerția a cedat destul de greu. Exigența noastră a fost fermă : nu am admis nici un fel de compromis. In primele 3—4 zile, rezultatele au fost foarte încurajatoare sub aspect calitativ, dar total nesatisfăcătoare din punct de vedere cantitativ. Producția benzii nr. 1 a scăzut la mai mult de jumătate. Treptat, a început să crească și în numai cîteva zile a revenit la normal. Inerția a fost învinsă. Dacă înainte la banda respectivă mai bine de 25 la sută din pro-

și cu amîndouă
spre vecini

• Dacă petele

țări a condițiilor de fabricație complexe pentru fiecare produs.
— Pasul următor, de . altfel

cel hotăritor, l-a constituit im- ducția zilnică era respinsă,. în scurt 
bunătățirea calității muncii 
fective de execuție. Să revenim 
la măsurile adoptate in acest do
meniu.— Pe baza rezultatelor, ne-am văzut obligați să renunțăm la ideea măririi aparatului de control inter- fazic. Singura soluție în care ne-am pus toată: speranța a . fost introduce-

rea autocontrolului. Mai exact, căutat citor munci de la marfa.Așa s-a născut ideea atestării muncitorilor, atît ca executanți,. cît și ca controlori de calitate. Fiecare muncitor are acum o fișă de atestare semnată de maistru, de muncitorul dinaintea lui și de următorul. Semnăturile confirmă capacitatea respectivului om de a executa bine o anumită operație și că o cunoaște pe cea anterioară și pe cea care urmează. Atestarea prevede obligația fiecărui muncitor de a nu primi un produs sau semifabricat defect. Toate semnăturile sînt deosebit de an- gajante. La trei defecte, constatate de controlorul de la capătul benzii, se emite un avertisment, după următoarele trei se suportă costul defectului. Dacă se constată repetarea lucrului necorespunzător, sînt sancționați toți cei care l-au atestat.
— Evident, este vorba de o răspundere precisă a tuturor celor care —- ■dusului.— In luna am aplicat-o cele mai multe refuzuri de calitate. La început, majoritatea lucrătorilor a refuzat să semneze fișele de testare. „De ce să răspund eu munca altuia". „Există controlori calitate, să-și facă datoria 1“ — auzit nu o dată din partea unor muncitori. Am fost însă hotărîți să mergerii pînă la capăt cu experimentul început. Alături de noi au fost organizația de partid, comitetul sindicatului, organizația de tineret, con-

timp respingerile au scăzut la 2—3 la sută. Pe ansamblul fabricii dacă în ianuarie anul trecut au fost refuzate 18 500 perechi de încălțăminte, în a- ceeași perioadă din acest an nu s-a înregistrat nici măcar un refuz. De remarcat că pe baza acestor rezultate au sporit cu circa 20 la sută veniturile muncitorilor. Nu este de mirare că în urma unor asemenea rezultate concludente am reușit în scurt timp să. cîștigăm adeziunea marii majorități a salariaților la extinderea autocontrolului în întreaga fabrică.
- In 

carea 
brică?— Metoda cele 6 linii de fabricație. Acum sîn- tem preocupați de generalizarea autocontrolului în sectoarele primare — la tăbăcăria minerală și la cea vegetală — ca și în sectorul de maro- chinărie. Vreau să menționez că, cu toate salturile înregistrate în creșterea calității produselor în urma introducerii autocontrolului în activitatea de execuție, considerăm că metoda poate fi substanțial îmbunătățită și în această direcție vom acționa în viitor.Am relatat doar despre cîteva momente mai importante desprinse din căutările colectivului de la fabrica „Flacăra roșie" din Capitală în direcția, lichidării neajunsurilor privind calitatea produselor.’ Dar dacă astăzi fabrica: se mîndrește cu rezultate într-adevăr spectaculoase obținute în numai cîteva luni în acest domeniu, ele se datoresc și exigenței și competentei controlului tehnic de calitate din întreprindere. Fiecare controlor este astăzi atestat, căutîndu-se să se orienteze activitatea controlului de calitate nu spre constatarea defectelor, ci spre prevenirea lor. Controlorii devin în acest fel adevărat! participant! la fabricarea mărfurilor de bună calitate.Nu credem că trebuie să aducem prea multe argumente pentru a dovedi necesitatea stringentă a generalizării experienței pozitive acumulată de colectivul de la „Flacăra roșie" în toate unitățile din sectorul de pielărie și încălțăminte, ca și în celelalte întreprinderi ale industriei ușoare cu un profil organizatoric a- semănător : confecții și tricotaje. Ce-i drept. în multe întreprinderi se spune că s-a aplicat metoda autocontrolului. Din păcate. însă, este vorba de o aplicare formală și par- . țială, nu completă, dovadă fiind menținerea unui volum ridicat de refuzuri de calitate într-o serie de unități. Inspectoratul general de stat pentru controlul calității produselor — inițiatorul acestei metode — trebuie să ■ persevereze și să determine combinatele de industrie ușoară să generalizeze neîntirziat experiența pozitivă acumulată și să contribuie la perfecționarea ei.

portante în 1972, tocmai anul cu cele mai complexe probleme. De altfel, și programul de investiții pentru acest an nu este în concordanță cu stadiile fizice ce ar trebui atinse. Mai mult decît atît, integrîndu-se acestui stil de lucru, de amînare și tărăgănare a unor probleme de extremă importanță, constructorul și-a organizat producția pe temeiul unor rațiuni inexplicabile, nemaiurmărind cu strictețe graficele de execuție. Căci, trebuie spus : o parte din restanțele citate în articol se dato- resc și unor fisuri, de netăgăduit, în organizarea activității șantierului.Am căutat să aflăm la forul de

Viorel SALAGEAN

In scopul unei cît mai bune aprovizionări a populației, conducerea partidului a stabilit ca fiecare județ să-și organizeze baza proprie de producere a legumelor, iar acolo unde nu sînt condiții prielnice de producție; să se organizeze cooperarea cu alte județe. Această indicație ,are o importanță deosebită pentru județul Hunedoara, unde s-au dezvoltat an de an puternicele centre muncitorești — Hunedoara, Teliuc, Ghelar, Călan ; orașele Deva și Brad, care au devenit mari consumatoare de produse agroalimentare. In ce măsură sectorul legumicol din județ asigură aprovizionarea acestor masive concentrări de forțe productive ?O apreciere realistă a situației atestă faptul că, în decursul anilor nu a existat un echilibru dinamic între creșterea permanentă a cererii de consum și dezvoltarea sectorului legumicol din județ. In totalul terenurilor arabile din județ suprafața destinată legumicultura ocupă abia în jur de 1,20 la sută. Această proporție — mult prea redusă în raport cu posibilitățile existente și cu cererea de consum — îngreunează activitatea de aprovizionare a centrelor muncitorești din județ. In anul trecut, mai din tală desfăcute populație prin comerțul de stat au provenit din județ, restul cererilor de consum fiind acoperit din livrările făcute de unitățile cooperatiste sau de stat din alte județe. Pe lîngă greutățile create de transportul de la distanțe mari — cu efect direct asupra calității produselor — acest lucru influențează și: prețul de desfacere a produselor, în județul Hunedoara în măsurilor luate de partid crearea în fiecare ’■ județ baze legumicole proprii ?— Un prim și principal pas -pe terializării noilor săfcini — 'ne'1 ing. Liviu Ardelean, de la direcția generală agricolă județeană — il constituie concentrarea producerii legumelor pe suprafețe mari situate în zonele cele mai favorabile de pe Valea Mureșului, în raza localităților Geoagiu, Aurel Vlaicu, Orăștie, Pricaz, Rapolt, Simeria, Sîntandrei. Deva, Ilia, Dobra, Lăpușnic, Birznic. Această acțiune — favorizată direct de activitatea consiliilor intercooperatiste — asigură zonarea mai bună a culturilor si creează posibilități dt mecanizare a lucrărilor în grădini. Deși, practic, suprafața ce se va cultiva cu legume în 1971 nu va spori comparativ cu anui trecut, prin creșterea producției la hectar contribuția la aprovizionarea populației din resursele județului va fi de 11 800 tone legume, față de 9 000 tone în 1970. Dar și această cantitate va reprezenta numai 35 la sută din necesarul de consum.în prezent se lucrează intens la proiectele de organizare a fermelor legumicole. Pe terenul unora — cum sînt cele de la Simeria. Sîntandrei. Rapolt, Deva și altele — există sisteme mai vechi de irigații care se vor reamenaja după o formulă mai eficientă prin conducte îngropate și brazde lungi, îneît în anul acesta, întreaga suprafață legumicolă a județului va fi irigată De asemenea, pentru producția anului 1971 s-a asigurat baza materială pentru răsaduri, o parte din acestea realizîndu-se la sera înmulțitor a' complexului intercooperatist de sere de la Sîntandrei, restul produeîndu-se în fiecare unitate prin metoda obișnuită a răsadnițelor cu biocom- bustibil.Este vorba, deci, de măsuri care vizează reorganizarea pe baze noi a producerii legumelor în județ. De altfel, consilii intercooperatiste din județul doara. cum sînt cele de la Simeria.

de pildă, nu- 18—20 la sută cantitatea to- de legume către

mărirea capacității de transport a materialului dragat.Reținind aceste măsuri, nu putem ocoli însă întrebarea : de ce nu s-au luat ele mai din timp? Punem a- ceastă întrebare, pentru a accentua răspunderea care revine tuturor celor ce se fac vinovați de neglijarea posibilităților de a obține rezultate bune prin folosirea potențialului teh- . nic existent, de tergiversarea procurării unor utilaje absolut necesare șantierului. Totodată, trebuie să precizăm că măsurile amintite ar trebui să fie completate — așa cum sugera și ing. Valeriu Șerbă- nescu, director tehnic la Direcția

Orăștie, Ilia, Geoagiu — unde legumicultura are o pondere mai mare, sau cele de la Hațeg și Totești — unde există condiții favorabile producției de cartofi, au trecut imediat la aplicarea măsurilor preconizate.Cu toate că în ansamblu pregătirea producției de legume se prezintă intr-un progres evident față de situația din anul trecut, mai există totuși ferme unde lucrările de fertilizare a solului, de pregătire a răsadurilor sînt rămase în urmă. Se impune mai cu scamă intensificarea acțiunii de repicat în răsadnițe Ta cooperativele agricole din Dobra, Foit, Aurel Vlaicu, Geoagiu și din alte unități, cu atît mai mult cu cit timpul prielnic reclamă devansarea acestor pregătiri.După cîte rezultă din preocupările Direcției generale agricole județene, anul acesta in toate unitățile agricole se pune un accent deosebit pe sporirea, producției de legume pe unitate de suprafață. Este foarte bine că se procedează astfel. Totuși, creșterea contribuției din resursele proprii ale județului Ia satisfacerea necesarului de consum ar fi mult mai substanțială dacă, în aceeași măsură, s-ar pune preț
În județul Hunedoara, efor
turile pentru crearea bazei 
legumicole proprii nu sînt 
încă pe măsura posibilităților 
și a cerințelor bunei aprovi

zionări a populației

și pe extinderea suprafețelor cultivate cu legume, mai a- les în acele zone care au tradiții în grădinărit. Astfel, în cadrul consiliului intercooperatist de la Orăștie se poate organiza la Căstău o fermă legumicolă de 60 ha. La I.A.S. Simeria, mai cu seamă la fermele din Deva și Lăpușnic, suprafața cultivată cu legume se poate extinde de la 80 ha la aproape 300 ha. Cu ani în urmă a- ceste terenuri e- rau cultivate cu legume și deveniseră renumite pentru producțiile mari ce se obțineau de pe ele., Anul trecut calamitățile naturale au făcut ca importante terenuri de pe malul Mureșului, apte pentru legumicultura, .șă .fie de-., gradate prin acoperirea lor cu balast și ni-■ calea ma- -------- ,----  —r--------- -- ---------- T. ...’spune ’ tov." : ,!sip. In cadrul cooperativei agricole din Ilia, de pildă, se află în această stare o suprafață de peste 35 ha. Prin reintroducerea acestor terenuri în circuitul agricol, producția de legume a județului ar spori simțitor. Dar, după cum ne spune tov. Mircea Silvestru, director adjunct al direcției generale agricole județene, deocamdată aceste terenuri nu pot fi puse în valoare deoarece lipsesc utilajele necesare : excavatoare, buldozere, dragline. Desigur, pentru executarea unor lucrări speciale ca decopertarea, îndiguirea și nivelarea terenurilor sînt necesare aceste utilaje grele. Totuși dacă ele nu not fi procurate, pe suprafețe mai mici, lucrările de degajare a terenului pot și trebuie executate cu mijloace locale.După cum aminteam la inceput, în acest an mai mult de jumătate din consumul de legume al județului rămîne să fie asigurat din afară, din alte zone ale țării. Din partea Centralei de producție, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor — București, s-au primit repartițiile pentru acoperirea necesarului de consum în acest an, îndeosebi din județele Dolj, Olt, Timiș, Ialomița, Arad. Brașov, Teleorman, Dîmbovița, Covasna și Harghita. Dar, pînă în prezent, întreprinderea județeană de producție, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor nu a încheiat încă contracte cu furnizorii din județele amintite. Or. pentru a exista garanția că populația din centrele muncitorești ale județului va beneficia în acest an de o aprovizionare ritmică și îndestulătoare cu legume si fructe, trebuie să se încheie din timp contractele cu furnizorii din celelalte județe.unele Hune- Deva, Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii*

Arătam la rubrica blicată anului trecut că fabricii de lină „Integrata" din Constanța i-au fost respinse — gură lună resortare și 2 000 metri țesături. Deficiențele
intr-o sin- — pentru remediere liniari de Motivul ? multiple — dungi de culori diferite, fire tensionate, flameuri, operații de repansace sau de spălat executate neîngrijit etc. Conducerea tehnico-administca- tivă pare să nu se fi emoționat peste măsură. Ba nici măcar pe măsura cuvenită.In luna ianuarie — potrivit constatărilor Inspectoratului general de stat pentru controlul calității pro-

La cooperativa agricolă Caragele, județul Buzău, creșterea animalelor ar putea aduce mari venituri. Dar în loc de ciștig se înregistrează însemnate pagube. Aici — după cum ne relatează corespondentul nostru du Gheorghiu — posturile n-au muri, iar zidurile sparte Borhotul depozitat unde și unde nu vrei, la întîmplare. Președintele cooperativei, Petre A Petre, cunoaște această stare de lucruri, dar n-a făcut nimic, pentru a o remedia, „Avem greutăți pe care nu le putem rezolva singuri". spune' el, ' ui- tind că nu se poate aștepta ca .cineva din afară să pună geamurile. ori să facă reparații destul de sim-

Ra- adă- gea-sînt este vrei

are absența lor ? Dacă că o macara de cheu într-o zi aproximativ mărfuri, este clar pentru oricine cit de mult ar spori viteza de operare in port. Nu de mult, furnizorul a făcut promisiuni ferme că-și va respecta, pînă în toamnă, obligațiile. Deși binevenită, această decizie nu poate elimina implicațiile provocate de întîrziere : timpul de montaj s-a scurtat foarte mult, comparativ cu sporirea simultană a sarcinilor beneficiaruluiIn fața acestui ghem de probleme, ing. Nicolae Ocănoaie, director general al Direcției generale a na-

