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Posibilități certe

pentru diminuarea

consumului de cocs

in siderurgie

CONSILIULUI NAȚIONAL
AL RADIOTELEVIZIUNII

ROMÂNE

După cum se știe, furnalele din combinatele siderurgice înghit zilnic cantități imense de cocs metalurgic. Ponderea acestei materii prime prețioase (procurate în bună parte de peste hotare, pe seama unor considerabile eforturi valutare) în totalul cheltuielilor efectuate pentru obținerea unei tone de fontă a fost în 1970 de 35—36 la sută. Iată de ce conducerea partidului a indicat ca, paralel cu extinderea producției autohtone de cocs, să fie intensificate eforturile pentru buna gospodărire și economisirea, pe toate căile, a acestei materii prime de bază în siderurgie.Potrivit calculelor specialiștilor — întru totul confirmate de o serie de rezultate din practica siderurgică internațională — consumurile actuale nu reprezintă, nicidecum, limite sub Care nu s-ar putea coborî. De aceea, siderurgiștilor noștri le-a fost trasată sarcina de rnare însemnătate economică de a reduce în acest an consumul specific de cocs cu 16 kg pe tona de fontă, iar pină în 1975 — cu nu mai puțin de 77 kg pe tona de fontă. Aceasta înseamnă, la nivelul producției de fontă planificate, o diminuare a importurilor de cocs cu 68 000 tone în 1971, respectiv cu 1 300 000 tone în întregul cincinal 1971—1975.Cum este dusă la îndeplinire a- ceastă sarcină ? Răspunzîndu-ne —

a fost mai mic, în medie, cu 9 kg ■decît cel mediu realizat în 1970, Ia combinatul hunedorean economia de cocs ridieîndu-se la nu mai puțin de 27 kg pe tona de fontă. Evident, o asemenea comparație nu este pe de-_a-ntregul concludentă. Ea indică însă limpede că se merge pe un drum bun, că în final se vor obține cu siguranță rezultatele scontate în acest domeniu.Să revenim, însă, la măsurile de mare amploare și eficiență din pro-
ancheta economică

gramul amintit. în privința insuflă- 
iii in furnale a gazului metan preîn- 
călzit, nimic îmbucurător de semnalat nici la Reșița și nici la Hunedoara, unde procedeul ar putea da, neîndoielnic, rezultate bune. „Nu ne grăbim să aplicăm această metodă — ne-a spus tov. Ilie Itu, inginer șef al Combinatului siderurgic din Reșița — deoarece rezultatele experimentării. ei la uzinele „Victoria" din Călan nu sînt încă concludente". Pe de altă parte, de la ing. Victor Firescu, din serviciul tehnic al uzinei din Călan,

lăți, ponderea aglomeratului in șarjă a crescut anul trecut la 75 la suta, împreună cu alte măsuri, aceasta a contribuit la economisirea a 5 000 tone de cocs. Considerînd, probabil, că în această direcție nu mai au cine știe ce de făcut, specialiștii gă- lățeni nu și-au mai propus, din păcate, obiective mobilizatoare, nu mai urmăresc cu suficientă insistență reducerea consumului de cocs prin creșterea, în continuare, a ponderii aglomeratului în șarjă. Să nu fi aflat ei, oare, că la Combinatul siderurgic din Reșița această pondere este de 90 ia sută, adică mult mai mare ? Desigur, nu spune nimeni că performanța siderurgiștilor reșițeni trebuie egalată cu orice preț, și încă anul acesta, de către cei gălățeni. (Poate că acest lucru nici nu este, practic, posibil). Ar fi de așteptat însă, ca ambițiile acestora din urmă să fie cit se poate de înalte și în acest domeniu.Eforturile depuse anul trecut în combinatul gălățean pentru îmbună
tățirea pregătirii minereurilor în sta
țiile de concasare și sortare, între altele, prin micșorarea ochiurilor de la site, sînt continuate, în prezent, cu perseverență sporită. Se urmărește metodic furnizarea ritmică a minereului de fier, a calcarului și a cocsului pentru furnal. într-o structură
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industriale de utiiaj-petrolier 
de la Ploi (ști vor înscrie anul acesta în îomenclatorul produselor noi, Dește 80 de utilaje, de înaltă tehiicitate. Intre acestea se află instalațiile de foraj pînă la 7 000 m:tri adîncime F 320—3 DH, F 32^— DE (cu acționare Diesel elejtrică). agregatele a- ferente acestor instalații, pompe de noroi triplex, prevenitoare de erupții precum și sape cu role previzute cu lagăre etanșe și cu maxi-jet, realizate la zina „1 Iîai“ din Ploiești.La o sită mare uzină dindrul cenralei — Uzina de uti- laj-petrdier din Tîrgoviște. se realizeaâ îneepînd din acest an. după proiecte originale, instalația SC-200. destinată prospecțiunilor geologice în structuri tari, pentru forajul pînă la 1 200 nletri și sînt în curs de a- similare alte instalații și agregate aferente prospecțiunilor geologice, echipate cu dispozitive de manevrare automată. Un număr sporit, față de 1970,
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'-Ci*- Cîxv-a timp- in urma —* ia acea&ta întrebare, ministrul industriei meta- , Iurgice, ing. Neciilaî AgachI, ne-a spus : „Pentru a atinge aceste obiec-- - Tntreg - voiri-~plex de măsuri, printre care : insu- flarea în furnale a gazului metan preîncălzit, creșterea ponderii aglomeratului în șarjă. îmbunătățirea pregătirii minereurilor în stațiile de concasare și sortare, crearea condițiilor corespunzătoare de omogenizare a minereurilor, introducerea în consum a peletelor. în cadrul a- cestui program am inclus și introducerea oxigenului la furnale, tehnologie aplicată țn mod experimental la Combinatul siderurgic din Galați în- cepînd din luna decembrie 1970".La nivel de ramură există, deci, un plan de acțiune bine conceput, cuprinzător și cit se poate de concret, întrebarea este : au început să fie a- plicate și să dea roade prevederile acestui program în rurgice ?Deplasîndu-ne la rurgice din Galați, doara, am constatat că, în lumina sarcinilor trasate de partid, comitetele de direcție au luat măsuri de intensificare a acțiunii de economisire a cocsului. în principal, accentul se pune pe valorificarea superioară a experienței acumulate în domeniul raționalizării consumului de cocs, bunăoară prin creșterea bartcității aglome- .râtului și a temperaturii aerului in- i suflat în furnale, prin utilizarea cal- ' carului de calitate superioară și intensificarea pe cale electrică a proceselor din furnale, prin eliminarea întreruperilor accidentale în funcționarea furnalelor, ca și a perioadelor de exploatare a acestora în regim redus, ambele destul de frecvente pînă acum, asigurarea unei perfecte stăpî- niri, de către personalul de exploatare. a metodelor și procedeelor tehnologice, moderne. Ca urmare a acestor măsuri, precum și a finalizării unor investiții, în luna ianuarie a acestui an consumul de cocs pe tona de fontă

am aflat ea atei instalațiile necesare aplicării procedeului au fost procurate sau confecționate prin autodo- tare și a început executarea funda- Țiîldr necesare.’ Cu Toate'acesIEă, lucrările de montaj sînt sub semnul întrebării deoarece acestea n-au fost incluse în planul de activitate al constructorilor. Evident, așa stind lucrurile la Călan, atît la Reșița cit și la Hunedoara... se așteaptă. Dar oare nu Centralei industriale siderurgice din Hunedoara, de care aparține uzina din Călan, îi revine sarcina de a rezolva problema ? Și atunci de ce așteaptă ca lucrurile să se urnească singure din loc ?La Combinatul siderurgie din Ga-