ținem seama poate prelua 200 tone de

POARTA MARITIMA A TARII

resort al constructorului ce masuri s-au luat pentru intensificarea ritmului lucrărilor în acest an.— Am reușit să conturăm în colaborare cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini o rezolvare justă a problemei drăgilor — ne-a relatat ing. Ștefan Dumitrescu, director general al Trustului de construcții, drumuri, poduri, porturi ți aeroporturi din Ministerul turilor. în același timp, conducerii întreprinderii stanța să organizeze mai bine activitatea, să introducă lucrul în trei schimburi pentru obținerea unui randament productiv maxim. La rîndul ei, Direcția generală a navigației civile din minister urmează să procure un număr sporit de șalande pentru

navigației maritime „Navrom" Constanța — cu o mai bună soluționare a aprovizionării cu piese de schimb pentru drăgi, spre a evita pe viitor lunga lor staționare în reparații.Dar simpla construcție a molului, a drumurilor și platformelor sale nu înseamnă punerea în funcțiune capacităților de producție, utilarea tur cu macarale Din păcate, Ministerul Construcțiilor de Mașini, general, nu a livrat nici cele patru macarale prevăzute să sosească încă de anul trecut. Vina furnizorului care acuză cînd încetineala proiectării, cînd lipsa de capacitate în uzinele sale nu mai comportă nici o discuție. Ce implicație

a Urmează de cheu. Industriei furnizorul una din

vigației civile din Ministerul Transporturilor, se arată destul de sceptic :— Am fi foarte mulțumiți. în cazul în care colaboratorii noștri și-ar respecta promisiunile, să reușim să ne îndeplinim sarcinile din acest an. Cît despre accelerarea ritmului de execuție, cred că abia în 1972 va deveni posibil acest lucru.Deși greutățile care frînează activitatea șantierului sînt incontestabile, din investigațiile făcute zultă limpede că perspectiveletuale de evoluție a lucrării pot fi cu mult îmbunătățite. De altfel, constructorul șî-a exprimat intenția de a devansa lucrările, inițiativă care trebuie sprijinită cu toată energia de

minister. Or, poziția adoptată de directorul general nu poate fi considerată ca acceptabilă. Normal este să se ia fără întîrziere toate măsurile menite să intensifice ritmul de execuție la lucrările din portul Constanța și să se renunțe cu desăvîr- șire la atitudinea de resemnare, care și-a făcut loc cam de multă vreme, in legătură cu investițiile de la acest obiectiv.Aminteam, la începutul articolului, de încă trei lucrări avind un caracter apartv, aflate în curs de execuție pe platformele portuare. Deși nu ridică probleme de execuție deosebite, ele evoluează lent. De pildă, magazia de produse chimice avea termen de punere în funcțiune la sfirșitul anului trecut, dar nici azi nu este gata. Constructorul — întreprinderea nr. 12 construcții și montaje din Constanța — este slab organizat, în permanență lipsit de materiale și utilaje de execuție. De a- ceea. punerea în funcțiune a acestei capacități intră în domeniul... pronosticurilor. într-o situație similară se află lucrările Ministerului Petrolului ce trebuie încheiate la sfirșitul anului. întreprinderea de construcții pentru industria petrolieră din Ploiești se plînge de lipsa forței de muncă și a mecanismelor de execuție. Ca urmare, planul de investiții pe anul trecut la acest obiectiv a fost îndeplinit doar pe jumătate.Ținînd seama de sarcinile mari care revin, în ansamblul operațiilor noastre comerciale, portului Constanța, se impune ca Ministerul Transporturilor, împreună cu celelalte ministere angajate în realizarea investițiilor de aici, să examineze cu toată seriozitatea situația care s-a creat pe a- cest șantier, să lase la o parte feluritele invocări, explicații și motivări, să ia fără întîrziere măsuri ferme, hotărîte, decisive rarea neajunsurilor și turor problemelor de intensificarea ritmului lucrărilor de extindere port al țării.

Cîteva sondaje asupra sistemului de transport al cimentului produs la Fabrica de ciment din Bicaz. făcute de Inspectoratul de miliție al județului Neamț, au dus la niște concluzii uluitoare, incredibile. Prima constatare : dispar vagoane întregi de ciment. Cum, de unde ? Foarte simplu — de pe calea ferată. întreprinderea livrează diverșilor cantitățile contractate, C.F.R.-ului de trăsură regulă, iar ____ ___tie se constată dispariția cite unui vagon. Dintr-un transport de 108 tone expediate anul trecut întreprinderii de construcții hidroenergetice din București, au lipsit 15 000 kg de ciment, adică exact încărcătura vagonului

beneficiari de ciment la predă cu scrisori și acte în Ia destina-

duselor — fabrica MIn- tegrata" a primit reclamații de la unitățile beneficiare pentru produse valorînd 1,9 milioane lei și a plătit bonificații de circa 72 000 lei. „Sînt prea exigenți cei de la unitățile de confecții, cărora le livrăm țesăturile" — încearcă să se disculpe conducătorii fabricii.Se confirmă din plin concluzia notei noastre precedente — la „Integrata" din Constanța este nevoie de o soluție pentru a curăța petele de pe „marca fabricii".Sînt. după cumvede, pete rezistente. Nu ies nici frecate cu „Alba-Lux“. găsește altă- chiar nechimică ?

ple. Instalația de apă, care s-a defectat cu vreo i luni în urmă, nu este reparată. Furaje există dar se administrează la intîmplare pentru că tocătoarea este defectă de doi ani. „îi lipsește un lagăr ce nu poate fi procurat", ne spune preșe- dintele< (Aflăm la baza de aprovizionare că astfel de piese au existat cu prisosință). De fapt, ceea ce lipsește aici este elementarul spirit gospodăresc. Cu geamuri lipsă și ziduri sparte nu se pot crește animale. Suflă vîn- tul prin grajduri... și suflă a pagubă, că președintele geaba se plînge lamentează. Mai ar cînta — noi sugera o melodie : „Aseară vintul batea, și juninca îngheța".

nr. 005511184263 care, pur și simplu, s-a „volatilizat" pe drum — în scripte și în fapt. C.F.R.-ul a plătit cimentul fără nici o vorbă. Dintr-o altă garnitură trimisă aceluiași beneficiar s-a „topit" vagonul cu nr. 315319608792. Din nou C.F.R.-ul a plătit pagube. dar cimentul nu s-a găsit. La fel s-a întimplat și cu vagonul nr. 215391215385, expediat întreprinderii de prefabricate din beton Roman. Și sînt numai citeva exemple...Inspectoratul de miliție a constatat dispariția vagoanelor, faptul că C.F.R.-ul a plătit prompt de fiecare dată cimentul lipsă, dar unde a ajuns el nu a putut afla. Poate că Departamentul Căilor Ferate va lămuri misterul.
• Bani in ploaie

In cooperativa agricolă din Nănești, județul Vrancea, au fost cumpărate cantități însemnate de îngrășăminte chimice pentru fertilizarea ogoarelor. După cum este știut, ngrășămintele chimice constituie unul din cele mai eficiente mijloace de sporire a producției agricole. Aceasta însă cu condiția ca aplicarea lor să se facă corect, cu simț gospodăresc. La această unitate nu se urmărește însă eficiența fertilizării. O parte din îngrășăminte — ne informează corespondentul nostru I. Nistor — au

fost lăsate în grămezi fără a fi protejate. Ploile și ninsoarea au format un fel de pastă care nu mai poate fi împrăștiată mecanic. In una din zile, un mecanizator a pus mina pe o lopată și a împrăștiat pe loc cîteva sute de kilograme de superfos- fat. Risipă de îngrășăminte care înseamnă bani aruncați în vînt — adică pardon, în ploaie — ca și minusuri de recoltă. Ar trebui ca autorii acestei performante să a- chite și ei un „premiu special". Poate tot în bani, dar nu în ploaie.

prezent.de
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. ?■wr imagini JUDEȚUL IALOMIȚA
Volumul investițiilor s-a ridicat la 8 MILIARDE 148 MILIOANE LEI, 

depășind cu 97,2 la sută realizările din perioada 1961-1965
fAinf a D l •IvUUiJ 1 fflJn-,

- RITMUL MEDIU ANUAL 

DE CREȘTERE A PRODUC

ȚIEI INDUSTRIALE A FOST
DE 19,1 LA SUTĂ

-ÎN 1970, PRODUCȚIA 

GLOBALĂ INDUSTRIALĂ A 

JUDEȚULUI A FOST MAI 
MARE CU 177,7 LA SUTĂ

FAȚĂ DE 1965

53 la sută din întreg potențialul Industrial a! ju

dețului a fost creat în ultimul cincinal.

OBIECTIVE INDUSTRIALE
Puse în funcțiune

® întreprinderea de prefabricate din beton Călărași 
® Fabrica de produse lactate. Filatura de bumbac 

șl Fabrica de ulei din Slobozia
• Fabrica de conserve din Fetești
® Secția de confecții din tricotaje „Crinul" din 

Lehllu.

în construcție
® Combinatul de îngrășăminte azotoase din 

Slobozia, care va furniza anual agriculturii 

300 000 *°ne uree 300 000 tone 

azotat de amoniu.
• Fabrica de beton celular autoclavizat și Balas

tiera mecanizată de la Călărași.

Dezvoltări si modernizări
9

La COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HÎRTIE CĂLĂ
RAȘI : instalația pentru hîrtle cromo și instalația pen
tru confecționat caiete și plicuri.

La FABRICA DE CĂRĂMIZI ȚĂNDĂREI: extinderea 
capacității de producție cu 23 milioane cărămizi 
anuaL

PRODUSE NQI h

întreprinderea de prefabricate din beton Câlârași

AGRICULTURA ; AMENAJĂRI

9

©

0

Fondurile de investiții au insumat
3,7 MILIARDE LEI

NOI OBIECTIVE AGRO-ZOOTEHNICE
LA FETEȘTI:
Un complex pentru creșterea șl în- 
grășarea industrială a porcilor 

cu o capacitate de 130 000 
capete anual ;
Fabrica de nutrețuri combinate 

(97 000 tone pe an);
0 stație de uscat și calibrat porumb

(2 000 tone pe an).
LA MODELU un complex pentru 
creșterea și îngrășarea industrială 
a porcilor cu o capacitate de 
130 000 capete anual

PENTRU IRIGA ȚII

LEGENDA

□ ??$&*9loba,â Z3 
■"Ș2aslo“

3, MILIARDE lei

9651 1970

ÎN CONSTRUCȚIE:

o Douâ complexe Intercooperatiste 

de creștere și îngrășare industrială 

a porcilor, cu o capacitate de 

30 000 capete anual fiecare.
® Fabrica de nutrețuri combinate la 

Călărași.
MECANIZARE

® în 1970, numărul tractoarelor s-a 

ridicat la 6 269 față de 4 579 

în 1965, revenind un tractor la 79 
hectare (în 1965, revenea un trac
tor la 107 hectare).
CHIMIZARE

în J 970 au fost încorporate în soi 
de peste 3 3r‘ ma> mu^te îngrășă

minte chimice decît în 1965, revenind 
cîte 281,4 kg la hectar.

ZOOTEHNIE
Importante creșteri s-au înregistrat 

îndeosebi la porcine, al căror număr a 
fost în 1970 de aproape 2 ori mal 

mare decît în 1965, iar numărul păsă

rilor a sporit cu 549 400

SUPRAFAȚA AMENAJATĂ PENTRU IRIGAȚII A 

CRESCUT DE PESTE 5 OW ÎN 1970 FAȚĂ DE 196»,

REPREZENTÎND 33,6 LA SUTA DIN SUPRAFAȚA 

ARABILĂ A JUDEȚULUI Șl 17,2 LA SUTĂ DIN SU

PRAFAȚA AMENAJATA PENTRU IRIGAȚII A ȚARII.

în anul 1965, suprafața amenajata pentru irigații era de 30 219 ha, 
în anul 1970 — de 168 982 ha, iar în anul 1975 va fi de 340 700 ha

Fire din bumbac, prefabricate din beton, confecții 
din tricotaje, ulei comestibil, conserve de legume și 
fructe, lapte praf, legume deshidrate.

în anul 1965, valoarea producției agricole a în
sumat 3,1 miliarde de lei, iar în anul 1970 — 4,3 

miliarde lei

Complexul pentru creșterea fi îngrâjarea industriala a porcilor de Io Modelu

Pe harta județului au apărut 

mari sisteme de irigații la:
— Jegălia — 18 712 ha;

— Pietroiu - Ștefan cel Mare - 39 000 ha (în 

final 54 800 ha);

— Gălățui — Călărași -44 000 ha (în final 

83 700 h°) •

— Borcea de Jos I! - Baitai — 2 979 ha;

— Ograda — 890 ha;

— Vlădenl - Lunca — 2198 ha;

— Fetești - Lăteștl — 1374 ha;

— Amenajări locale — 25 461 ha.

• e

ÎNDIGUIRI Șl DESECĂRI:

— Borcea de Jos (compartiment Iii) pentru o supra

față de 14 000 ha.

/
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Orașul și satul pe treptele civilizației
WIAU

&URGENI

STRACHINA

CRUNTt

ANDKASESTICAZANtSTI

OREZU LATEST!

SOCOAIELE

BAKAGANU

FETE3H

VLAP ȚEPEȘ
BORCEA

INDEPENDENTA

n.bâlcesw

CUNESTI

CALARASI

R. R BULGARIA

!Sz) SClNTEIA 
SMIRNA

O POTCOAVĂ

SALTAVA

* K*

î KS
r BALACIU

Si LUFSAMU

^MISLEANU 

a y,

zSIbowușahi

j-p—șUNIREA
MODELV frni'i

iHDARtl IvZ-

FABRICA ULEI

rABWCA LEGUME FRUCTE

HIRTIE

FILATURA DE BUMBAC

NUTREȚURI COMBINATE.

FABRICA CONFECTH

LA SATE

I.EB. CALARASI

n anii cincinalului s-a încheiat 
electrificarea

— Din fondurile populației au fost construite, la sate, 7013 locuințe. 

—- Desfacerea de mărfuri la sate, pe locuitor, a atins suma de 2311 lei în

1970, față de 1 492 lei in 1965.

VALOAREA MĂRFURILOR VÎNDUTE

446

milioane lei
/

1965

664 .
milioane lei

1970
— în aceeași perioada la sate au fost construite 109 unități comerciale, 

din care J magazine universale.

în 1970, numărul saiariaților din județ a ajuns la 93 472 față de 

71 200 în 1965. Totalul saiariaților din industrie a crescut cu 4 375
Numărul cadrelor cu pregătire superioara care lucrează în agricultură a 

crescut de la 474 în 1965, la 682 în 1970, iar al cadrelor cu pregătire medie, 

de la 539 în 1965,1a 604 în 1970.

LOCUINȚE
în cincinal s-au construit 3098 apartamente. Față de perioada 1969- 

1965, în cincinal, numărul apartamentelor construite din fonduri centrale și cre

dite de la stat a fost de peste 2 ori maî mare. Au fost construite, în orașe, din 

fondurile populației, 2 293 case.
La Slobozia : noi locuințe frumoase, confortabile

>" 1 -î1

IFV F* . f*'. I■ j|m /im «Ăș pt kt
DEMĂRFURI

Unul din cinci locuitori ai județului invață

Șt ,i« ‘t-ClWĂ- SĂNĂTATE

în anul 1970, volumul mărfurilor vîndute popu
lației a fost de aproape ^5 miliarde lei, repre- 

zentînd o creștere de 44,1 la sută față de 1965.

Creșteri simțitoare s-au înregistrat Iu produsele 
de folosință îndelungată :

Frigidere 141,9 la sută

Televizoare 177,2 la sută

Mașini de spălat 354,3 la sută

Mașini de cusut 75,8 la sută

Mașini aragaz 220,5 la sută

Mobilă 150,0 la sută

S-au construit noi spații 
de învățămînt: 28 școli 

generale care împreu
nă cu extinderile însu
mează 261 săli de cla

să, 3 ,iceo de culteră 

generală și un liceu de 
specialitate, 3 internate 

cu 624 de locuri și 4 

cantine școlare, cu 550 

locuri.