? Vfcâîftățfi și, în acest scop, i măsuri de urgentare a pu- 1,. fn funcțiune a unor cîntare automate în sectorul furnale (fără.de care nu este posibilă nici dozarea optimă a șarjelor, nici o evidență exactă a consumurilor specifice și a indicelui de utilizare a capacităților de producție), precum și a unui calculator electronic.
Adrian PRODAN 
Stelian SAVIN 
Sabin IONESCU 
Florea CIOBANU

(Continuare în pas. a VII-a)

combinatele side-combinatele side- Reșița și Hune-

La Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad

în dotare 
noi utilaje 
moderne

VASLUI (corespondentul „Scîn- 
teii“ Vasile Iancu). — în ca- drul amplei acțiuni de extindere și modernizare a Fabricii de rulmenți din Birlad. încă din prima lună a anului au intrat în dotarea întreprinderii noi utilaje. Astfel, în secția role au sosit cinci strunguri automate cu două axe și comandă program, iar în secțiile de sciilărie și rectificare — o mașină de frezat universală și una de rectificat. Noile utilaje, de mare productivitate, de înalt nivel tehnic, vor asigura o calitate superioară produselor. De pildă, la cele cinci strunguri automate, ambele axe pot executa simultan sau succesiv piese de același tip sau de tipuri diferite. în prezent, 
o parte din utilaje se află în probe tehnologice, iar altele vor intra în curind la lucrările de montaj. De asemenea, în sectorul de tratament al secției strungărie se execută lucrările de montaj la cel de-al doilea agregat de călire cu atmosferă controlată.

1 de noi prouuse. printre tije > de pompaj de mare rezistență, ’ scu/.e pentru foraj și extracție, J dispozitive’ ’destinate instalațiilor geologice pentru manevrareaprăjinilor de foraj. reductoare și altele cu caracteristici superioare și cu un consum mai mic de metal realizează în acest an și Uzina mecanică din Cimpina și „Neptun" din aceeași localitate.
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Consfătuiri județene de lucru ale 
activului de partid și cadrelor de

bază din industrie, construcții

SiA transporturi

in imagini
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CHEIA DE AUR

A UNEI NOBILE PROFESII
O întrunire a celor care elaborează matricea a tot ceea ce se construiește în țară este un eveniment frumos prin însăși menirea lui primenitoare. Așa a recenta Conferință a niunii arhitecților, o trunire a simetriilor și moniilor, a legilor ferme și fanteziilor cărora materia este chemată să li se supună in forme necontenit mai fascinante. Act de cultură națională, cu valențe în u- niversalitate, un asemenea eveniment îmbie la meditații și pune probleme nu numai specialistului, ci și cetățeanului de rînd, care locuiește, muncește, se cultivă, vizitează complexitatea de construcții intrate în circuitul vieții sociale.Se pune astfel problema personalității arhitectului. Reliefată în construcțiile deosebite, impusă de cele excepționale, ea tinde însă să se piardă pînă la anonimat în construcțiile amorfe, șablonizate ale unor cartiere în care uneori uniformitatea clădirilor te face să-ți greșești adresa. Se va spune, poate, că aceasta e legea de fier a construcțiilor moderne, al căror ritm și funcționalitate nu mai îngăduie timpul necesar diversificărilor de stil arhitectonic. Si că pe toate meridianele lumii se impun tot mai mult clădirile tip. Ceea ce e adevărat. Numai că și clădirea tip (de cămi-

Însemnări de Al. ANDRIȚOIU
unele clădiri astăzi, nu arta noastră

fostU- în- ar- culturale, de gări, oficiine _ _poștale etc.) aparține unui arhitect a cărui personalitate trebuie s-o răsfrîngă. Citeva detalii ar putea apoi să deosebească clădirile tip, așa incit ele să nu pară tocmai gemene. Nici legea funcționalității, atît de necesară construcțiilor moderne. nu impune numai- decît o uniformizare a construcțiilor. Aici nu trebuie aruncată vina numai asupra arhitecților ; dimpotrivă. aceștia doresc de cele mai multe ori să-și dovedească măiestria, hărnicia și buna inspirație. Am impresia că la monotonia stilurilor concurează adesea și anumite excese de zel ale edililor sau constructorilor care simplifică pînă la schemă proiectul arhitectului. Personalitatea arhitectului este astfel neglijată pînă la a nu-i înscrie numele pe clădirea al cărui proiect îi aparține. De unde și cazuri comice : la Oradea, de pildă, frumoasa și moderna clădire a hotelului Dacia, al cărui proiect (sărăcit și el de constructori) aparține arhitectului Vladimir Tonescu. noărtă o placă cu multe inițiale care numesc în formă criptică direcții, trusturi de cons-

al-trucții etc., aproape un fabet întreg de cimilituri, minus, firește, numele arhitectului.în cuvîntarea rostită de tovarășul NICOLAECEAUȘESCU la Conferința Uniunii arhitecților există, cred, o cheie de aur pentru înlăturarea șablonului și, deci, pentru deschiderea unui evantai de stiluri în care personalitatea proiectantului să se realizeze pregnant. Mă refer la pasajul următor : „Or, noi considerăm că arhitectura modernă nu poate să nu țină seama și de tradițiile naționale, de ceea ce este caracteristic spiritului și sensibilității națiunii respective, de concepția despre frumos a fiecărui popor ; poporul nostru este profund iubitor de frumos".Noi avem o artă populară a cărei originalitate bine păstrată s-a impus și se impune pe pian mondial. Și nu numai atît. Noi avem o artă populară prielnică marilor sinteze, marilor esențe, din care Enescu sau Brăncuși deschis aripi eterne universalitate Mincuînțeles poate cel mai bine, în arhitectură, potențele artei noastre populare. Și
un au în a