în anul școlar 1970- 
1971 sînt cuprinși în dife
rite forme de învățămînt 
(școli de cuitură generală, 
profesionale și tehnice, li

cee) 74869 elevi.
Numărul cadrelor didac

tice a crescut de la 2 418 

în 1965 la 3355 în 

1970.

în județ funcționează 0 
case de cuitură, 55 că

mine culturale cu 65 «■ 

Bale, 4 biblioteci orășe

nești, 55 comunale și 

65 «iiale.

Un spital modern, cu 601 paturi, la Slobozia

în 1970, numărul spec
tatorilor la cinematograf a 

fost de 3 336 431 
iar al abonațifor la televi
ziune a sporit de aproape 

4,5 ori față de 1965.

Numărul medicilor s-a 

mărit cu 154 , Iar al 

personalului mediu sani
tar cu 295

La Slobozia s-a construit 
un spital modern cu 601 

paturi.

în stațiunea Amara se 

află în construcție 2 pa

vilioane cu o capacitate de 

1000 de locuri pe 

serie, care vor funcționa 

tot timpul anului.
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CU CE LUCRĂRI IntImpinaji PRIMA ZI LA

ANIVERSAREA PARTIDULUI?

de

din prî- 
an, inchi-

— Expozițiile 
măvara acestui ___ .
nate aniversării semicen-

singura . in autentici-
artiștilorpătrund adine în conștiința

8S9

Poșta TV de Ion Bucheru.

i cinema

a autorului. Or,(Urmare din pag. I)

0 adaptare mai hotărîtă la cerințele actuale
FLOREAS-

MOȘILOR

FLACARA

VITAN

: VICTO- 
16; 18,30; 
13,30; 16;

— Care ar fi, deci, punctele cri
tice ale actualului mod de organi
zare șt funcționare a Uniunii Arhi
tecților ?

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA BRAȘOV, 
SMARANDA OȚEANU

LIRA
9,30—15,30

atît în dome- — economiști, geologi, ingi- diferite specia-— cit și în
20.
18;

13,30, 16, 18.
); 13; 20.15.

vat de care se dispune ? Ce impor
tanță acordați, din acest punct de 
vedere, lucrărilor Conferinței a 
lll-a ?

— Cum explicați dumneavoastră 
prezența uneori timidă a Uniunii 
Arhitecțilcr in viața civică, inter
venția sa prea puțin concludentă in 
probleme de stringentă actualitate ?

UNI- 
20,30, 
16,30;

SERATÂ LITERARĂ

Pregătirile pentru intîmpinarea aniver
sării semicentenarului Partidului Comu
nist Roman se desfășoară, în aceste zile, 
pe planul unei atmosfere publice însufle
țite. Alături de întregul popor, și creato
rii lntîmplnă cu entuziasm unanim, aduc

omagiul creației lor măreței sărbători. 
Continuînd ciclul interviurilor initiate de 
ziarul nostru, ne-am adresat pictorului 
Virgil Almășanu — vicepreședinte al U- 
niunii artiștilor plastici — și artistului 
emerit Gheorghe Leahu, directorul Tea
trului National din Timișoara

Realizările societății noastre

— Cred că un eveniment de o asemenea importanță este și trebuie să fie continuu prezent în conștiința noastră, în conștiința artiștilor din întreaga țară. Această aniversare este a- dînc legată de societatea noastră, de tot ceea ce însemnăm noi pe acest pămînt Iată de ce cred că este o datorie a fiecăruia să-și exprime, cu mijloacele care-i stau la îndemînă, gindurile, sentimentele. Personal, mă gîndesc să realizez cîteva lucrări care, continuînd linia de pînă acum a preocupărilor mele, să aducă un plus calitativ. Mă străduiesc să realizez cîteva pînze care să aibă semnificația unul omagiu. Un omagiu adus istoriei eroice a poporului român vor fi, sper, două portrete compoziționale : unul înfă- țișindu-1 pe Mihai Viteazul, celălalt pe Tudor . Vla- dimlrescu. Sînt de fapt gînduri mal vechi, mereu reluate, modificate în dorința aflării formei celei mai potrivite, celei mai apte unei comunicări directe, limpezi.Vreau, de asemenea, să realizez o compoziție cu mai multe figuri, o compoziție al cărei interes să se fixeze în actualitate. Ea va reprezenta un moment de sărbătoare, va aminti clipe știute și simțite de

nol toți, va concentra un gînd în jurul acestui moment festiv. Desigur, . în realizarea acestor lucrări pornesc de la convingerea că nu ne putem rupe de timpul nostru, de realitățile care ne înconjoară. Trăim în această țară, sîn- tem înzestrați, fiecare din-

experiență. O experiență care, căutată în tradiția noastră și mai ales bine înțeleasă, e stare să asigure tatea lucrărilor.

Interviu cu Virgil ALMĂȘANU, 
vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici

tre noi, cu un anume grad de sensibilitate care ne face să vibrăm la aceste realități. Cred că viața societății noastre de azi, toate realizările, toate reușitele pe care le înregistrează, zi de zi, multiplele domenii de activitate ale României, pătrund în conștiința artistică, sînt înregistrate pe planul artei cu o adincă vibpație a sufletului. Există această realitate, dar există și o artă corespunzătoare ei, o artă care este rezultatul unui întreg complex de situații în mijlocul cărora trăim. Iar dorința de a înregistra în artă realizări deosebite mi se pare legitimă,- firească. Cred însă că pentru a ajunge la aceste etape superioare este necesară o îndelungată acumulare de

tenorului Partidului Co
munist Român vor reuni 
un impresionant număr 
de forțe artistice ale între
gii țări. Care sint, in a- 
ceste condiții, exigențele 
de ordinul calității ?— Expozițiile închinate semicentenarului vor fi, sper, un examen al calității. Țn ansamblul, lor, aceste manifestări vor constitui un adevărat eveniment plastic, pentru că simezeie expozițiilor vor reuni producții artistice ale ultimilor doi ani. Tematica variată, plină de conținut, prin care lucrările vor o- magia această aniversare va trebui să fie potențată de valoarea artistică a exponatelor. Numai autode- pășirea, prezentarea la un nivel artistic foarte înalt poate oferi satisfacții.

Lucrările ce vor configura profilul expozițiilor a- niversare vor trebui, firește, să se dovedească adine integrate în esența artei și culturii autohtone, să continue tradiția spiritualității noastre. De altfel, și pînă acum multe din lucrările contemporane au încercat și au realizat în parte această apropiere. Continuitate nu înseamnă numai continuitatea formulării — ci sensibilitate pentru evenimente ale istoriei noastre, pentru viața oamenilor de pe acest pămînt. Este vorba de o sensibilitate care înregistrează lucruri ce și-au lăsat amprenta pe tot ceea ce ne înconjoară. S-ar putea, desigur, găsi elemente definitorii, determinante ale acestei spiritualități românești : un anume simț al echilibrului, al armoniei, o căldură pe care nu le afli în altă parte. Brân- cuși sau Enescu, de exemplu,* au materializat magistral aceste însușiri. Datoriile artiștilor contemporani sînt sporite nu numai de aceste exemple de prestigiu. ci de întregul tezaur foarte prețios al spiritualității românești. Și, în egală măsură, de realizările impresionante ale prezentului nostru socialist.
Interviu
Marina

realizat
PREUTU

Jubileul viitorului nostrui- Anul semicentenarului partidului a coincis pentru teatrul timișorean cu sărbătorirea a 100 de ani de teatru românesc pc meleagurile ■ Banatului, j,cu; împlinirea — de asemenea marcată festiv — a unui sfert de veac de activitate a primului teatru profesionist român din această parte a țării și cu evenimentul investirii teatrului timișorean cu titulatura de Teatru Național.încerc sentimentul de bucurie al unui bilanț, cu rezultate așteptate și totuși surprinzătoare. Dar încerc și mai tare pe cea devenită, datorită partidului, o bucurie cotidiană : aceea de a face parte din mulțimea entuziastă a 20 milioane oameni ce construiesc palatul cel mai mare al patriei noi în atmosfera a- ceasta febrilă și emoționantă, caracterizată printr-o inedită unitate de ideal și totodată atît de bogată în răspunderi. în revărsarea aceasta de energie constructivă, în care tot ceea ce se face cu înaltă deliberare urmărește împlinirea și fe- ricirea omului. Simțim cu toți! mîndria rostului nostru creator.. Exact acest sentiment face ca jubileul de 50 de ani de existență a partidului să fie nu numai jubileul unor împliniri, ci și al însuși viitorului nostru. Semicentenarul partiduluiînseamnă sărbătoarea celei mai înalte culmi a demnității și fericirii noastre, o sărbătoare pe drumul as-

cendent spre un viitor luminos.Pentru Timișoara artistică partidul a însemnat totul. Aproape toate instituțiile jsale de artă sînt create în ultimii 25 de ani. Ele sînt întruchipările unor aspirații centenare ale populației de pe aceste meleaguri și au, totodată, gra-

Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, gin- durile și cele mai înalte sentimente de gratitudine, de dragoste și caldă recunoștință ale tuturor celor ce slujesc în această instituție se îndreaptă către, partid și conducătorii săi. Dacă teatrul timișorean sărbătorit nu de mult poartă titlul

ce în ce mai

Interviu cu Gheorghe LEAHU, 
artist emerit, directorul Teatrului 

Național din Timișoara

ție orientării partidului, marele merit de a valorifica și potența toate cîștigurile lor spirituale.
— Naționalul timișorean 

recent ctitorit este numai un 
exemplu.— Naționalul timișorean, asemenea universității, este o ' aspirație a bănățenilor străveche, poate de mai bine de un secol, abia azi, în prezentul nostru socialist, înfăptuită.Teatrul nostru, cel înființat acum un sfert de veac, a luat naștere in zilele imediat următoare preluării puterii de către forțele demo- crat-populare. Sprijinul de care s-a bucurat el de-a lungul sfertului de veac al existenței sale a fost unul din numeroasele exemple ale prețuirii și sprijinului acordat de către partid culturii.Așa cum am arătat șl în telegrama trimisă Comitetului Central al Partidului

cinste de Teatru Național, aceasta o datorăm încrederii acordate de către partid creatorilor, grijii față de destinele culturii și artei, îmbogățirii permanente a patrimoniului spiritual al națiunii noastre socialiste realizate prin grija sa. O dovadă a acestui mare adevăr al vieții noastre spirituale s-a produs recent, cînd secretarul general al partidului s-a întîlnit cu oamenii de artă și cultură, purtînd un util și generos dialog,
— Ce spectacole pregăteș

te Teatrul Național din Ti
mișoara in cinstea semicen
tenarului ?— Noua ctitorie reprezintă pentru noi toți un îndemn la redimensionarea activității în lumina aportului multilateral la care este chemat teatrul nostru să-și dea contribuția de energie și patos artistic, lent puternic în un stimu- realizarea

unor noi, din valoroase succese — în sensul unei arte capabile să oglindească activitatea, lupta și aspirațiile cele mai înalte ale poporului, în consolidarea noii societăți socialiste.Deși ne preocupă insistent cîteva piese anume, aș spune că întreaga noastră stagiune stă sub semnul marii sărbători. Consecvenți o- rientării noastre repertoriale, aș zice programatice, prin care punem un accent deosebit pe apropierea de public a dramaturgiei originale, clasice și contemporane, am inclus în repertoriul nostru actual foarte multe piese românești. Jucăm, așadar : „Travesti" de Aurel Baranga, „Trei piese" de T. Mazilu, „Arca bunei speranțe" de I. D. Sîrbu și două spectacole pentru copii — unu! dintre ele o dramatizare după „Dumbrava minunată" a lui Sadoveanu. De asemenea, vom prezenta „Pisica în noaptea Anului Nou" de D. R. Popescu, și intenționăm să punem în scenă o piesă inedită a dramaturgului Aurel Baranga.Prin întreaga lor activitate artistică, prin contactele tot mai frecvente cu spectatorii, prin ideile promovate în lumina rampei, artiștii teatrului din Timișoara își vor alătura astfel gindurile și sentimentele lor celor pe care le încearcă întreg poporul în acest moment aniversar.
Interviu realizat de 
Natalia STANCU

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) Re
cital de orgă susținut 
Xaver Dressier — 20.
• Opera Română : Bal 
19,30.
• Teatrul Național „I.

de Franz

mascat

_ ______  ________ L. Cara-
giale" (sala Studio) : Cui i-e frică 
tio Virginia Woolf 7 — 20.
a Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20. (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele in 
ureche — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara 
Magheru) Adio Charlie 
(sala Studio) : Năzdrăvanul 
(lentului — 20.
• Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamț (în sala Teatrului Mic) : 
Balul hoților
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînztana
— 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă
nase'' (sala Savoy) ; Micul infern
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) . Logodnicele aterizează la 
Paris - 19.30.
a Circul „Globus" : Internațional 
'71 - 19.30.

13.

10,00 — 11,30 Emlslunl-lecțll pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Cultura lucemei. Prezintă 
ing. Stan Tudorache și ing. 
V. Băncescu.
Deschiderea emisiunii. Unl- 
versal-șotron — enciclopedie 
pentru copii.

Cadran Internațional.

ROMANIA '71. AZI — JUDE
ȚUL VASLUI. Emisiune de 
Ion Dumitrașcu. Imaginea : 
George Pascaru.

Publicitate.

1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

Concursul ș! festivalul Inter
național „Cerbul de aur" 
Brașov — România — ediția 
a IV-a • Concurs : Britt 
Vendelbo — Danemarca, Le
nta Gentil — Portugalia, Ni
cole Jacquemin — Belgia, 
Cătălina Marinescu — Româ
nia, Fausti (Cima) — Luxem
burg Eric — Austria, Fre- 
derique Vali — Franța, He
lena Vondrackova — Ceho
slovacia.

Partea a Il-a a concursului 
și festivalului internațional 
„Cerbul de aur" « Recital 
Lola lovanovici • Recital 
Charles Trenet.