. e păcat că moderne, de seamănă cu populară.îngrijorător faptul că trunde și în mai cu seamă in satele a- propiate de orașe. Răsar peste noapte case-sorcove, hibrizi între rustic și urban, cu desene de bilei.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu trebuie înțeleasă și la acest capitol în spiritul său de respect față de arta arhitectonică națională. Sistematizarea nu înseamnă numai aliniamentul caselor,' înălțimea gardurilor etc. Ea este o muncă de concepție, de armonios.Sînt de desprins, desigur, și alte numeroase sugestii în legătură cu această.Conferință, a cărei desfășurare am urmărit-o cu interes, sălutînd, în lucrările ei, democrația noastră socialistă, tendința nobilă a conduceri' de partid și de stat în a perfecționa mereu viata noastră socială, spre fericirea și bunăstarea celor care au aderat din tot sufletul la politica Partidului Comunist Român, spre fericirea, deci, a întregului ponor.îmbinarea utilului cu frumosul, în spirit național și universal, este cea mai potrivită lozincă pentru ar- hitecții României socialiste.

pareîmi fenomenul păunele sate,

g Luni. 8 martie, la sediul Comitetu- 
n lui .Central al partidului a avut loc, 
g în prezența tovarășului Nicolae 
I Ceaușescu, secretar general al Parti- 
g dului Comunist Roman, președintele 
g Consiliului de Stat al Republicii So- 
I cialiste România, ședința de consti- 
I tuire a Consiliului Național al Radio- 
g televiziunii Române.
S Au participat tovarășii Dumitru 
a Popescu, membru al Comitetului 
I Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
I și. Ion iliescu. membru. supleant al 
S Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
I al P.C.R.

Deschizînd ședința, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 
„Pe baza hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. ai P.C.R. s-a în
ființat, prin Decret al Consiliului 
de Stat, Consiliul Național 
Radioteleviziunii Române, ca or
ganism democratic, colectiv, 
caracter larg reprezentativ, de con
ducere a întregii activități din do-

„.eiizul > faaivurtfl șC’ televiziunii 
țării noastre. Aici sînt prezenți 
membrii Consiliului, numiți, de ă- 
setnenea, prip. Decret a! C—l’.t.. 
lui de Stat.

Ca președinte al Consiliului Na
țional al Radioteleviziunii Române 
a fost numit tovarășul Dumitru 
Popescu, secretar al C.C. al P.C.R. 
Pentru a intra de la început în 
atribuțiuni, îl rog să dea citire 
listei cu componența Consiliului".După ce s-a dat citire acestei liste, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cai-e a spus:

In primul rînd doresc să felicit 
Consiliul și să-i urez rezultate bune 
în activitatea sa.; mai cu seamă ne 
urăm nouă, ascultătorilor și tele- 

s spectatorilor, să avem programe de 
radio și televiziune mai bune — 
pentru că acesta este scopul prin
cipal pentru care am creat noul 
organism.

La organizarea acestui Consiliu 
— care, după cum vedeți, este 
foarte reprezentativ — am avut în 
vedere să reunim reprezentanți ai 

I tuturor categoriilor sociale, ai dife
ritelor sectoare de activitate, care, 
intr-un fel sau altul, sînt interesa
te în buna funcționare a radiote
leviziunii. Sperăm că acest orga- 

I nism, cuprinzînd reprezentanți din 
I toate domeniile de activitate, inplu- 
I siv oameni care lucrează nemijlo- 
I cit în producția materială și în 
I creația spirituală, striris legați de 

problemele vieții zilnice, va aduce 
un suflu nou în emisiunile radio- 
tcleviziunii.

In ce privește compoziția Consi
liului, va trebui să avem în vedere 
ca, pe parcurs, să mai aducem 
unele completări. Ne gîndim ast
fel ca, ulterior, să luăm măsuri 
pentru o mai bună reprezentare în 
Consiliu a județelor tării sau, cel 
puțin, a anumitor centre mai im
portante. Programul radiotelevi
ziunii nu se adresează numai celor 
din București, ci întregii țări ; de 
aceea va trebui să avem în vedere 
în viitor o mai bună reprezentare 
a tuturor centrelor.

Noi vedem acest Consiliu ca or
gan de hotărîre care să asigure în
drumarea colectivă a programelor 
radioteleviziunii. Mă refer, în pri
mul rînd, la îndrumarea și orien
tarea generală, politico-ideologică, 
a activității acestei instituții.

Ținînd seama că această ședință

al

cu

arc ca scop numai constituirea Con
siliului, nu doresc să mă opresc pe 
larg asupra problemelor de fond 
ale radioteleviziunii. Consider ne
cesar ca conducerea operativă a 
radioteleviziunii să pregătească și 
să prezinte Consiliului Național 
propuneri de îmbunătățiro a orga
nizării radioteleviziunii, o dare de 
seamă asupra activității de pînă 
acum, precum și măsuri pentru ri- ' 
dicarea programelor la un nivel 
superior. Pe această bază, să aibă 
Ioc dezbaterea propriu-zisă la vii
toarea ședință a Consiliului Națio
nal. Cred că este necesar ca în 
cursul acestei luni să aibă loc pri
ma reuniune de lucru a Consiliului. 
Pînă atunci, membrii Consiliului 
sa lucreze, împreună cu condu
cerea curentă a radioteleviziunii, la 
îmbunătățirea programelor și, mai 
ales, la stabilirea direcțiilor de ac-

it vila te in vii tor. v<C 
în acest sens progr 
gui an, care să ofer^ perspectivă

JLl'pșogUMV 
pe între-

Hi, de a- gul an, care sa ofere perspectiva 
Consiliu- de lucru, posibilitatea

luării unor măsuri serioase pentru 
îmbunătățirea substanțială a aces
tui sector de activitate.

Doresc să spun în încheiere că 
așteptăm de la Consiliul Națio
nal o activitate rodnică, ținînd 
seama de compoziția sa, de faptul 
că în rîndurile sale se află oameni 
cu bogată experiență și înaltă com
petență din toate sectoarele de acti
vitate.

Sperăm că prin constituirea Con
siliului Național, radioteleviziunea, 
dar mai ales cetățenii patriei noas
tre vor avea de ciștigat. Aceasta 
este prima dorință pe care o expri
măm în fața Consiliului Național. 
Am convingerea că în scurt 
vom obține rezultate tot mai 
în acest important sector al 
noastre sociale.

Vă urez tuturor succes în 
dumneavoastră activitate ! (Aplauze puternice).în numele Consiliului, a luat apoi cuvîntul tovarășul DUMITRU PO
PESCU, care a spus :Aș îndrăzni să dau expresie, tovarășe secretar general, sentimentelor de mulțumire — pe care sînt convins că toți le împărtășesc — cu care primim constituirea acestui organism, a cărui semnificație este transpunerea consecventă în viață a principiilor democratice pe baza cărora se dezvoltă întreaga noastră activitate social-politică.Ideea creării acestui organism de conducere obștească a radiotelevi- ziunii — care, după cum este știut, vă aparține — are o importanță apreciabilă nu numai pentru activitatea propriu-zisă a radioteleviziunii, ci și pentru ilustrarea stilului general în care Partidul Comunist Român abordează desfășurarea vieții sociale, precum și pentru extinderea pe scară tot mai largă a formelor democratice de conducere în societatea noastră.în al doilea rînd, în numele membrilor acestui nou organism, vă asigur că înțelegem răspunderea ce ne incumbă, ca exponenți ai opiniei publice, în conducerea unuia dintre cele mai importante instrumente de informare și formare a oamenilor, de transformare a conștiințelor ; în a- cest sens ne vom strădui ca în munca noastră să ne ghidăm nu după preferințe subiective, strict individuale, ci după datoria de a exprima preferințele, gustul și interesele generale

timp 
bune 
vieții

noua

ale opiniei publice românești, alcătuită din categoriile pe care le reprezentăm în compoziția Consiliului.Aș vrea să vă asigur, de asemenea, de dorința noastră ca activitatea a- cestui organism să nu cadă în formalism, ca organismul însuși să nu se oprească la stadiul unui for de simplă discuție, ci să acționeze, să determine schimbări profunde de ordin calitativ în întreaga activitate a radioteleviziunii, justificind astfel rațiunea pentru care conducerea partidului a hotărît crearea sa.în Decretul Consiliului de Stat privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Radioteleviziunii Române se arată că a- vind în vedere rolul din ce în ce mai Important al Radiodifuziunii și Televiziunii în informarea și formarea opiniei publice, a omului nou, constructor activ al societății socialiste in educarea comunistă a maselor’ o deCsWarX! nî* toate sectoarele vieții social-politice, economice șl culturale, este necesar ca la munca de conducere și orientare -i- -aeestei—instituții să participe reprezentanți ai organizațiilor de masăși obștești, ai unor ministere și organizații economice centrale, ai u- . niiinilaț de creație și alți reprezentanți ai opiniei publice.De asemeiea. pentru ca radioteleviziunea să răspundă la un înalt nivel calitativ cerințelor actuale ale societății noastie, dezideratelor maselor largi, in Lrecret se arată că este necesar ca orientarea și conținutul emisiunilor să facă obiectul unor dezbateri, sarcinile radioteleviziunii să se stabilească intr-un cadru democratic, caracteristic întregii vieți sociale din țara noastră, în acest scop, se arată in Decret, se înființează Consiliul Național al Radioteleviziunii Române — organism larg reprezentativ cu caracter obștesc, care va funcționa sub îndrumarea directă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. El are sarcina de a asigura orientarea generală a activității și de a e- labora liniile directoare în domeniul programelor de radio și televiziune ale Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.Consiliul Național va analiza și dezbate periodic planurile de activitate in domeniul programelor de radio și televiziune, va îndruma munca de concepție, stabilind orientarea generală a activității tuturor compartimentelor Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, va analiza proiectele de dezvoltare continuă a rețelei de radioteleviziune pe teritoriul țării, necesitățile de îmbunătățire a dotării tehnice și modul de folosire a mijloacelor tehnico-materiale destinate activității de radiodifuziune și televiziune.Consiliul Național va constitui In cadrul său comisii permanente care vor ajuta în mod concret, în activitatea sa, Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune. Pentru analizarea a- numitor sectoare sau probleme din domeniul programelor de radio și televiziune, Consiliul Național al Radioteleviziunii Române poate organiza colective de lucru temporare, formate din membrii săi, lucrători ai Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune și alți specialiști din diferite domenii de activitate.Consiliul Național analizează modul cum se aplică hotărîrile luate și stabilește măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a activității • Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.Prin Decret al Consiliului de Stat a fost stabilită, de asemenea, componența Consiliului Național al Radioteleviziunii.
COMPONENTA CONSILIULUI NATIONAL
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URGENTE IN LEGUMICULTURA
Protejarea răsadurilor
Pregătirea și fertilizarea 
grădinilorîn această perioadă, în cooperativele agricole de producție lucrările în grădinile legumicole sînt în plină desfășurare. Acțiuni de o deosebită importanță ca asigurarea răsadurilor, pregătirea solariilor, fertilizarea, nivelarea și modelarea terenului cer executate cu maximum de gență.în județul Olt s-a încheiat acțiunea de amplasare a celor 53 de ferme legumicole din cooperativele producătoare de legume, acestea fiind concentrate in cinci mari centre de producere și valorificare a legumelor. De asemenea, s-a terminat contractarea întregului fond de legume între producători și beneficiari. Pentru anul acesta, comitetul județean de partid a stabilit o serie de măsuri tehnico-organizatorice care să ducă la îmbunătățirea situației din legu- micultură. Se urmărește îndeosebi acoperirea din producția proprie a întregului necesar de semințe de legume și producerea în cantități suficiente a răsadului de calitate superioară. într-o discuție cu ing. Gri- 

gore Jijescu, director adjunct al întreprinderii județene de producere și valorificare a legumelor, acesta ne arăta că s-au întocmit graficele cu însămînțarea eșalonată a întregului necesar de răsaduri timpurii care să corespundă unei perioade de vegetație în răsadnițe de 45—50 de zile. ,.AGROSEM"-Caracal a asigurat întregul necesar de semințe de legume, cu excepția a 23 tone de semințe pentru usturoi și 10 000 kg de semințe pentru ceapă. Pentru anul viitor, în județ s-au creat condiții pentru producerea semințelor pe 600 ha loturi semincere la tomate hibride, arpagic, usturoi, mazăre, fasole și tomate de vară și toamnă în două fer-' me specializate, aparținînd cooperativelor agricole din Slăveni șl Bu- cinișu. De asemenea, fiecare dintre cele 53 de ferme legumicole îșl va amenaja cîte un mic lot semincer pentru producerea semințelor de tomate și ardei. Astfel, pentru anul viitor, 80 la sută din necesarul de semințe de legume se va acoperi din producția proprie a județului.Față de aceeași perioadă a anului trecut, se poate spune că, datorită măsurilor organizatorice și tehnice luate, lucrările din legumicultura județului se prezintă mult mai bine. Aplicarea acordului global cu plata muncii numai în bani a determinat și în acest sector de activitate o nrezeȘtă rmmeroa.să.si activă.a men’- .
.. Xiper.itari i r âd’iii:.' 

Ultirr- i. oper.ț;..