22,40 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

lesajul cîntecului 
bucuria de a trăiBrașov............ Cerbul de aur"... tinerețe.. talente... entuziasm... a- plauze... Am regăsit scena festivalului încărcată de emoție, pregătită să evoce, prin izbinzile acestei ediții, marile recitaluri ale edițiilor precedente Decorul sobru, masiv,, potrivit pentru o deschidere festivă, dar — deși vizează simbolul cerbului — parcă prea auster ; impresie ce se atenuează datorită ingeniozității dispunerii luminilor, căutind adîncimea. amplificînd perspectiva, dezvăluind o concepție plastică a imaginii, mode- lindu-se după armoniile cîntecului, după calitățile interpretului. Deci, primul gong a fost receptat aseară cu emoția firească oricărui debut. Chiar dacă el consacră o nouă ediție.în cadrul festivității de deschidere, Valeriu Râpeanu, președintele juriului și al comitetului de organizare al concursului și festivalului internațional al cîntecului „Brașov-România" 1971, vicepreședinte al Comitetului de radiodifuziune și televiziune, a rostit cuvîntul de salut. Au fost prezentați, apoi, membrii juriului internațional — reprezentanți ai radioteleviziunilor participante.Am văzut aseară parada concu- renților sosiți pînă acum.I-am ascultat pe primii cinci. Se a- nunță un concurs de „voci", o competiție strînsă, serioasă.' Mulți dintre concurenți și-au aflat deja numele pe discuri de succes, sînt lau- reați ai unor concursuri naționale, dovadă a prestigiului de care se bucură „Cerbul de aur“. în ordinea stabilită prin tragere la sorți, concursul a fost inaugurat de Eliane Dambre (Elveția) și am notat' interpretarea delicată a melodiei „E vîrsta întrebărilor" ; Lili Ivanova (R.P. Bulgaria), cu o voce bine cultivată, a redat cu naturalețe'atmosfera șlagărului „După noapte vine zi‘< Ani alăturat tălmăcirii sensibile a compoziției lui Mișu Iancu. „Pentru nimic în lume", de către Dereck John Tilley (Țara Galilor), temperamentul Reginei Thoss (R. D. Germană), care a oferit prin „Rom-Ta-Rom" un cîntec ritmat închinat festivalului. în sfîrșit, am ascultat-o pe Dova (Spania). Ea mi s-a părut foarte sigură, stăpînă pe fiecare inflexiune a glasului. A impus în „Țigani", ca și în melodia lui Cristinoiu „Nici o lacrimă". prin soluții personale, fina- luri bine dozate, intuind răspunsul prompt al sălii.O primă zi de confruntări... Vor urma altele. încărcate de aceeași e- moție. de aceeași curiozitate și interes din partea spectatorilor, obișnuiți deja să vadă în întrecerea prilejuită de „Cerbul de aur" o competiție. îr> numele frumosului, al tinereții, al dorinței de a ne cunoaște și comunica prin cîntec.După audierea primilor cinci participant, ospitalierul public al. festi-

valului a salutat călduros întîlnirea — într-un recital sobru — cu solista Doina Badea.Mizînd cu încredere pe calitățile ei vocale, pregnante, Doina Badea și-a construit microconcertul evidențiin- du-și forța glasului. „Barcarola" lui Mălineanu (susținută de muzicalitatea sextetului vocal ..Cantabile", condus de S. Toscani), „Hău- lita" lui. Veselovschi. „Mon amour" ' sau celebra „Ciuleandra" din reper-

toriul Măriei Tănase au permis ilustrarea unei bune conduceri a glasului. Vocea Doinei Badea este penetrantă, puternică și fiecare melodie, duioasă sau sprințară, veselă sau melancolică, nu poate ocoli aceste caracteristici. Deosebită ne-a apărut „Mi-am pus busuioc în păr“ de Ion Vasilescu, tărăgănată, cu o discretă nuanță romantică.Finalul primei seri și momentul el de strălucire s-a datorat, firește, recitalului lui Alain Barriere. Modest, timid, cîntărețul nu se afișează

ca o vedetă. Cîntă simplu, așa cum se prezintă el însuși. Povestește cum își așteaptă iubita zile, ani de-a rîn- dul ; „mandolina", după părerea sa, are o inimă care știe să consoleze, să facă oamenii să vibreze. Privește marea cu nostalgie și rămîne trist cînd se gindește că sint oameni care nu înțeleg solitudinea ei. Glasul vibrează parcă altfel, devine oracolar, solemn cînd deapănă istoria Vietnamului, istoria unei țări foarte îndepărtate, unei țări care se cutremură sub bombe, in care copiii nu au morminte, iar trandafirii sînt omorîți, unei țări în care pentru triumful libertății pe cîmpul de luptă sint semănate jertfele eroilor. Cîntecul său îi omagiază cu căldură pe luptătorii pentru dreptate, pentru cauza sfin.tă a libertății. Cîntecul său acuză, protestează. Și tot cîntecul său, meditativ, cu ecouri de o nostalgică gravitate, evocă minunatul soare al verii sau lungul drum al vieții.Ce rațiune are de fapt cîntecul ? „Aceea de a aduce unui număr cît mai mare de oameni, din cînd în cînd, o mică flacără, bucurie, poezie" — ne-a spus Barriere.L-am întrebat ce părere are despre formula compozitor-poet și a răspuns că i se pare formula ideală pentru succesul muzicii.Dacă-1 întrebi despre munca sa răspunde că nu iubește elaborarea forțată, închistată. Totul în cîntec se cere să fie spontan. Dacă-1 întrebi cum scrie versurile, recunoaște Că sint zile în care nu așterne decît două rînduri și numai atunci cînd 1 se par bune.Cîntă simplu, pentru toată lumea. Așa1 cum a cintat și ieri seară. în prima zi a Festivalului de la Brașov, aducind un argument demn de luat în seamă in favoarea cîntecului adevărat care are de comunicat, în numele ' frumuseții și al demnității existenței, un mesaj oamenilor. Un mesaj pe care cei ce ascultă cîntecul sint bucuroși să-1 primească.

TIMIȘOARA (corespondentul „Scîn- teii“, Cezar Ioana). — Sub egida U- niunii Scriitorilor din țara noastră, a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate germană și maghiară din județul Timiș, și cu concursul revistelor [gaz Sz6 din Tîrgu-Mureș și Neue Literătur din București, la Timișoara a avut loc marți o serată literară dedicată apropiatei aniversări a semicentenarului Partidului Comunist Român. Scriitori din Capitală, Timișoara și din alte . centre culturale ale țării, români, maghiari și germani, precum și actori de la ■ ____Teatrul National și- teatrele german nos

și maghiar din localitate au citit versuri și proză din cele mai reprezentative creații închinate partidului, efortului' constructiv unit al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru făurirea vieții noi pe pămîntul. patriei comune, România socialistă. La această manifestare culturală au participat Nina Cassian. Anghel Dumbrăveanu, Kă- roly Endre, Fodor Sândor. Franyl Zoltăn, Hajdu Gyozd, Arnold Hauser, Hedi Hauser. Lăszldffy Aladâr, Franz Liebhard, Anemone Latzina, Maj- tenyi Erik, Paul Schuster, Szăsz Ja-

• Mi hal Viteazul : PATRIA - 10; 
16; 20.
• începutul : CENTRAL 
11,30; 13,43; 16; 18,15; 20,30.
• Mexic ’70 : FESTIVAL 
11,15; ,13,30; ,16; 18,30; 20,45.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : LUCEAFĂRUL - 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15, 21,15, BUCU
REȘTI - 8; 12.15; 14,30; 16.45;
19; 21.15.
• Homeo șl Julleta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21, FAVORIT 
- 10; 13: 16.30: 19,30.
• Clanul sicilienilor : SALA PA
LATULUI - 17 (seria de bilete - 
3603) ; 20,15 (seria de bilete —
3609), FEROVIAR - 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30, 21, EXCELSIOR - 9;
11,15: 13,45; 16; 18.30; 21, MELO
DIA - 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
GLORIA - 9.30; 12; 14.30; 17:
19,30.
• B. D. intră In acțiune : LUMI
NA - 8,45: 11,15; 1......................
21, MUNCA - 15,30:
• Cîntecele mării : VOLGA 
9,30; .11,30; 13,30: 15,30. “ 
AURORA - 9; 11,15;
U.OU, . 12,OU, 20,ou; 20,ou, 18; 20,
AURORA - 9; 11,15; 13.30- 15,._, 
18; 20,15, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15,30; 17.45; 20.
• Fablio magicianul : TIMPURI 
NOI — 9.30—17.30 în continuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI - 19,30; 21.
• Incineratorul : VIITORUL 
16:18:20.,
• Tripla verificare : 
15,30; 18; 20.15, ARTA — 
in continuare; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi 
RIA - 9; 11,15, 13,30;
20.45, TOM1S - 9; 11,15; 
18,15; 20,30, FLAMURA - 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Un Italian în America : GRI- 
VIȚA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 0; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Strada lăturalnică: BUZEȘTI
- 15,30; 18; 20,15.
• Mizerabilii (ambele serii) — 
9,30; 13, In lumea dansului — 16,30;
18.45, Marșul eroic — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• îngerii negri : DACIA - 8,30— 
20,30 în continuare MIORIȚA — 
10; 13; 16; 19.
• Cinci pentru infern : BUCEGI
- 16; 18,15; 20.30. GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Genoveva de Brabant: 
REA - 14,45; 16 30; 18,30;
DRUMUL SĂRII - 14.45; 
18.30: 20,30.
• Ultimul samurai : 
CA — 15.30: 18; 20,30.
• Crimă si pedeapsă :
- 15. 19.
• Pomul de Crăciun :
- 15,30; 18; 20.15.
• Ora scorpionului :
15.30; 18: 20.30.
• 100 de carabine : RAHOVA — 
15.30; 18; 20.30.
• Soarele alb al pustiului : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
• 24—25 nu se înapoiază : FEREN
TARI - 15.30; 17,45; 20.
• Cenușă : PACEA - 16; 19.
• Aurul ; CRINGAȘI - 16. 18:
• Șoimii : COSMOS — 15.30; 
20,15.
• King Kong evadează : LARO- 
MET - 15.30: 17 30: 19,30.

zitivă a concepțiilor arhitecților fost, fără îndoială, de o mare utilitate, îndrumările de care au beneficiat, în repetate rînduri, din partea conducerii de partid și de stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal. Interesul direct manifestat pentru marile proiecte, orientările principiale și indicațiile precise date pro- iectanților au contribuit mult ca ar- hitecții să se apropie de o mai clară înțelegere a sarcinilor lor.Fără îndoială, în activitatea arhitecților s-au manifestat și lipsuri, dintre care unele n-au fost încă înlăturate. Una este tocmai o anumită lipsă de realism, tendința de a amplifica programele — uneori la impulsul beneficiarilor, alteori din proprie inițiativă ; măsura realului fiind întrecută, au fost imobilizate nu o dată importante mijloace materiale, au fost ocupate terenuri nejustificat de întinse, s-au construit volume impozante, scumpe și cu materiale pretențioase, fără un temei funcțional cert. Chiar și în arhitectura industrială au existat preocupări exagerate pentru aspectul exterior, în sensul adăugării unor elemente inutile, a unor finisaje scumpe ; pe lingă alte dezavantaje, aceasta a dus și la prelungirea unor termene de punere în funcțiune pentru obiective productive. La acestea s-a adăugat o anumită rezervă în privința industrializării construcțiilor și tipizării lor, datorată unei viziuni artizanale, depășite, asupra execuției ; în loc ca tocmai ei să determine sensul dezvoltării proceselor tehnologice pe șantiere, mulți arhitecți s-au aflat în în- tîrziere, situîndu-se pe o poziție pasivă.Se știe că arhitectura reprezintă și o operă de creație artistică — realizată, desigur, cu mijloace actuale — care presupune o originalitate specifică culturii poporului român, timpului nostru, și care să poarte și

amprenta personală neînsușirea organică de către unii arhitecți a mijloacelor și procedeelor moderne de execuție a făcut ca, în unele ansambluri, să nu se realizeze efectul de varietate, indispensabil pentru personalizarea și umanizarea lor. Pericolul monotoniei n-a putut fi evitat în anumite ansambluri noi, ceea ce a determinat pe unii să teoretizeze, în sensul că monotonia ar

In desfășurarea vieții arhitectu- Uniunea Arhitecților n-a a- acel rol activ pe care ar trebuit să-l dețină, prezența nu s-a făcut îndeajuns sim- Ea a dovedit, într-adevăr, lipsă de inițiativă și a continuat să păstreze un caracter mai mult reprezentativ, fără să intervină — în măsura necesară — pentru sprijinirea organelor de stat și fără să sesizeze

nale, totuși în activitatea ei manifestat multe lipsuri, între care faptul că a avut un caracter mai mult reprezentativ decît acela de organism profesional activ și eficace. Apoi, dacă ea n-a abordat cu energie și perseverență studierea și mai ales rezolvarea problemelor acute și actuale, trebuie spus că nici organele de stat cu care avea legături, și cu care trebuia să colaboreze,
— Ținerea conferinței ar trebui să reprezinte nu numai îndeplinirea unei prevederi statutare, ea trebuie să creeze posibilitatea ca Uniunea Arhitecților să-și îmbunătățească ho- tărît activitatea, modul de lucru, pen-

domeniul producției de materiale și al executării de lucrări de construcție — tehnologi, ingineri constructori, instalatori, electricieni. Colaborarea va trebui îmbunătățită și cu artiștii plastici, prin găsirea unor forme organizatorice de atragere a lor la întreaga activitate de ridicare de noi orașe, ansambluri și edificii monumentale, ceea ce nu poate fi decît profitabil și pentru orientarea creației actuale de artă plastică spre temele majore ale vieții poporului

fi inerentă procesului de industrializare ; desigur, o limitare excesivă a numărului de tipuri, a posibilităților metodelor industriale duce la un oarecare schematism. Acest lucru s-a datorat însă tocmai faptului că arhi- tecții n-au fost în fruntea procesului de dezvoltare a respectivelor metode, de sporire a numărului de tipuri și diversificare a lor, pentru a avea astfel la îndemînă mijloace mai variate de adaptare la specificul local, de obținere a unor ansambluri și clădiri originale. Este, de asemenea, de semnalat ezitarea unor arhitecți de a se indrepta spre unitățile de proiectare județene unde, tinerilor mai cu seamă, li se oferă posibilități cu totul excepționale de afirmare și dezvoltare.

problemele care au framintat In a- ceastă perioadă masa de proiectanți. U.A. n-a izbutit să-i mobilizeze pentru a asigura rezolvarea unor necesități acute — cum a fost deplasarea spre județe a unor cadre calificate — și numai Ia impulsuri directe, din partea conducerii de partid, a început să acționeze, să-și îmbunătățească activitatea.

n-au știut să folosească aceste posibilități și, atunci cînd s-ău făcut unele propuneri, nu li s-au dat o urmare practică. Mai cred că o lipsă stă și in faptul că organele de conducere ale uniunii, biroul în special, este compus din cadre dintre care multe n-au legătură directă cu producția, cu activitatea profesională, unii îndeplinind funcții sau avind sarcini în alte sectoare, mulți lucrînd numai în învățămînt ; nereprezentarea tineretului în birou și în comitet n-a avut nici ea darul să contribuie la însuflețirea activității noastre.
— Deși U.A., ca organizație obștească. a avut în ultimii ani preocupări incontestabile privind mobilizarea arhitecților pentru dezbaterea unor teme ale producției, organizarea de concursuri, a activității de documentare, de conferințe și alte forme de îmbogățire a pregătirii profesio-

— Trăim o etapă de transformări 
înnoitoare, de continuă perfecționa
re a societății, a formelor de ma
nifestare a vieții politice, economi
ce și sociale. Asupra căror resor- 

, turi credeți că ar trebui să se ac
ționeze. in acest spirit, pentru a se 
asigura, in activitatea U.A., o de
plină realizare a potențialului ele-

tru a avea un aport real, concret și cit mai util în domeniile de manifestare a arhitecților. Este necesar să se dezbată cu curaj, deschis, acele probleme actuale ale profesiunii de a căror rezolvare depinde ca U.A. să devină un organism viu, cu inițiativă, adaptat suplu și eficace la cerințele zilei de azi. Nădăjduiesc că se va găsi posibilitatea ca uniunea să-și creeze și forme proprii de activitate profesională, prin care să mobilizeze resursele de creație disponibile ale membrilor săi și să aducă o contribuție proprie, prin elaborarea unor studii și proiecte, la soluționarea u- nor probleme concrete ale practicii arhitecturale. Ea trebuie să organizeze largi dezbateri într-un spirit democratic, la care să antreneze și specialiștii foarte numeroși cu care ar- hitecții colaborează, niul sistematizării sociologi, igieniști, neri și tehnicieni de lități, matematicieni

nostru.Consider că uniunea reprezintă un cadru potrivit pentru impulsionarea studiilor și a cercetării științifice, ca și pentru continua perfecționare și adaptare la zi a formației profesionale a arhitecților, prin participarea la diferite forme de reciclare sau la alte activități menite să ridice calificarea profesională și nivelul de cultură tehnică, ideologică, estetică a arhitecților. Socotesc necesară îmbunătățirea conlucrării cu organele de stat care au răspunderi în acest domeniu — centrale și locale — sprijinirea mai activă a județelor a căror înzestrare cu cadre nu este corespunzătoare încă. Este important ca structura noilor organe ale U.A. să oglindească atragerea in activitatea de conducere atît a cadrelor cu experiență, cît — mai ales — a celor mai tinere, atașate procesului de producție, proiectării, din toate județele țării, din toate sectoarele.Lucrul hotărîtor ar fi însă introducerea unui spirit viu, dinamic, combativ, prin antrenarea unui număr cil mai mare de arhitecți și specialiști din domeniile apropiate la dezbaterea largă și soluționarea corespunzătoare a problemelor și sarcinilor care stau în fața arhitecților și constructorilor, a tuturor celor cuprinși în procesul de construire a societății noastre. Pentru toate aceste rațiuni. însuși statutul U.A. trebuie modificat, adaptat noilor cerințe ale activității.
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Primiri 
la Consiliul de Miniștri