Și la cooperativele agricole din Gostavățu și Băbiciu am întilnit același aspect de muncă febrilă în grădina de legume. Zilnic, in aceste unități participă între 200—250 de cooperatori la fertilizarea terenului, la repararea și acoperirea solariilor, pregătirea răsadnițelor pentru repi- cat și altele, urmărindu-se cu atenție pregătirea temeinică a momentului de trecere la plantatul răsadului.Cu toate acestea, am întîlnit și unități unde întîrzierea lucrărilor din grădina de legume este însoțită de o condamnabilă lipsă de răspundere din partea specialiștilor. Este cazul cooperativei agricole din Doba. Aici n-au fost respectate 'indicațiile Ministerului Agriculturii, Industriei A- limentar’e. Silviculturii și Apelor, cu privire la asigurarea din timp a necesarului de mraniță, țeli- nă și nisip pentru patul germinativ din răsadnițe și a ghivecelor nutritive. Răsadul de varză timpurie semănat din 18 ianuarie este foarte dens și trebuie repicat. Dar nu s-a pregătit nici o răsadniță. Mai mult, răsadul de roșii timpurii, din cauză că a fost acoperit de la semănat și pînă după răsărire cu rame cu geamuri peste care s-a întins și o prelată din polietilenă, neexistînd nici un fel de aerisire, s-a etiolat, fiind atacat și de boli, distrugîndu-se a- proape în întregime. Lipsa de preocupare a consiliului de conducere al cooperativei este evidentă dacă avem în vedere că pentru cele 74 ha legume, din necesarul de 13 500 mp. de răsadnițe s-au pregătit numai 2 400 mp, neprocurîndu-se ramele și tocurile necesare. Oare nu există asemenea materiale ? La baza de aprovizionare de la' Găneasa există un stoc de 200 mc de prefabricate constind din tocuri de răsadniță și 33 000 bucăți de rame de brad pentru răsadnițe, materiale comapdate de cooperative încă din anii 1968^—1969, dar care n-au fost ridicate nici pînă în prezent. A- semenea constatări pot fi făcute și Ia cooperativa agricolă Coteana, una dintre unitățile care au învestit peste un milion de lei pentru a asigura o puternică bază de producție pentru legumele timpurii, amenajînd 1000 mp de seră înmulțitor și 4 000 mp de solar încălzit. Răsadul din sera de roșii și ardei timpurii se prezintă foarte bine,- ajungînd în stadiul cînd trebuie repicat ' neapărat. Dar solarul încălzit în care trebuie să se facă aceeași operațiune a în-

Aici

ghețaț pur și simplu, din cauza neglijenței consiliului de conducere al cooperativei, care n-a urmărit să se facă la timp repararea și acoperirea lui. Deși se șția că solariul nu este bun, cooperativa, care are peste 2 000 mp de răsadnițe, nu a pregătit însă din acestea nici un metru pătrat pentru repicat. în acest timp, gunoiul de grajd stă în grămezi, la voia întîmplării, în loc să fie așezat în răsadnițe. Nerepi- cînciu-se, răsadul cooperativei e expus degradării Solicitat să explice această situație, tov. Eugen Grigore, președintele cooperativei, arăta cu seninătate că „nu ne așteptam să nu putem repica în solar încălzit. Din ace- stă cauză au fost neglijate răsadnițele". Ce arată această poziție ? Lipsă de preocupare și interes a consiliului de conducere al cooperativei pentru producția de_ legume timpurii.- Acum s-au luat măsuri energice pentru a- coperirea cum trebuie a solariului și pregătirea răsadnițelor. Cine va suporta însă pagubele prin degradarea răsadului ?Timpul rece și zăpada din ultimele zile au cauzat unele greutăți în desfășurarea normală a lucrărilor în legumicultura. Sînt periclitate îndeosebi răsadurile nerepicate și cele din răsadnițele care nu sînt bine încălzite. De aceea, răsadnițele trebuie supravegheate zi și noapte pentru a fi ferite de îngheț. Totodată, trebuie continuată repicarea, lucrare de mare importanță care asigură obținerea unor răsaduri viguroase. O dată cu topirea zăpezii trebuie continuate lucrările de pregătire și fertilizare a grădinilor, astfel ca la momentul optim să poată începe semănatul si plantatul legumelor.Arătam, la început, măsurile care au fost luate în vederea îmbunătățirii activității în legumicultură, măsuri care s-au soldat cu rezultate bune. Numai că, în unele coopera- ■tive nu s-a urmărit ca măsurile respective să se aplice punct cu punct, ceea ce a făcut să se manifeste neajunsuri de felul celor semnalate mai sus. Este necesar ca întreprinderea județeană pentru valorificarea legumelor și consiliile de conducere din fiecare cooperativă agricolă să se o- cupe cu cea mai mare răspundere de executarea lucrărilor care condiționează producția de legume din acest an.
Ing. Aurel PAPADIUC 
corespondentul „Scînteir*
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„D E R O“
își dublează

capacitateaLa noi în țară primul detergent pentru spălare a fost produs la Ploiești, de către fabrica „Dero". Avînd la bază un proces tehnologic pus la punct de oameni' de știință de la Institutul de cercetări chimice și de specialiștii fabricii , ploieșțene, detergenții cu marca „Dero" ,s-au impus rapid pe piață, gospodinele apreciind pe deplin proprietățile lor de curățare. La sfîrșitul anului 1970, fabrica „Dero" producea de patru ori mai mulți detergenți decît cu zece ani în urmă, în cinci sortimente menajere și opt pentru nevoile industriei. Astfel, au apărut în magazine noi sortimente Dero — Ideal, Cristal, Special, cii calități superioare de spălare. Ele conferă lenjeriei din bumbac și cînepă un grad sporit de albire, avînd un conținut dublu ,de. azuranți optici (înălbitori), precum și substanțe pentru slăbirea sărurilor de calciu, magneziu și fier din apa cu care se spală. Specialiștii au ținut seama și de faptul că pe piață au apărut mașini de spălat cu un grad tehnic superior, de jenul celor cu tambur. De aceea, după cercetări multiple au găsit soluția pentru ca detergenții „Dero-Special" să aikă o spu- mare redusă, evitîndu-se astfel revărsarea spumei peăe mașină. Mai puțin este cunosiut faptul că fabrica „Dero" (care acum a- parține combinatului petrochimic) realizează detergenți foarte valoroși pentru industrie : se produce detergent .lichid tip A pentru spălarea suprafețelor vopsite (mai ales autovehicule) și detergent lichid tip B pentru spălări mai grele. Produsele Dero au calități tensbactive și de aceea sînt de un real folos în anumite procese tehnologice , industriale. Astfel,. „Dero-met" * Și „Dero-met SG" se filosesc cu ( rezultate excelente înturnăto- 
î rii, iar gama de Dero R S și T, 
l are întrebuințare în hdustria ■ constructoare de mașiii, înlocuind cu succes produs similare din import ca Millal și altele.Fabrica „Dero" se va lezvolta în continuare și în acei cincinal. Ea va ajunge să prcducă în 1975 cantități de detergmți de aproape două ori mai miri decît în 1970. într-o gamă (e sortimente mult lărgită, satiifăcînd astfel pe deplin cerințele populației, precum și nevoile industriale ale țării.

într-o scrisoare adresată redacției, Paula Cantan, din București, ne povestea cîte drumuri a trebuit să facă pentru a găsi articole de sezon dintre cele mai uzuale. „Am pornit în căutarea unor ciorapi supraelas- tici mai groși, ca pentru iarnă, scrie dinsa printre altele Mi s-au oferit doar dresuri verzi, roșii sau negre. Culoarea obișnuită, nicăieri. La mine în cartier, la Obor. vînzătoarele mi-au răspuns că nu au mai primit ciorapi supraelastici De ce ? Pe aici nu locuiesc mii de. femei, care au nevoie de astfel de ciorapi ?“ întrebări firești, ia care nu am putut răspunde însă fără o investigație prealabilă.Speram ca situația să se fi schimbat. Dar nu se schimbase. La magazinul „Utilul" ni s-au oferit doar ciorapi supraelastici negri, iar la magazinul general de peste drum, nici măcar atit. „N-am mai primit de trei ant 1“ ni s-a răspuns. Am cutreierat, apoi, magazinele din centrul orașului. Am constatat că lipsurile în aprovizionarea de sezon nu se mărginesc la ciorapi supraelas- tici ; și alte articole din profilul unităților de galanterie-tricotaje-lenje- rie din relon, cămăși bărbătești ș.a. — lipsesc cu desăvîrșire sau se găsesc doar mărimi și culori disparate. Deza- sortarea s-a dovedit una dintre cele mai frecvente pricini ale a- celui du-te-vino ai cumpărătorilor, dinspre. cartiere spre centru si viceversa. Iată, de pildă, în ce fel erau reprezentate, în unitatea hr. 49, de pe bulevardul Magheru, cămășile bărbătești foarte solicitate de public : cămăși „Gilbert" — numai măsura 36; cămăși „Victoras" — nici o măsură ; cămăși de tercot „Aman" și „Vu- cova" — numai albe, deși se cermai mult cele colorate ; cămăși din zefir — doar nr. 37. Descompletări serioase se fac simțite și la pijamale, ciorapi, lenjerie. Responsabila unității, Elisabeta Drăghici, ne arată notele de comandă către depozitul ICRTI— București, întocmite și neonorate. Aflăm zie că termenul de comenzi, stabilit la foarte... supraelastic, ________________ „8, 10, 12 și chiar 15 zile. De asemenea, că, deși notele de comandă specifică, pentru fiecare articol în parte, mărimile și culorile necesare, în loturile de marfă primite de la depozit se găsește uneori o singură mărime, ceea ce contribuie la perpetuarea dezasortării și la agravarea ei. „Ce bine ar fi dacă am primi marfa direct din fabrică — oftează responsabilii unităților miei. Am primi-o mult mai repede". E drept, tranzitul organizat cîștigă teren. Marile magazine îl practică intens. Dar, nici a- ceastă metodă nu elimină fenomenul dezasortării.
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relata tovarășul V:rgii Dumitriu. di
rector cv hercial la I.C.S. ..Vreturla"

tabilă. Imaginați-vă că ar apare în magazine. anunțuri cu următorul conținut: „Bluze cu munerele 42—43 se vor găsi in trimestrul I, iar cu numerele 50—54 — în trimestrul următor" In realitate, așa se și întîmplă. Doar anunțurile lipsesc.Referitor la lipsa de promptitudine în onorarea unor comenzi, tovarășul Alexandru Grossman, directorul direcției comerciale de resort din ne-a declarat :— Față de numărul mare de uni-1 tăți pe care trebuie să. le aprovizioneze, depozitele nu sint încă destul de bine dotate ; procesul de mecanizare a operațiilor de încărcare-des- cărcare- se desfășoară greoi, mijloacele de transport sînt insuficiente. Totuși, nu mă îndoiesc că, pe lîngă aceste motive obiective, întîrzierile în onorarea comenzilor se datoresc și unor cauze subiective, ținînd de organizarea executării comenzilor primite din unități. -Faptul e grav și consecințele lui se văd. Pentru scurtarea timpului dintre efectuarea comenzii și onorarea ei, ne-am gîn- dit la unele măsuri : dotarea depozitelor cu ridicata cu un număr de microbuze care să transporte „la
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trimestrul în curs, este de aproximativ 200 milioane lei. Cu toate a- cestea, comerțului i se oferă anumite tricotaje, care — aflîndu-se din belșug în stocuri — nu au fost preluate. Pare a fi un dialog între surzi : comerțul cere ciorapi și modele noi de șosete supraelastice, industria îi propune 738 000 de perechi de „tălpici" ; comerțul cere articole de îmbrăcăminte exterioară — bluze, jachete, cămăși etc, — dar 1 se oferă peste un milion și jumătate de că- ciulițe și fulare, împreună cu o cantitate apreciabilă de... botoșei.Se afirmă că de vină sînt indicatorii planului fizic, faptul că sînt obligați să realizeze un anumit număr de bucăți. în realitate lucrurile nu stau așa. Factori de răspundere din M.I.U. ne asigură că acești indicatori, au fost stabiliți în strinsă legătură cu posibilitățile de aprovizionare și,cu capacitățile fiecărei întreprinderi. Substratul real al acestor stranii oferte făcute comerțului este altul : dorința anumitor combinate de a obține creșteri de productivitate pe seama producției articolelor mici. Oricine înțelege că e mai simplă fabricarea unui fular decît a unei jachete. Ce e de 
nHMsastHBBSBMrasTOBnra, făcut însă dacă piața nu „înghite" atitea fulare cîte sint dispuse combinatele să producă ? Deși refuzul comerțului a fost net, tot se mai fac încercări ; doar doar se mai strecoară și vreo comandă de cîteva sute de mii de căciulite sau fulare. Legea contractelor prevede clar că, planul trebuie să se întemeieze pe contracte, iar contractele să se o- rienteze după cerere. De ce nu se respectă legea ?Tot în Legea contractelor se a- rată că respectarea prevederilor contractuale este în afară de orice discuție. Așa cum din cauzele ab-arătam însă, una ___ ________ _____sențelor sesizate de cetățeni în magazine sînt restanțele în livrări. La sfîrșitul anului ele erau considerabile și nu au fost recuperate decît într-o proporție infimă, Mai mult încă, această practică nepermisă este continuată și în acest an. Valoarea restanțelor, pe luna ianuarie, se ridică la 13,5 milioane lei. Combinatul de tricotaje nr. 1 din București nu a livrat nici măcar o bucată 31 000 tricotaje din relontex tate ; fabrica „Zimbrul" din are o restanță de 254 000 de de bumbac. „Tricoul roșu"______23 000 de bucăți, „Someșul" Cluj — 20 500 tricotaje din fire sintetice etc.Ce a împiedicat respectivele întreprinderi să-și respecte obligațiile a- sumate prin contract ?— Din cîte știm noi, nu au existat motive care să justifice acumularea unor asemenea restanțe, ne-a declarat tovarășul Romeo Iordan, director general adjunct în M.I.U. Combinatele și-au cunoscut din timp, atît 
c'rHnjln fnf-Q d'» r>i.n+r» înLcmnu rft-

de o săptămină cu această oca- onorare a unor 72 de ore, este întinzîndu-se la din cele' contrac- Suceava tricotaje Arad —