VERS
Fără...
rodaj ?Cornel Sas < din Alba Iulia, strada G. Coșbuc 22, a înaintat, la data de 19 decembrie 1969, o cerere conducerii fabricii de porțelan (aflată în construcție) din localitate, prin care solicita angajarea sa într-un post de șofer. Nu este locul să discutăm acum dacă această cerere trebuia sau nu să fie rezolvată în sensul dorit de solicitant. Destul să spunem că, de curînd, el a primit răspunsul : „Vă facem cunoscut că nu avem posturi disponibile pentru meseria solicitată". Semnat și parafat, ing. Romulus Didia, director, și Nicolae Moraru, șef birou personal. A fost ■ expediat celui în cauză la data de... 3 februarie 1971. Deci, după 14 luni de la înregistrarea cererii sale ! între timp, ultimul post de șofer a fost ocupat la 27 ianuarie 1971, cu o săptămînă înainte de expedierea adresei. Nici operativitate, nici responsabilitate ! Dacă fabrica nu a început încă să producă, în schimb birocrația dă randament. Cind s-a făcut oare „rodajul" T

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit marți pe dr. Abdulhady Hassan Taher, guvernatorul Societății naționale de petro] din Arabia Saudită (Petromin), care face o vizită în țara noastră la invitația ministrului petrolului.La întrevedere a luat parte Alexandru Boabă, ministrul petrolului.Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare în domeniul industriei petrolului dintre România și Arabia Saudită.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
★Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Radulescu, a primit

marți delegația Consiliului pentru .omerțul cu Europa de Est din Marea Britanie, condusă de John Stevens, președintele consiliului.La întrevedere au luat parte Popa Pretor, adjunct al ministrului comerțului exterior, Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, precum și Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București.Au fost discutate cu acest prilej probleme privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice dintre cele două țări.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)
Vizitele delegației Consiliului pentru 

comerțul cu Europa de est din Marea Britanieîn cursul zilei de marți, delegația Consiliului pentru comerțul cu Europa de Est, din Marea Britanie, condusă de John Stevens, președintele consiliului, a avut întrevederi la Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Camera de Comerț, precum și la Consiliul Național al Cercetării Științifice.

La întrevederi a luat parte Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București.în onoarea delegației, vicepreședintele Camerei de Comerț, Hristache Zambeti, a oferit un dejun în saloanele hotelului Athenee Palace, iar seara, ambasadorul Marii Britanii la București a oferit un dineu.(Agerpres)
Damigeana 
cu... benzină

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Plecarea delegației Skupștinei
Federale a R. S. F. Iugoslavia

Cronica zilei

Era trecut de miezul nopții și 
tn imobilul de pe strada Diaconu 
Coresi nr. 43 din Timișoara se 
stinseseră de mult toate lumi
nile. Deodată, geamurile unei 
camere, în care dormea pensio
nara Maria Jula, in vîrstă de 64 
de ani, împreună cu trei tinere 
luate de ea în gazdă, s-au ■fă
cut țăndări; în mijlocul încă
perii a căzut o damigeană cu 
benzină și, după cîteva secun
de, de la un chibrit aruncat pe 
■fereastră a izbucnit un incen
diu. Au intervenit imediat pom
pierii militari. Cele patru loca
tare au fost scoase din flăcări 
și internate în stare gravă la 
spital. La scurt timp însă, una 
dintre ele, Ioana Ionica, în 
virstă de 19 ani, a decedat. Ce 
se întâmplase ? Șof erul Ion Iri- 
mia se certase cu tânăra I. V. 
care locuia aici și, în semn de 
răzbunare, aruncase damigeana 
cu benzină în casă. Imediat 
după aceasta, a pornit spre Tr. 
Severin, pentru a se răfui și cu 
părinții tinerei 
trucit susținea 
minat-o să se 
gara Lugoj a fost oprit din 
drum, și arestat,;Ăcum îl, așteap
tă instanța de judecată.

MONDIALELE OE HOCHEI
PE GHEAȚĂ (grupa 0

respective, în
că ei au deter- 
certe cu el. In

Trofee 
vînătoreștiLa o vînătoare organizată . raza Ocolului silvic Căiuți (Bacău), pentru un grup de turiști străini aflați în trecere prin această parte a țării, au fost vînați 7 mistreți. Trei dintre ei erau purtătorii unor trofee remarcabile : doi au întrunit punctajul necesar obținerii medaliei de aur, iar unul pentru medalie de argint. Cel mai valoros (lungimea colților de 22 centimetri) a totalizat 124 de puncte. Adevărul ne obligă să spunem că nu se poate mîn- dri cu el un vînător, ci o... vî- nătoriță : Gretl Wieshofer-Kiehn din R.F.G. Cu prilejul unei alte vinători, de data aceasta în Munții Oituzului, a fost împușcat un cerb al cărui trofeu a întrunit 224 puncte, încadrîn- du-se și acesta în normele stabilite pentru obținerea medaliei de aur.

pe

România — Bulgaria 12—2In cel de-al patrulea meci pe care reprezentativa română l-a susținut în cadrul campionatului mondial, ea a învins echipa Bulgariei cu scorul de 12—2. Joi, echipa română va juca cu formația Olandei.
HANDBAL:
Suedia — România 13-11La Stockholm s-au întîlnit ieri selecționatele de handbal masculin ale Suediei și României. A învins echipa gazdă cu scorul de 13—11.

Reuniunea reprezentanților 
federațiilor de fotbal 
din țările socialisteîntre 3 și 5 martie, Ia Budapesta se desfășoară lucrările reuniunii reprezentanților federațiilor de fotbal din țările socialiste. Din partea României participă Ion Șiclovan, vicepreședinte al federației române de fotbal, și Gheorghe Popescu, membru al conducerii federației.în cadrul lucrărilor vor fi luate în discuție probleme legate de calendarul internațional și se va analiza propunerea F.I.F.A. de a se schimba formula de disputare a viitorului campionat mondial.

TENIS : La Londra, o finalâ 
Pilici—LaverFinalul turneului internațional de tenis (rezervat jucătorilor profesio

niști) de la Londra se va disputa între cunoscutul campion australian ROD LAVER și revelația concursului, iugoslavul NIKOLA . PILICI. în semifinale, Rod Laver l-a eliminat cu 6—3, 7—5 pe compatriotul său Tony Roche, iar Nikola Pilici l-a întrecut cu 4—6, 6—3, 6—4 pe americanul Marty Riessen.
ȘAH : România-R.F. a 

Germaniei 12-8Disputată timp de două zile la Bamberg, întîlnirea internațională de șah dintre echipele mixte ale R.F. a Germaniei și României s-a încheiat cu scorul de 12—8 in favoarea șahiștilor români.
RUGBI: Franța-ltalia 37-13Peste 5 000 de spectatori au urmărit la Nisa întîlnirea internațională de rugbi dintre selecționatele Franței (care in acest joc a aliniat formația secundă) și Italiei, contînd pentru „Cupa Națiunilor“-F.I.R.A. Rugbiștii francezi au terminat învingători cu scorul de 37—13 (21—0).

PRONOSPORTCîștigurile concursului Pronosport nr. 9 din 28 februarie 1971.CATEGORIA I : (12 rezultate) 1 variantă (16%) a 78 043 lei ;CATEGORIA a Il-a : (11 rezultate) 8,6 variante a 10 890 lei ;CATEGORIA a III-a : (10 rezultate) 99,85 variante a 1 407 lei.Participantul MÎNDRU TEODOR din București str. Horbotei nr. 3, pe lingă cîștigul de categoria I, a mai obținut încă 95 de premii 10% la categoriile a Il-a și a III-a, totali- zînd un ciștig în valoare de 104 710 lei.

Nu
de

e prea 
oaie ?

Recent, președintele S.U.A., Richard Nixon, a prezentat un raport Congresului și a adresat concomitent un mesaj radiodifuzat națiunii americane în care a făcut un bilanț al activității externe . a administrației sale, precizînd pozițiile și liniile de evoluție ale politicii americane față de principalele probleme ale vieții internaționale, poziții care nu arareori au un caracter contradictoriu.
este pe deplin posibil : 
în cind, cite o oaie se

Faptul 
din cind ni emu., uwe u 1/u.tc 
mai pierde de turmă. Iată insă 
că se mai întâmplă și imposibi
lul : ca turma să se piardă de 
oaie ! Nu demult in două coo
perative agricole ae producție din 
Băilești (Dolj), a avut loc un 
control. S-a verificat modul în 
care sînt înregistrați mieii din 
producția acestui an. Rezulta
tul întrece orice așteptări. Nu 
mai puțin de 378 de miei erau 
neînregistrați în evidențele con
tabile. Nu este cam_prea mare 
o asemenea turmă, pentru ca, 
încă de la prima numărătoare, 
să dispară fără nici o urmă?

Enigma unei 
ștampileAlexandru Nicolescu din Ploiești a ridicat, acum cîtva timp, din depozitul O.C.L. „Produse industriale" mobilă în valoare de aproape 10 000 lei. Aparent, actele pentru rate erau în regulă : purtau semnăturile de rigoare și era vizibil aplicată ștampila unității girante : Centrala industrială de utilaj petrolier. La 22 februarie a.e., cind a venit vremea ca O.C.L. să-și încaseze prima rată, ș-a constatat că mobila a fost vîn- dută pe bază de acte false : A- lexandru Nicolescu nu figură ca salariat al numitei centrale. Sesizate, organele de miliție au reușit să-l depisteze pe cel ce a falsificat contractul și să-1 rețină sub arest. Rămine acum să se vadă însă de unde anume a găsit ștampila respectivă. Care dintre cele două funcționare — ce dețin ștampilele centralei industriale — va enigmă ?

Rubrică
Dumitru 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

dezlega această
redactată de :
TÎRCOB

Astfel — deși în documentele respective se recunoaște faptul că in lume s-au produs mari schimbări social-politice care pun cu acuitate la ordinea zilei necesitatea unei politici realiste, de conviețuire pașnică, de colaborare și înțelegere, pe bază de egalitate, între toate națiunile — președintele S.U.A. a reafirmat, în spiritul doctrinei care-i poartă numele, pretenția la „un rol american major", la „dreptul" preponderent al Statelor Unite în conducerea treburilor mondiale. în mod practic, este o reflectare a concepției exercitării unei hegemonii internaționale. cu întreg ansamblul său de consecințe negative — subordonarea unor state față de altele, dominația celor puternici asupra celor mai. slabi, consacrarea și legalizarea ingerințelor în treburile interne ale popoarelor.O asemenea orientare este însă neconformă cu una din realitățile majore ale lumii de astăzi, respectiv faptul esențial, că a trecut definitiv vremea cînd soarta păcii, destinele popoarelor puteau fi decise in mod exclusiv de marile puteri. Poporul român apreciază că participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea și potențialul lor, la elaborarea măsurilor care afectează pacea generală constituie cheia de boltă a unor relații internaționale sănătoase — concomitent cu respectarea dreptului imprescriptibil al fiecărei națiuni de a-și hotărî singură soarta, potrivit voinței sale, fără vreun amestec din afară și fără ca cineva să-și aroge drepturi de tutelă.Este binecunoscut interesul deosebit pe care-1 suscită în opinia publică, inclusiv în cercurile guvernamentale, ideea realizării securității europene, precum și ecoul favorabil larg de care se bucură inițiativa de a se organiza o conferință general- europeană. Intensificarea relațiilor inter-europene, contribuția adusă de diferite țări la normalizarea raporturilor pe multiple planuri, numeroasele contacte, întilniri, schimburi de vederi — expresii ale unei politici constructive și active — au dus la progrese incontestabile în îmbunătățirea climatului politic al continentului. S-a conturat, de asemenea, un larg consens internațional privind obiectivele generale ale conferinței de securitate, ca și participarea la ea, pe lîngă statele europene, a S.U.A. și Canadei. Firesc ar fi fost ca la această înțelegere

S.U.A. să răspundă printr-o contribuție pozitivă in ce privește accelerarea convocării reuniunii general-euro- pene ; în loc de aceasta, în documentele amintite se exprimă poziții de rezervă și tendințe de tergiversare, prin condiționări prealabile, cerîndu-se soluționarea anticipată a unor probleme complexe ale vieții politice a continentului asupra cărora sînt în curs tratative. Ori, tocmai convocarea conferinței ar aduce o mare și substanțială contribuție la creșterea încrederii între statele continentului — ceea ce ar crea premise incomparabil mai favorabile pentru

La invitația Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, între 25 februarie — 2 martie 1971, a vizitat România o delegație a Comitetelor de politică externă ale Vecei Popoarelor și Vecei social-po- litice ale Skupștinei Federale a R.S.F, Iugoslavia. Din delegație au făcut parte tovarășii Bogdan Osolnik, președintele Comitetului pentru politică externă a Vecei social-politice, conducătorul delegației, Djurica Jojkici și Mara Rădici, membri ai Comitetului pentru politică externă al Vecei popoarelor, - Mihaylo Apostolski, Sandor Meszaros și Bogdan Pekotici, membri ai Comitetului pentru politică externă al Vecei social-politice, Vladeta Zunici, secretarul Comitetului pentru politică externă al Vecei social-politice.în cursul vizitei, delegația a purtat convorbiri cu o delegație a Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, alcătuită din tovarășii Mihai Dalea, președintele comisiei, Ilie Rădulescu, vicepreședinte, Alexandru Ionescu, secretar, Iu- liu Fejes, Lina Ciobanu și Marin Enache, membri ai comisiei.în cadrul ședințelor de lucru, delegațiile au făcut un schimb larg de vederi asupra principalelor probleme ale vieții internaționale actuale, precum și un fructuos schimb de experiență asupra activității Comisiei și Comitetelor de politică externă ale celor două parlamente.O atenție deosebită s-a acordat, în cadrul convorbirilor, problemelor securității și colaborării în Europa, contribuției pe care parlamentele și personalitățile parlamentare din statele europene o pot aduce la crearea unui climat de destindere, de înțelegere și largă colaborare între toate statele acestui continent, indiferent de sistemele lor social-politice. S-a subliniat, în acest context, importanța deosebită pe care o are respectarea neabătută, de către toate statele, a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Pornind de la progresele înregistrate în ultimul timp pe calea destinderii în Europa, cele două părți au subliniat că în condițiile actuale se impune tot mai mult necesitatea ca a- ceastă evoluție pozitivă să fie susținută de noi inițiative și acțiuni concrete, în scopul creării condițiilor favorabile convocării conferinței pentru securitatea și colaborarea în Europa. în legătură cu aceasta a fost exprimată părerea că, pe lîngă alte întilniri, realizarea unei întruniri a parlamentarilor din Europa, pentru discutarea căilor și mijloacelor de

realizare a securității pe continent, ar putea adăuga noi elemente pozitive la crearea condițiilor pentru convocarea conferinței general-eu- ropene. pentru securitate si colaborare.Cele două părți au efectuat un schimb de păreri cu privire la posibilitățile existente pentru promovarea colaborării între țările balcanice, subliniindu-se interesul vital al Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru transformarea Balcanilor într-o zonă de bună vecinătate și cooperare, de pace și securitate, necesitatea de a se acționa și in viitor pe toate căile, pentru crearea unei atmosfere favorabile adîn- cirii colaborării, prieteniei și a relațiilor de bună vecinătate între popoarele balcanice.Cu prilejul convorbirilor, cele două delegații, exprimîndu-și îngrijorarea în legătură cu lărgirea conflictului din Asia de sud-est, au reafirmat solidaritatea și sprijinul lor față de cauza dreaptă a popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian, împotriva intervenției militare străine, pentru dreptul popoarelor din Indochina de a-și hotărî singure viitorul în conformitate cu voința și interesele lor naționale.De asemenea, s-a exprimat îngrijorarea în legătură "u situația din Orientul Mijlociu și s-au reafirmat pozițiile parlamentelor celor două țări cu privire la necesitatea găsirii unei soluții pașnice a acestei crize, în conformitate cu rezoluția din 22 noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate.Convorbirile dintre cele două delegații s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și deplină înțelegere reciprocă, în spiritul relațiilor de caldă prietenie frățească existente între popoarele si țările noastre socialiste.în timpul șederii în România, membru delegației iugoslave au avut întilniri la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Academia de Științe Sociale și Politice, au vizitat obiective economice și so- cial-culturale din București și din județele Brașov și Prahova.
★Marți seara, delegația a părăsit Capitala. La plecare, în Gara de Nord, oaspeții au fost salutați de Mihai Dalea, președintele Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Ilîe Rădulescu, vicepreședinte al comisiei, deputați ai M.A.N., de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului Dyzma Galaj o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu ocazia alegerii sale în funcția de mareșal al Seimului Republicii Populare Polone. ■ArRonald Neath, reprezentant al Diviziei de administrație publică din cadrul Secretariatului O.N.U.. a sosit la București, într-o călătorie de studii și documentare.în timpul șederii în țara noastră, oaspetele va vizita Universitatea din București, Academia de Studii Economice, diferite licee din Capitală, Institutul politehnic din Brașov, precum și instituții social-culturalo și științifice din țară.
★Violonistul Evelio Tieles din Cuba, acompaniat la pian de Victoria Ște-

fănescu, a prezentat marți seara un recitai în Sala mică a Palatului Republicii Socialiste România. Programul a cuprins lucrări de Bacn, Beethoven, Faure și Brahms.*în cadrul schimburilor directe dintre uniunile de cineaști din România și U.R.S.S., Casa filmului din Moscova ' a găzduit, în luna februarie, o expoziție românească de scenografie de film, organizată cu prilejul aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român. Expoziția a reunit 136 de lucrări : schițe, decoruri și costume, realizate de peste 30 d« creatori din țara noastră.Exponatele, de o evidentă originalitate și varietate artistică, au stîrnit un viu interes în rîndurile publicului sovietic.în lunile următoare, expoziția urmează să fie prezentată în Bulgaria și în alte țări. (Agerpres)vremea De la TAROM

Introducerea experimentală a unui nou 
sistem de notare și verificare a cunoștințelor 

studențilorCel de-a! doilea semestru de studii universitare — recent început — este marcat de două importante inițiative ale Ministerului învățămîn tului, menite să contribuie la mai buna pregătire a tinerilor, la mai justa apreciere a cunoștințelor lor, ca și la modernizarea procesului instructiv-educațiv, în unele institute si facultăți din București și din țară se va introduce, experimental, un nou sistem de notare și verificare a noțiunilor dobîndite de tineri. Potrivit noului sistem, diferitele activități studențești — lucrările de

laborator. lucrările de control, răspunsurile la seminarii — urmează să primească un număr de puncte, care se vor adăuga notei obținute la examen. Acesta va reprezenta calificativul final acordat studentului.A doua măsură se referă la creșterea numărului studenților în consiliile profesorale și în senate, în vederea participării lor mai active la dezbaterile asupra problemelor profesionale, în adoptarea și aplicarea diferitelor hotăriri. (Agerpres)
B H ■ ■ Britate. împreună cu guvernele celorlalte state socialiste europene, cu guvernele altor state, guvernul român consideră că în actualele condiții lucrul cel mai important este să se treacă cit mai curînd, neîntîrziat, la pregătirea unei conferințe general- europene, care să deschidă calea înfăptuirii securității. Numai acțiuni sau poziții care răspund acestor cerințe se pot bucura de aprobarea și sprijinul guvernului și poporului nostru. în ceea ce o privește, Republica Socialistă România va depune in continuare toate eforturile pentru înfăptuirea securității europene, ca

in general, nimeni nu-și poate aroga dreptul de imixtiune în treburile interne ale altor popoare. Nu pe calea extinderii acțiunilor militare își va găsi o soluție conflictul ; întreaga experiență a vieții internaționale, și, in mod deosebit, experiența eroicului popor vietnamez demonstrează că un popor hotărit să-și apere cu orice preț, cu orice sacrificii, libertatea este de neînvins. Conflictul din a- ceastă parte a lumii își va putea găsi rezolvarea numai prin încetarea a- gresiunii și retragerea trupelor S.U.A., recunoscindu-se dreptul legitim al popoarelor vietnamez, lao

Interesele tuturor popoarelor cer 
nu continuarea puliticii de forța și dominație, 

ci destindere, colaborare, pace
soluționarea problemelor europene în, suspensie.în acest context apare semnificativ. faptul că raportul se ocupă cu precădere de menținerea și întărirea forțelor americane în Europa, de accentuarea rolului și activității blocului N.A.T.O., care ar trebui menținut în „stare de alertă", întărin- du-și capacitatea militară, inclusiv forța nucleară, preconizîndu-se măsuri ca atare, care nu vin în întîm- pinarea procesului destinderii, dorit și sprijinit de .toate popoarele europene.Opinia publică din țara noastră nu poate, firește, împărtăși asemenea poziții. Pornind de la dezideratele majore ale întăririi păcii, de la realitatea faptului că în Europa — focarul a două războaie mondiale — s-a acumulat un vast și periculos potențial destructiv, poporul român, guvernul României socialiste se pronunță și acționează consecvent pentru măsuri și acțiuni care să consolideze procesul destinderii, să ducă la intensificarea dialogului, să stimuleze căutările comune pentru normalizarea relațiilor inter-europene, întărirea încrederii între statele continentului, dezvoltarea unei ambianțe generale favorabile convocării conferinței de secu

problemă de cea maî mare însemnătate internațională, întrucît aceasta s-ar răsfringe in mod binefăcător asupra vieții tuturor popoarelor continentului, ar exercita o considerabilă influență pozitivă pe plan internațional, constituind un aport de seamă la promovarea destinderii în lume.Cu un sentiment de justificată dezaprobare a fost primită partea din raport consacrată conflictului din Indochina, care exprimă de fapt o poziție de respingere â cerinței opiniei publice din întreaga lume de a se curma fără întîrziere războiul din această parte a lumii. Raportul încearcă . o fundamentare a politicii de „vțetnamizare", deși în el se recunoaște că aceasta' duce la perpetuarea operațiilor militare ; se . exprimă argumentele contrare evidenței că extinderea intervenției a- mericano-saigoneze în Cambodgia și în Laos ar fi menită, să apropie sfîr- șitul conflictului. Este evident că asemenea poziții sînt de natură să ducă nu la stingerea, ci la agravarea conflictului, nu țin seama de dorința popoarelor, inclusiv a poporului a- merican, de a se pune capăt războiului din Indochina. Este însă evident că nu există nici un temei valabil pentru ca S.U.A. să-și atribuie un rol special în Asia — așa cum,

țian și khmer de a-și decide singure soarta. Aceasta este, rămîne și va fi singura modalitate rațională de ieșire din situația gravă ce s-a creat, atît de primejdioasă pentru pacea mondială.Tocmai neînțelegerea unor astfel de cerințe, accentele ce apar in legătură cu politica de forță au făcut ca raportul să fie primit cu dezaprobare în numeroase țări ale lumii. Cunoscutul ziar francez „LE MONDE" îi reproșează „tonul său foarte dur" ; „SUNDAY TELEGRAPH" avertizează împotriva unei reîntoarceri „la politica de pe vremea lui Dulles", iar „BORBA" consideră că el „riu răspunde dilemelor și problemelor fundamentale ale lumii de astăzi". La rîndul său, „NEW YORK TIMES" scrie că prin conținutul său raportul infirmă propriile declarații ale președintelui Nixon că „așa cum arată istoria, vechea diplomație a impunerii păcii prin decretul marilor puteri, pur și simplu nu dă rezul-. tate“. Personalități proeminente ale vieții publice americane, senatori ca George Mc Govern, presupus candidat la viitoarele alegeri prezidențiale, Jacob Javits, Vance Hart și alții au tăcut declarații de dezavuare, în care au subliniat că liniile de orien-

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
rece. Cerul a fost variabil, mal mult 
acoperit în Oltenia, Muntenia și Dobro- 
gea, unde au căzut ninsori temporare. 
In rest, ninsorile au avut caracter izo
lat. Vîntul a prezentat unele intensifi
cări în sud-estul țării, predominînd din 
sectorul nord-estic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între minus 6 grade 
la Avrămești și Rădăuți și plus 1 grad 
la Berzeasca. In București : Vremea a 
fost rece, cerul acoperit șl a nins. Vînt 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
si 6 martie. In țară : Vreme în general 
rece. Cerul va fl temporar noros. Se 
vor semnala ninsori locale. Vîntul va 
prezenta unele intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 12 șl minus 2 
grade, local mai coborîte, iar maximele 
între minus 5 și 5 grade. In București : 
Vreme în general rece. Cerul, mai 
mult acoperit la început, apoi variabil. 
Ninsorile vor înceta treptat. Tempera
tura se va menține coborîtă, mai ales 
noaptea.

întreprinderea de transporturi aeriene române — TAROM a elaborat noul orar al curselor aeriene internaționale, care va intra în vigoare la 1 aprilie 1971. Față de precedentul grafic. TAROM a avut în vedere sporirea numărului de curse săptămînale din București spre Paris, Moscova, Frankfurt pe Main și Budapesta. Capitala României are legături rapide, directe sau prin conexiune, cu toate marile orașe ale lumii.Cursele aeriene ale companiei noastre aeronautice sînt efectuate de turbopropulsoare și turboreactoare de mare capacitate și viteze. Potrivit unor estimații ale Departamentului transporturilor auto, navale și aeriene, în cursul acestui an, pe liniile aeriene românești vor fi transportați circa un milion de pasageri.(Agerpres)
Concurs de grafică pentru emblema ADAS

Administrația Asigurărilor de Stat — ADAS — face cunoscut că organizează un concurs de grafică pentru alegerea emblemei sale.La concurs pot participa’ membrii Uniunii Artiștilor Plastici și ai Fondului Plastic, precum și alți graficieni și desenatori.Lucrările se vor trimite pînă la 15 aprilie a.c., sub forma unei machete de 16/8 cm, lucrată de preferință pe orizontal și în alb.-negru, aplicată pe o bucată de carton de dimensiunile 30/20 cm. Se intenționează ca emblema aleasă să fie utilizată de ADAS la mărimea de 8/4 cm.Pe lîngă calitățile lor artistice, vor fi apreciate acele lucrări care voi■ izbuti să reflecte direct sau să sugereze ideile care fee înscriu în e- sențâ asigurărilor : prevederea, prudența și solidaritatea oamenilor in fața primejdiilor.Lucrările vor fi cercetate și selectate de o comisie, care va propune Consiliului de administrație ADAS alegerea emblemei.Se va acorda un singur premiu în valoare de 4 000 lei, sumă prin care se achită și dreptul de autor.Lucrările vor fi trimise la Administrația Asigurărilor de Stat — ADAS, str. Smîrdan nr. 5, în plic închis. în interiorul plicului se vor introduce atît lucrarea (care — pe verso — va avea înscris un motto).

cît și un alt plic avînd înscrise pe partea exterioară același motto, iar în interior numele, prenumele și telefonul autorului.Rezultatul concursului se va da pînă la 15 mai și va fi comunicat prin presa centrală ți radiotelevi- ziune.Lucrările nepremiate vor fi restituite autorilor prin P.T.T.R.
Tragere specială 

la LOTO
La 5 martie va avea loc tragerea specială Loto a mărțișorului, pentru care Administrația de stat Loto-Pronosport atribuie în număr nelimitat : autoturisme „Dacia" 1300, „Mosk- vici" 408/412, „Dacia" 1 100, „Skoda" S 100, „Fiat" 850, excursii pe coasta Dalmației cu o durată de 19 zile și la Budapesta, Varșovia, Vilnius, Leningrad, Moscova, cu o durată de 11 zile, precum și premii în bani. în total se vor atribui 25 de categorii de premii.

tare preconizate nu corespund intereselor poporului american și contravin cerințelor destinderii.Raportul se ocupă, intre altele, de relațiile Statelor Unite cu diverse țări ale lumii, printre care și România. Opinia publică din țara noastră apreciază intențiile expuse în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre S.U.A. și Republica Socialistă România. In spiritul politicii sale externe de extindere a colaborării multilaterale cu toate statele lumii, fără deosebire de sistem social, țara noastră se pronunță pentru intensificarea schimburilor și extinderea relațiilor, pe diverse planuri, și cu S.U.A. O influență pozitivă în această direcție au avut vizita în România a președintelui S.U.A., Richard Nixon, și vizita în S.U.A. a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Discuțiile și convorbirile care au avut loc cu aceste prilejuri au evidențiat dorința comună de a se acționa pentru lărgirea raporturilor pe diferite planuri’între cele două țări, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și destinderii internaționale. Desigur, între România și S.U.A. există profunde deosebiri de vederi și poziții în probleme fundamentale ale dezvoltării societății și ale vieții internaționale, dar noi considerăm că a- cestea nu trebuie să constituie impedimente pentru evoluția ascendentă a raporturilor economice, politice, tehnico-științifice, culturale dintre cele două țări — raporturi bazate pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și decide singur soarta, pe respectul principiilor independenței și suveranității naționale. egalității, neamestecului în treburile interne ale altuia.în legătură cu aceasta se reliefează necesitatea înlăturării restricțiilor și discriminărilor din partea S.U.A.. inclusiv acordarea către România a clauzei națiunii celei mai favorizate. De altfel, dezvoltarea amplă a relațiilor dintre state, intensificarea schimburilor internaționale constituie în lumea de astăzi o necesitate o- biectivă, un factor de importanță primordială atît pentru accelerarea progresului fiecărui popor și a întregii omeniri în ansamblu, cît și pentru instaurarea unui climat de încredere, pace și securitate in lume. Apare, astfel, evident că înlăturarea oricăror piedici și obstacole artificial create, acordarea reciprocă, de către toate statele, socialiste sau nesocialiste, în condiții de egalitate, a tratamentului preferențial în schimburile economice dintre ele ar fi în favoarea tuturor părților interesate. a colaborării internaționale, însăși viața arată că este necesar că întreg ansamblul relațiilor de colaborare dintre țări să se întemeieze pe respectul și stima. reciprocă, ceea ce presupune acțiuni hotărite pentru înlăturarea oricăror bariere și restricții, corespunzător principiului «-