—țci-. 1.: xport. De ia stabilire» sces- ol.’:iații și pînă în prezent nu « ociesxâșbară iii toate sectoarele vieții social-politice, economice și culturale, este necesar ca la munca de conducere și orien- tare-â-^rceatei—instituții să participa reprezentanți ai organizațiilor de masăși obștești, ai unor ministere și organizații economice centrale, ai u- niuniloț de creație și alți reprezentanți ai opiniei publice.De asemeiea, pentru ca radioteleviziunea să răspundă la un înalt nivel calitativ -erințelor actuale ale societății noasti», dezideratelor maselor largi, in Decret se arată că este necesar ca orientarea și conținutul emisiunilor șă facă obiectul unor dezbateri, sarcinile radioteleviziunii să se stabilească intr-un cadru democratic, caracteristic întregii vieți sociale din țara noastră.în acest scop, se arată în Decret, se înființează Consiliul Național al Radioteleviziunii Române — organism larg reprezentativ cu caracter obștesc, care va funcționa sub îndrumarea directă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. El are sarcina de a asigura orientarea generală a activității și de a e- labora liniile directoare în domeniul programelor de radio și televiziune ale Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.Consiliul Național va analiza și dezbate periodic planurile de activitate în domeniul programelor de radio și televiziune, va '•îndruma munca de concepție, stabilind orientarea generală a activității tuturor compartimentelor Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, va analiza proiectele de dezvoltare contintiă a rețelei de radioteleviziune pe teritoriul țării, necesitățile de îmbunătățire a dotării tehnice și modul de folosire a mijloacelor tehnico-mateșiale destinate activității de radiodifuziune șl televiziune.Consiliul Național va constitui în cadrul său comisii permanente care vor ajuta în mod concret, în activitatea sa, Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune. Pentru analizarea a- numitor sectoare sau probleme din domeniul programelor de radio și televiziune, Consiliul Național al Radioteleviziunii Române poate organiza colective de lucru temporare, formate din membrii săi, lucrători al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune și alți specialiști din diferite domenii de activitate.Consiliul Național analizează modul cum se aplică hotărîrile luate și stabilește măsurile ce se impun pen- tfti îmbunătățirea continuă a activității Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.Prin Decret al Consiliului de Stat a fost stabilită, de asemenea, componența Consiliului Național al Radioteleviziunii.

scară" camera de mostre și cu care merceologii să cutreiere magazinele oferindu-le posibilitatea de a comanda direct ceea ce au nevoie, fără a mai bate drumul pînă la depozite ; se preconizează organizarea în toate județele a camerelor de mostre — atit de utile informării vînzătorilor asupra a ceea ce există în depozit — cit mai aproape de magazine, chiar în centrul orașelor. Pentru început, o asemenea apropiere se va realiza la București.Dar, pe lîngă deficiențele de organizare a relațiilor magazin-depo- zit, încă rigide și greoaie, în cazul de față ar mai rămîne să se răspundă și la altă întrebare : de ce unitățile nu primesc mărfurile pe care Ie cer, în structura dorită, pe sortimente, mărimi și culori ?— Pentru că ele nu există nici în depozit — ne lămurește tovarășul Iosif Campus, director adjunct al ICRTI-București. La unele dintre articolele în chestiune, industria nu a acoperit decit parțial necesarul 
«--.4..,, A J.,
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prevă< in «niă cor diti’le Ce li
vrare. oioc^ntelț- -L și ’de toî

Aurtuir -faâivurtn ifelevizîuniî uviiald in viitor, y?i 
tării noastre. Aici sînt prezenți în acest sens progr?^ pe 
membrii Consiliului, numiți, de a- gul an, care să oferv >erspectiva 
semenea, prin Decret a! Consiliu- dc lucru, posibilitatea
Iui de Stat.

Ca președinte al Consiliului Na
țional al Radioteleviziunii Române 
a fost numit tovarășul Dumitru 
Popescu, secretar al C.C. al P.C.R. 
Pentru a intra de la început în 
atribuțiuni, îl rog să dea citire 
listei cu componența Consiliului".După ce s-a dat citire acestei liste, a luat cuvîntul tovarășul mCOLÂE 
CEAUȘESC5J, ca'e a fiPus: 

în primul rînd doresc să felicit 
Consiliul și să-i urez rezultate bune 
în activitatea sa.; mai cu seamă ne 
urăm nouă, ascultătorilor și tele
spectatorilor, să avem programe de 
radio și televiziune mai bune — 
pentru că acesta este scopul prin
cipal pentru care am creat noul 
organism.

La organizarea acestui Consiliu
— care, după cum vedeți, este 
foarte reprezentativ — am avut în 
vedere să reunim reprezentanți ai 
tuturor categoriilor sociale, ai dife- 

’ ritelor sectoare de activitate, care, 
intr-un fel sau altul, sînt interesa
te in buna funcționare a radiote
leviziunii. Sperăm că acest orga
nism, cuprinzînd reprezentanți din 
toate domeniile de activitate, inclu
siv oameni care lucrează nemijlo
cit în producția materială și în 
creația spirituală, strins legați de 
problemele vieții zilnice, va aduce 
un suflu nou în emisiunile radio
televiziunii.

în ce privește compoziția Consi
liului, va trebui să avem în vedere 
ca, pe parcurs, să mai aducem 
unele completări. Ne gîndim ast
fel ca, ulterior, să luăm măsuri 
pentru o mai bună reprezentare în 
Consiliu a județelor tării sau, cel 
puțin, a anumitor centre mai im
portante. Programul radiotelevi
ziunii nu se adresează numai celor 
din București, ci întregii țări ; de 
aceea va trebui să avem în vedere 
în viitor o mai bună reprezentare 
a tuturor centrelor.