galității în drepturi între toate popoarele.După cum se știe, unul din dezideratele vitale ale întregii omeniri este realizarea dezarmării și, în primul rind, a celei nucleare. Or, in loc ea această problemă să fie abordată in spiritul aspirațiilor legitime ale popoarelor, în raportul președintelui S.U.A. se exprimă considerente care pledează pentru continuarea înarmărilor, inclusiv a celor nucleare. Devine însă tot mai evident in zilele noastre că încetarea cursei înarmărilor, adoptarea de măsuri, in aceeași direcție, ca retragerea trupelor de pe teritoriul altor state, lichidarea bazelor militare străine, desființarea blocurilor formează condiții esențiale, sine qua non, ale întăririi păcii. Pornind tocmai d« la aceste premise, guvernul român a subliniat cu toată vigoarea, în repetate rînduri, necesitatea imperioasă de a se trece fără întîrziere la stadiul unor măsuri practice, concrete în domeniul dezarmării generale — și în primul rînd al celei nucleare, care ar elibera omenirea de spectrul unei catastrofe atomice, ca și de poverile unor imense cheltuieli. După părerea noastră, a acționa cu hotărîre în această direcție este o datorie fundamentală a tuturor statelor, a tuturor oamenilor politici.în lumina necesității majore ca o- menirea să pășească ferm pe calea destinderii, a înlăturării tuturon surselor de neîncredere și neliniște din viața internațională, poporul român nutrește convingerea că nu trebuie să se întreprindă nici un act, să nu se adopte nici o poziție, nici o măsură de natură să întunecă atmosfera, să perpetueze politica de forță și de a- menințare cu forța, să ascută încordarea pe plan mondial. Dimpotrivă, trebuie să se facă totul pentru a se asigura securitatea și pacea, stingerea conflictelor și focarelor de război, soluționarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor în suspensie, pentru a se crea condițiile ca popoarele să poată conlucra pașnic.Pentru aceasta, condiția esențială, hotăritoare este o abordare constructivă a tuturor problemelor, pomin- du-se de la înțelegerea și recunoașterea realităților noi ale vieții internaționale. de la respectarea dreptului imprescriptibil al fiecărei națiuni de a-și soluționa de sine stătător, fără amestec din afară, toate problemele, in deplină conformitate cu respectul independenței și suveranității naționale, al deplinei egalități în drepturi a tuturor statelor lumii, cu interesele statornicirii unei păci trainice. Numai un asemenea curs poate duce în mod efectiv la instaurarea unui climat al încrederii și colaborării între toate națiunile — deziderat fundamental al omenirii contemporane.
Romulus CĂPLESCU 
Ion FÎNTÎNARU



viața internațională
DECLARAȚIA 

Agenției române de presă privind 
situația din Orientul ApropiatAgenția română de presă este Împuternicită să declare următoarele : |Opinia publică din Republica Socialistă România urmărește cu deosebită atenție și preocupare evoluția situației din Orientul Apropiat.După cum se știe, guvernul român s-a pronunțat, încă înainte de declanșarea ostilităților militare din iunie 1967, și se pronunță cu consecvență pentru soluționarea pașnică a problemelor care confruntă această parte a lumii, pornind de la convingerea fermă că folosirea • forței armate nu poate constitui un mijloc de rezolvare a problemelor litigioase din Orientul Apropiat sau din oricare parte a lumii, ci, dimpotrivă, duce la agravarea conflictului, la acumularea de noi primejdii pentru pacea și securitatea popoarelor, la îndepărtarea perspectivelor unei soluționări trainice. In acest sens, guvernul român sprijină aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, care constituie o bază rațională pentru o reglementare justă și echitabilă a conflictului.Țara noastră privește cu interes pașii făcuți în direcția unei rezolvări pașnice a problemelor din Orientul Apropiat, salută cu satisfacție eforturile și inițiativele Republicii Arabe Unite în vederea unei soluționări politice a conflictului, în conformitate cu prevederile rezoluției Consiliului de Securitate.Pornind de la faptul că o soluție politică este singura care duce la reglementarea pozitivă și durabilă a problemelor litigioase din zonă, poporul român nu poate înțelege poziția rigidă a guvernului Israelului de a pune condiții de natură să împiedice o soluție negociată, de a nu

PUNCTUL DE VEDERE AL R. fi, U. ÎN LEGĂTURĂ
CU RĂSPUNSUL DAT DE ISRAEL MEDIATORULUI O.N.U.:

„Refuzul de a evacua teritoriile arabe 
ocupate prezintă pericol pentru situația

din OrientulCAIRO 2 (Agerpres). — „Republica Arabă Unită a primit o copie a răspunsului israelian la propunerile lui Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Apropiat, răspuns care conține refuzul categoric al Israelului de a se retrage din teritoriile arabe ocupate1* — informează agenția M.E.N. în răspunsul său, precizează agenția, Israelul afirmă că „nu va reveni la liniile de armistițiu dinainte de 5 iunie 1967“.Agenția M.E.N. relatează, totodată, că Gunnar Jarring a apreciat drept
*LONDRA 2 (Agerpres). — Luînd euvintul la un dineu oferit de Asociația anglo-arabă din Londra, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Alec Douglas-Home, a declarat că „guvernul R.A.U. a fost în stare să ofere angajamente neechivoce și proprii asupra naturii păcii pe care își va asuma răspunderea să o mențină In Orientul Apropiat". E- giptul, a continuat Home, a oferit „un angajament public de a trăi în pace ca urmare a unui acord negociat**. Referindu-se la poziția Israelului in această problemă, ministrul englez a spus că guvernul de la Tel Aviv „nu a oferit încă un angajament similar de a se retrage de pe teritoriile arabe ocupate în cursul războiului din 1967**.

■kWASHINGTON 2 (Agerpres). — După cum informează agenția Ta- niug, ambasadorul iugoslav la Washington, Bogdan Țrnobrnja, a fost primit, la cererea sa, de secretarul de 

manifesta receptivitatea necesară in direcția găsirii unei asemenea rezolvări.Este evident că nu se poate ajunge la o soluționare politică a conflictului — soluționare care este în interesul tuturor țărilor din zonă, inclusiv al Israelului — fără retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate. Nici un stat nu-și poate aroga dreptul de a pătrunde cu forțe armate pe teritorii străine, de a-și impune pe această cale voința, de a atenta la independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale altor țări.Interesele păcii și securității in Orientul Apropiat cer, în același timp, recunoașterea independenței, suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă, deci și a Israelului, ceea ce ar deschide perspective prielnice conviețuirii pașnice a popoarelor din această regiune. dezvoltării lor de sine stătătoare.Statornicirea păcii în Orientul Apropiat reclamă, totodată, rezolvarea problemelor populației palesti- nene in conformitate cu dreptul el la autodeterminare, cu aspirațiile și. interesele sale naționale legitime.în actuala situație din Orientul Apropiat, este necesar să se acorde atenție oricăror propuneri constructive și raționale, să se depună eforturi susținute de statele din zonă, de toate părțile interesate pentru rezolvarea pe cale politică a conflictului, iar în ceea ce o privește, România își va aduce întreaga sa contribuție în acest sens, corespunzător intereselor păcii și securității în Orientul Apropiat, în întreaga lume.

Apropiat"„pasiv1* răspunsul israelian la propunerile sale.Mahmud Riad, vicepremier și ministrul de externe al R.A.U., i-a informat pe reprezentanții la Cairo ai celor patru mari puteri asupra punctului de vedere al țării sale în legătură cu răspunsul dat de Israel lui Gunnar Jarring. Cu acest prilej, subliniază M.E.N., Riad a atras atenția asupra „pericolului pe care îl prezintă pentru situația din Orientul A- propiat refuzul Israelului de a evacua teritoriile arabe ocupate și de a pune în aplicare rezoluția Consiliului de Securitate**.
★stat, William Rogers. Cu acest prilej, el a înmînat memorandumul adresat președintelui Nixon de către președintele Iosip Broz Tito, cu privire la vizita pe care a făcut-o în R.A.U. și convorbirile avute cu cele mai înalte persoane oficiale egiptene. în memorandum, menționează agenția, sînt expuse punctele de vedere ale președintelui R.S.F. Iugoslavia cu privire la. actualul stadiu al crizei din O- rientul Apropiat și modalitățile de rezolvare cit mai eficace a problemelor existențe în zonă.

*CAIRO (Agerpres). — Președintele R.A.U.. Anwar Sadat, a primit delegația C.C. al P.C.. din Cehoslovacia, condusă de Vasil Bilak, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Delegația a făcut o vizită în Republica Arabă Unită și a semnat, cu acest prilej, un protocol de colaborare între P.C.C. și Uniunea Șocialistă Arabă.

Ședința Comitetului miniștrilor apărării 
ai țărilor participante 

la Tratatul de la VarșoviaLa 2 martie a.c. la Budapesta s-a deschis ședința Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
■A*BUDAPESTA 2. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : în vederea participării la ședința Comitetului miniștrilor apărării din statele participante la Tratatul de la Varșovia, marți dimineața a sosit la Budapesta general-colonel Ion Ioni- ță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, însoțit de general-colonel Marin Nicolescu și general-locotenent Vasile Ionel, ad- juncți ai ministrului.La sosire, în gara Keleti au fost de

PUTERNICE ATACURI LANSATE 
DE FORJELE PATRIOTICE 

în Vietnamul de sud In CambodgiaSAIGON 2 (Agerpres). — Unități ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au declanșat în ultimele 24 de ore o serie de atacuri și bombardamente asupra unor poziții întărite ale trupelor americane din șase provincii sud- vietnameze, a anunțat oficial comandamentul S.U.A. de la Saigon.La 5 km de marea bază aeriană și navală de Ia Da Nang, forțele patriotice au atacat o poziție întărită americană. provocînd pagube materiale. Totodată, în delta fluviului Mekong, în provincia Kien Hoa. la 70 km sud de Saigon, au avut loc violente ciocniri. Patrioții au scufundat două amr barcațiuni militare saigoneze. Agențiile de presă relatează, de asemenea, despre acțiunile forțelor patriotice în regiunea septentrională a Vietnamului de sud. Este vorba despre atacarea importantului punct strategic, aerodromul „Vandergrif**, principala bază de sprijin logistic și operațional a trupelor saigoneze care participă la acțiunile agresive împotriva Laosului. Patrioții sud-vietnamezi au reușit să pătrundă în interiorul aerodromului.
R. P. CHINEZĂ

MMMM—MW—————I ............. .

Manifestare 
de solidaritate 

cu lupta poporului 
khmerNANKIN 2 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei la Nankin a lui Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit ,al Cambodgiei, a avut loc o adunare populară. Luînd cuvîntul Hsu Shih-yu, președinte al Comitetului revoluționar provincial din Kiang- su, comandant al unităților din Nankin ale Armatei Populare Chineze de E- liberare, a arătat că, asemenea întregului popor chinez, locuitorii provinciei sint hotărîți să-și îndeplinească datoria internaționalistă. să acorde un sprijin deplin poporului cambodgian și altor popoare indochi- neze în rezistența față de imperialismul S.U.A.. pină la victoria finală.Luînd cuvîntul, Norodom Sianuk a mulțumit, in numele poporului khmer și al armatei sale naționale de eliberare, președintelui Mao Tze- dun, guvernului R. P. Chineze, întregului popor chinez pentru sprijinul fără rezerve și multilateral acordat luptei poporului khmer împotriva imperialismului american, arată a- genția China Nouă

La ordinea de zi a ședinței se află probleme privind starea capacității de luptă a forțelor armate unite.
*față general-colonel Lajos Czinege, ministrul apărării al Republicii Populare Ungare, general-locotenent Ka- roly Csemi, prim-locțiitor al ministrului, șeful Marelui Stat Major, ge- neral-maior, Ferenc Harpa ti și ge- neral-maior Istvan Olah, locțiitori al ministrului. A fost de față, de asemenea. general de armată S. M. Ste- menko, șeful Statului Major al Comandamentului suprem al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

PNOM PENH 2 (Agerpres). — în cursul nopții de luni spre marți, forțele cambodgiene de rezistență populară au lansat un puternic atac asupra rafinăriei de petrol de la Kompong Som, singura rafinărie din Cambodgia. Patru rezervoare, cu combustibil au fost incendiate.
0 DECLARAȚIE A M.A.E. 

AL R. D. VIETNAMHANOI 2 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam a dat publicității o declarație în care se arată că, în perioada 22—28 februarie, formațiuni de avioane americane au bombardat și au lansat rachete asupra unor localități din provincia Quang Binh din R. D. Vietnam, provocînd mari pierderi de vieți omenești și pagube materiale. Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, se spune în declarație, condamnă cu hotărîre aceste acte ale imperialiștilor americani și cere guvernului S.U.A. încetarea imediată a tuturor acțiunilor care lezează suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam.
Precizări 

de politică externă 
ale președintelui 
Salvador AllendeSANTIAGO DE CHILE 2 (Agerpres). — Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a reafirmat, într-o cuvintarea rostită în orașui Punta Arenas, că pe planul relațiilor internaționale „guvernul chilian ur

mărește respectarea dreptului la 
autodeterminare, neamestecul in tre
burile interne ale altor state și asi
gurarea păcii". Referindu-se la resta
bilirea relațiilor diplomatice intre 
Chile și Cuba, președintele a explicat că „această hotărîre nu trebuie să fie interpretată ca o sfidare la adresa sistemului interamerican, ci drept o reparare a unei injustiții la 
care noi am fost obligați să proce
dăm in trecut".Relevînd că „Chile dorește să în
trețină relații amicale cu Statele U- 
nite", Allende a subliniat, totodată, că „popoarele latlno-amerlcane nu 
pot permite menținerea in continuare 
a hegemoniei S.U.A. asupra celorlalte 
țări de pc continent".

★HAVANA 2 (Agerpres). — Primul ministru al Cubei, Fidel Castro, și alți conducători de partid și de stat au fost prezeriți la plecarea din portul Havana a navei școală „Esmeralda**, aparținind marinei militare chiliene.

A

In Comitetul pentru dezurmure

de Iu GeneveGENEVA 2 — Trimisul special A- gerpres, C. Vlad, transmite : Comitetul pentru dezarmare și-a continuat marți lucrările la Palatul Națiunilor din Geneva.„Negocierile concrete asupra subiectelor prioritare ale dezarmării trebuie să înceapă cit mai curînd posibil" — a declarat Alva Myrdal, șefa delegației suedeze. Este timpul ca din negocierile noastre să rezulte o măsură importantă privind dezarmarea, îndeosebi reducerea armamentelor**, a adăugat ea. Totodată,' Alva Myrdal s-a pronunțat pentru acordarea unei atenții deosebite în comitet problemei încetării pentru totdeauna .a tuturor experiențelor nucleare și eliminării efective a armelor chimice și bacteriologice din arsenalele lumii. Reprezentanta Suediei a avansat ideea organizării unor conferințe regionale, la inițiativa statelor din diferite zone ale lumii, pentru discutarea prevenirii și limitării înarmărilor în cadru regional.Hiroto Tanaka, șeful delegației Japoniei, a relevat că imperativul cel mai urgent îl constituie azi dezarmarea nucleară. „Credința noastră — a declarat el — este că trebuie respinsă orice concepție după care arma nucleară poate conferi un statut a- parte unei țări, devenind un criteriu care dă drepturi speciale în problemele internaționale*.’-. Tanaka a afirmat că delegația Japoniei „dă o înaltă apreciere rezoluției Adunării generale, adoptată la inițiativa delegației României, care cheamă Ia pregătirea, de către secretarul general
Convorbirile ministrului 

adjunct de externe 
al României la BagdadBAGDAD 2 (Agerpres), — în timpul vizitei sale la Bagdad. Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut întrevederi cu Taha Jazrawi, ministru al industriei, dr. Saadun Hamadi, ministrul petrolului și mineralelor, președinte al Companiei naționale irakiene de petrol (INOC) și dr. Rashid Al. Rifaai, ministru de stat și ministru ad-inte- rim al economiei. Cu această ocazie, au fost discutate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări.La 1 martie, subsecretarul de stat, al Ministerului de Externe al Irakului. Nema Al-Nema. a oferit. în o- noarea oaspetelui român un dejun, la care au participat din partea irakiană dr; Akfam Yamulki, subsecretar de stat la Ministerul Economiei, H. Khoja Al-Kasab, subsecretar de stat la Ministerul Industriei, Zeki Al- Jaber. subsecretar de stat la Ministerul Informațiilor, directori generali din M.A.E. și alte personalități politice irakiene.Au fost, de asemenea, prezenti E- milian Manciur, director în' M.A.E., V. Vișinescu, însărcinat cu afaceri a.i. al României, și membri ai ambasadei române.In seara aceleiași zile. Petru Burlacu a oferit un dineu în onoarea subsecretarului de stat Nema Al-Nema, la care au participat dr. Akram Yamulki. subsecretar de stat la Ministerul Economiei, directori generali din M.A.E. și alți funcționari superiori din același minister.In dimineața, zilei de 2 martie, Petru; Burlacu a plecat la Beirut. La plecare, oaspetele român a fost condus de Nema Al-Nema. dr. Mahmud Aii Daud. director general al Departamentului politic, și Nazar A- dib. directorul diviziei țări socialiste din același minister. 

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MAROCULUI

Rezonanțele progresului 
la poalele Atlasului

al O.N.U. cu ajutorul experților com- petenți, a unui raport asupra consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor. „Credem — a spus el — că acest raport va arăta clar efectele nocive ale cursei înarmărilor din punct de vedere economic și social".

CAIRO — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al României, a sosit la Cairo pentru a participa la deschiderea tîrgului internațional din capitala egipteană.La sosire, pe aeroportul internațional din capitala egipteană, ministrul român a fost întîmpinat de Mohamed Zulficar, subsecretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului Exterior, și Faruk Bakari, vicepreședinte al comitetului pentru organizarea expoziției. Era prezent Titus Sinu, ambasadorul României în Republica Arabă Unită.
DESCHIDEREA 

TÎRGULUI DE LA CAIROPrimul ministru al R.A.U. Mahmud Fawzi, a deschis marți ediția 1971 a Tîrgului internațional industrial de la Cairo La inaugurarea oficială, au a- sistat delegațiile țărilor participante, printre care și delegația guvernamentală română, condusă de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior.La actuala ediție a Tîrgului internațional de la Cairo participă peste 20 de țări din Europa, Asia și Africa. România participă cu un pavilion in care sînt expuse produse ale industriei constructoare de mașini, chimice și petroliere. Vizitind pavilionul României, premierul Mahmud Fawzi a dat o înaltă apreciere exponatelor române.
Vizita in R. A. U. 
a delegației Ligii 

române de prietenie 
cu popoarele 

din Asia și Africa CAIRO 2. — Corespondentul A- gerpres, C. Oprică. transmite : Delegația Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, condusă de prof. univ. Stanciu Stoian, secretar general, care s-a aflat intr-o vizită în Republica Arabă Unită, a avut o întilnire cu Youssef El Sibai, secretar general al Secretariatului permanent al Organizației de solidaritate cu țările afroasiatice, și cu alți membri ai secretariatului, în cadrul discuției care a avut loc cu acest prilej, a fost prezentată activitatea celor două organizații în ansamblul preocupărilor față de lupta popoarelor din Asia și Africa pentru libertate, independență și progres. Youssef El Sibai a apreciat ca fructuoasă contribuția României la lupta acestor popoare pentru realizarea obiectivelor lor. A fost exprimată dorința dezvoltării colaborării între cele două organizații.

l-A PRIMIT
PE AMBASADORUL 

ROMÂN EA ANKARAANKARA 2 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, Grigore Geamănu, a fost primit luni de oreședintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay. Convorbirea, care a avut loc cu acest prilej, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Ministrul român 

al industriei 
chimice in R.F.G.BONN 2 (Agerpres). — Ministrul industriei chimice al României. Mihail Florescu, întreprinde o vizită de informare în R. F. a Germaniei, la invitația guvernului landului Hessen și a unor mari firme cu care țara, noastră întreține relații de afaceri și colaborare.In seara zilei de 1 martie, guvernul landului Hessen a oferit un cocteil în cinstea oaspetelui român. Din partea vest-germană au participat E. Karry, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri din landul Hessen, ministru de stat pentru economie și tehnică, A. Bielefeld, ministru de stat pentru afacerile interne, dr. Bovermann, secretar de stat, șeful cancelariei de stat a guvernului landului Hessen.Cu acest prilej, au avut loc discuții cu privire la posibilitățile de -lărgire a relațiilor dintre Ministerul Chimiei din țara noastră și firme vest-germane care lucrează in acest domeniu.-

Primirea 
de către tovarășul 

E. Berlinguer 
a tovarășului Șt. VoicuROMA 2 (Agerpres). — In cadrul vizitei sale in Italia, tovarășul Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Academiei de științe social-politice, redactor-șef al revistei „Lupta de clasă", a fost primit de Enrico Berlinguer, vice-secretar general al P.C.I., și de Alessandro Natta, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.I., director al revistei „Ri- nasclta".La încheierea vizitei tovarășului Ștefan Voicu, la Ambasada română din Roma a avut loc o întilnire cu membri ai conducerii P.C.I. și reprezentanți ai organelor centrale de presă ale P.C.I. Au fost prezenți Giancarlo Pajetta, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.I., președinte al Comisiei pentru politica internațională. Emilio Sereni. membru al Direcțiunii C.C. al P.C.I.. director al revistei teoretice ..Critica marxistă", Giuseppe Boffa și Marcella Ferrara, din partea ziarului „L'Unită" și, respectiv, a revistei „Rinascita".Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.

agențiile de presă transmit:

protest

R. D. Germană a propus 
să înceapă tratative cu Se
natul Berlinului occidental Ia 4 martie a.c., în capitala R.D.G. — informează agenția A.D.N. Secretarul de stat, Rudi Rost, șeful Biroului Consiliului de Miniștri al R.D.G., a informat despre aceasta pe șeful cancelariei Senatului Berlinului occidental, Ulrich Muller, director senatorial. Pentru ducerea tratativelor, menționează agenția, din partea R.D.G. a fost însărcinat secretarul de stat Gunter Kohrt.

Mitinguri și adunări deau avut loc în numeroase______ _e Cubei, în centrele pescărești, în diferite întreprinderi și instituții, împotriva sechestrării de către autoritățile nord-americane a patru ambarcațiuni pescărești cubaneze care pescuiau în apele internaționale și reținerea celor 49 de membri ai echipajelor.
Cel de-al doilea congres 

ai Partidului Comunist Ger
man va avea loc ‘ntre 25 28 no* iembrie a. c., la Diîsseldorf. Anun- țînd aceasta, conducerea P.C.G. a dat publicității apelul intitulat „Luptați pentru întărirea P.C. German", în care se arată că partidul va acționa în continuare pentru in

teresele oamenilor muncii din R. F. a Germaniei, pentru democrație, împotriva forțelor de dreapta, pentru ratificarea tratatelor încheiate de R.F.G. cu Uniunea Sovietică și Polonia.
Agenția A.C.T.C. ^mează că în ziua de 1 martie trupele americane au comis noi provocări, trăgînd rafale de mitraliere grele împotriva

La Frankfurt pe Main s-a deschis Tîrgul internațional de primăvară pentru bunuri de consum. Iau parte peste 2 600 de firme din 38 de țări, intre care și România. Pavilionul românesc a fost vizitat de ministrul economiei, Karl Schiller, precum și. de președintele Băncii federale, Karl Klasen, primarul general al orașului Frankfurt pe Main, Walter Moller, și alte persoane oficiale.Deschiderea Tîrgului internațional de la Tripoli. Vicepre- mierul guvernului libian, Abdel Salam Jalloud, a deschis luni- cunoscutul Tirg internațional de la Tripoli. In afara țării gazdă, la tîrg sînt reprezentate 201 firme străine din 29 de țări, între care și România. 

părții R.P.D. Coreene în sectorul central al zonei demilitarizate, la sud de muntele Oseung-Șan. Subliniind că astfel de acte constituie o violare flagrantă a acordului de armistițiu, agenția A.C.T.C. arată că partea a- mericană poartă răspunderea pentru urmările unor asemenea acțiuni.
Indira Gandhi, primul mi- nistru al Indiei, a trecut luni prin- tr-o situație dificilă. Unul din motoarele aparatului de tip „Dakota", care o transporta în statul Orissa, a

Demisia guvernului norvegian
OSLO 2 (Agerpres). — Primul ministru al Norvegiei, Per Borten, a prezentat, marți, regelui Olav demisia guvernului său. Borten informase in prealabil despre această hotărîre pe membrii Stortingului (Parlamentul) norvegian. El a declarat, cu acest prilej, că după o serie de reuniuni ale guvernului a constatat că nu mai poate continua colaborarea dintre partidul său (Partidul de centru) și celelalte trei partide. — conservator, liberal. creștin-popular — membre ale coaliției guvernamentale.-După părerea observatorilor politici din capitala norvegiană. căderea guvernului Per Borten se datorează contradicțiilor existente în- 

luat foc în plin zbor. Pilotul a reușit să aterizeze imediat cu avionul pe un mic aeroport.
Protocol comercial româ- 

HO—tUrC. urma tratativelor purtate la Ankara, s-au semnat Protocolul comercial și listele de mărfuri care vor face obiectul schimburilor comerciale intre România și Turcia în perioada 1 aprilie 1971—31 martie 1972. România va exporta in Turcia, printre altele, transformatoare de forță, motoare Diesel, mașihi- unelte, uleiuri lubrifiante, produse chimice, produse ale industriei lemnului și alte mărfuri. Din Turcia vor fi importate diverse minereuri, bumbac, piei, țesături textile, măsline, citrice și alte produse agro-alimen- tare.

tre cele patru partide de coaliție în ce privește aderarea țării la Piața comună. De altfel, este cunoscut faptul că și în Partidul de centru al primului ministru se manifestă o puternică opoziție față de aderarea la C.E.E.Imediat după demisia guvernului, președintele Partidului muncitoresc (social-democrat), Trygve Bratteli, aflat pină acum în opoziție, a declarat că este gata să formeze, in decurs de o săptămână, un nou cabinet de miniștri. O hotărîre in această privință urmează să fie anunțată de președintele Stortingului. Bernt Ing- valdsen. după consultări cu partidele politice reprezentate In Parlament.

Poporul marocan sărbătorește la 2 martie cea de-a 15-a aniversare a proclamării independenței țării, iar la 3 martie ziua suirii pe tron a regelui Hassan al II-lea. Aceste momente ale istoriei sale contemporane, marcate prin numeroase festivități la Rabat, Casablanca și în alte localități, constituie pentru poporul marocan prilejul unor treceri în revistă a drumului străbătut de tinărul stat african, a înfăptuirilor și proiectelor lui de viitor.Voința poporului marocan de a se elibera de sub dominația colonială și a-și dobîndi independența și-a găsit împlinire la începutul lunii martie 1956, deschizîndu-se astfel o nouă pagină în istoria frămîntată a străvechilor ținuturi străbătute de culmile Atlasului. Anii de după proclamarea independenței au purtat amprenta u- nor eforturi susținute pentru înlăturarea înapoierii lăsate moștenire de colonialism, pentru dezvoltarea diverselor sectoare ale economiei naționale. Ele s-au concretizat prin realizări importante care au schimbat înfățișarea multor regiuni ale țării. Situația agriculturii este în această privință edificatoare. Intrucit 30 la sută din populația țării lucrează în acest sector, dezvoltarea sa constituie unul din obiectivele prioritare ale economiei marocane. O mare parte a bugetului național este alocată modernizării agriculturii, construirii de baraje, rețele de irigații; pentru crearea de cadre de specialitate. în toamna anului, trecut, pe rîul Tessaout a fost inaugurat un mare baraj care va permite irigarea unei suprafețe agricole suplimentare . de 27 000 ha. Este numai una din numeroasele construcții de acest gen. La sfîrșitul anului 1972, Marocul va dispune de 22 asemenea baraje, comparativ cu cinci, cite existau în 1956, care vor permite irigarea a 400 000—500 000 de hectare.

Eforturi serioase se depun și în direcția industrializării. Planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale (1968—1972) pune un accent deosebit pe valorificarea resurselor naturale : fosfați, cărbuni, fier etc., care se găsesc din abundență în subsolul marocan. Zăcămintele de fosfați de la Kouringba și Iousoufia — spre exemplu — cuprind o treime din rezervele mondiale. Aceste bogății imense, multă vreme ignorate, au facilitat apariția unui șir de întreprinderi industriale noi. Combinatul de prelucrare a fosfaților de la Safi, complexul electrochimie de Ia Kenitra, zona industrială Moham- media sînt tot atîtea premise ale dezvoltării unei industrii moderne. Ultimul obiectiv, mai ales, oferă o imagine edificatoare a energiilor creatoare de care dispune poporul marocan. In trecut o mică stațiune turistică, avînd un vădit profil medieval, Mohammedia a evoluat cu repeziciune pe magistralele progresului, ajungînd pe drept cuvînt o „sta- ție-pilot" a dezvoltării industriilor cu mare pondere în economia modernă. Punctul de plecare a avîntului său l-a constituit anul 1959, cînd a inceput construcția rafinăriei. Tot atunci a apărut și „orașul nou**, cu numeroase locuințe și așezăminte social-cultura- le. Ulterior, acestui nucleu i s-a a- dăugat o instalație de bitum, apoi a început construcția instalației de lubrifiant). Rafinăria a fost extinsă. In stadiul final, întreg complexul industrial de la Mohammedia va acoperi o suprafață de 72 de hectare, devenind unul din cele mai importante centre industriale din Maroc.Adept al „neutralității pozitive**. Marocul promovează o politică externă de pace și colaborare internațională, este preocupat de dezvoltarea relațiilor de cooperare cu alte țări, 

pe baza egalității în drepturi șl a avantajului reciproc.Relațiile prietenești româno-maro- cane au cunoscut o evoluție pozitivă, care s-a accentuat îndeosebi in ultimii ani. evidențiindu-se reaie posibilități pentru intensificarea lor pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific și cultural, în interesul ambelor popoare. Acest fapt a fost reliefat cu pregnanță cu prilejul recentei vizite în Maroc a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicoiae Ceaușescu, vizită care a reprezentat un moment de seamă în istoria relațiilor dintre cele două țări. Primit pretutindeni cu deosebită căldură, cu manifestări de înalt respect și vie simpatie, șeful statului român a subliniat interesul cu care poporul nostru urmărește activitatea poporului marocan pentru continua dezvoltare a țării sale, pentru consolidarea independenței naționale, — expresie a poziției statornice a României socialiste de solidaritate cu lupta țărilor arabe, a tuturor popoarelor care militează pentru eliberare națională și progres social. Consemnînd importanța acestei vizite în evoluția relațiilor româno-ma- rocane, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a scos in evidență că discuțiile purtate în capitala Marocului „au pus baze trainice unei rodnice și multilaterale colaborări și cooperări în a- vantajul celor două țări și vor contribui la întărirea prieteniei dintre națiunile noastre, dornice să se bucure din plin de binefacerile civilizației".Cu prilejul sărbătorii naționale a Marocului, poporul român ține să-și reafirme sentimentele sale de stimă și prietenie față de poporul marocan, transmițîndu-i calde urări de prosperitate și pace.
Nicoiae N. LUPU
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