Noi vedem acest Consiliu ca or
gan de hotărîre care să asigure în
drumarea colectivă a programelor 
radioteleviziunii. Mă refer, in pri
mul rînd, la îndrumarea și orien
tarea generală, politico-ideologică, 
a activității acestei instituții.

Ținînd seama că această ședință

/ale ____ ....1 Cm ■cti»j»1Kiffii,ii>- rn' Urnrăe':1t;'la-'aceasta ‘■^^■■afIăt'>a''âtCi'Tn§tâîățîri^;nec'< întrebare, ministrul industriei meta- ... . .lurgice, ing. Neculaî Agachî, ne-a spus : „Pentru a atinge aceste obiec--—HreT—ue-am proptis em 'tatrfig plex de măsuri, printre care : insu- flarea în furnale a gazului metan preîncălzit, creșterea ponderii aglomeratului în șarjă, îmbunătățirea pregătirii minereurilor în stațiile de concasare și sortare, crearea condițiilor corespunzătoare de omogenizare a minereurilor, introducerea în consum a peletelor. în cadrul a- cestui program am inclus și introducerea oxigenului la furnale, tehnologie aplicată în mod experimental la Combinatul siderurgic din Galați în- cepînd din luna decembrie 1970".La nivel de ramură există, deci, un plan de acțiune bine conceput, cuprinzător și cit se poate de concret, întrebarea este : au început să fie a- plicate și să dea roade prevederile acestui program în combinatele siderurgice ?Deplasîndu-ne la combinatele siderurgice din Galați, Reșița și Hunedoara, am constatat că, în lumina sarcinilor trasate de partid, comitetele de direcție au luat măsuri de intensificare a acțiunii de economisire a cocsului. în principal, accentul se pune pe valorificarea superioară a experienței acumulate în domeniul raționalizării consumului de cocs, bunăoară prin creșterea bazicității aglomeratului și a temperaturii aerului ini' suflat în furnale, prin utilizarea cal- ' carului de calitate superioară și intensificarea pe cale electrică a proceselor din furnale, prin eliminarea întreruperilor accidentale în funcționarea furnalelor, ca și a perioadelor de exploatare a acestora în regim redus, ambele destul de frecvente pînă acum, asigurarea unei perfecte stăpi- niri, de către personalul de exploatare. a metodelor și procedeelor tehno- logice„ moderne. Ca urmare a acestor măsuri, precum și a finalizării unor investiții, în luna ianuarie a acestui an consumul de cocs pe tona de fontă

V-

La Fabrica de rulmenți
din Bîrlad 

în dotare 
noi utilaje 
moderne

VASLUI (corespondentul „Scîn- 
teii" Vasile Iancu). — în cadrul'amplei acțiuni de extindere și modernizare a Fabricii de rulmenți din Bîrlăd, încă din prima lună a anului au intrat în dotarea întreprinderii noi utilaje. Astfel, în secția role au sosit cinci strunguri automate cu două axe și comandă program, iar în secțiile de sculărie și rectificare — o mașină de frezat universală și una de rectificat. Noile utilaje, de mare productivitate, de înalt nivel tehnic, vor asigura o calitate superioară produselor. De pildă, la cele cinci strunguri automate, ambele axe pot executa simultan sau succesiv piese de același tip sau de tipuri diferite. în prezent, 
o parte din utilaje se află în probe tehnologice, iar altele vor intra în curind la lucrările de montaj. De asemenea, în sectorul de tratament al secției strungărie se execută lucrările de montaj la cel de-al doilea agregat de călire cu atmosferă controlată.

i aplicării procedeului au fost procurate sau confecționate prin autodo- tare și a început executarea funda- țlîlof necesare? CtaHbifft'i’Țicexre'â',“lucrările de montaj sînt sub semnul întrebării deoarece acestea n-au fost incluse în planul de activitate al constructorilor. Evident, așa stînd lucrurile la Călan, atit la Reșița cît și la Hunedoara... se așteaptă. Dar oare nu Centralei industriale siderurgice din Hunedoara, de care aparține uzina din Călan, îi revine sarcina de a rezolva problema ? Și atunci de ce așteaptă ca lucrurile să se urnească singure din loc ?La Combinatul siderurgie din Ga-

iMM* Calității și, iii"•"acest scop! măsuri de urgentare a pu- i.. .... Tn funcțiune a unor cîntare automate în sectorul, furnale (fără , de . care nu este posibilă nici dozarea optimă a șarjelor, nici o evidență exactă a consumurilor specifice și a indicelui de utilizare a capacităților de producție), precum și a unui calculator electronic.
Adrian PRODAN
Stelian SAVIN 
Sabin IONESCU 
Fîorea CIOBANU

m de noi prdife£' pnntre-cucfe 'tije |

i

de pompaj de mare rezistență, scule pentru foraj și extracție, dispdzîtîve"destinate instalațiilor geologice pentru manevrarea prăjinilor de foraj, reductoare și altele cu caracteristici superioare și cu un consum mai mic de ’metal realizează în' acest an și Uzina mecanică din Cîmpina și „NeptUn" din aceeași localitate!
(Continuare în pae. a VII-a)
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Consfătuiri județene de lucru ale
în imagini

activului de partid și cadrelor de JUDEȚUL
bază din industrie, construcții SftRJ

și transporturi PAGINILE IV - T

CHEIA DE AUR

A UNEI NOBILE PROFESII
O întrunire a celor care elaborează matricea a tot ceea ce se construiește in țară este un eveniment frumos prin însăși menirea lui primenitoare. Așa a fost recenta Conferință a U- niunii arhitecților, o întrunire a simetriilor și armoniilor, a legilor ferme și fanteziilor cărora materia este chemată să li se supună in forme necontenit mai fascinante. Act de cultură națională, cu valențe în u- niversalitate, un asemenea eveniment îmbie la meditații și pune probleme nu numai specialistului, ci și cetățeanului de rînd, care locuiește, muncește, se cultivă, vizitează complexitatea de construcții intrate în circuitul vieții sociale.Se pune astfel problema personalității arhitectului. Reliefată în construcțiile deosebite, impusă de cele excepționale, ea tinde însă să se piardă pînă la anonimat în construcțiile amorfe, șablonizate ale unor cartiere în care uneori uniformitatea clădirilor te face să-ți greșești adresa. Se va spune, poate, că aceasta e legea de fier a construcțiilor moderne, al căror ritm și funcționalitate nu mai îngăduie timpul necesar diversificărilor de stil arhitectonic. Și că pe toate meridianele lumii se impun tot mai mult clădirile tip. Ceea ce e adevărat. Numai că și clădirea tip (de cămi-

însemnări de Al. ANDRIȚOIU

culturale, de gări, oficiine ___________poștale etc.) aparține unui arhitect a cărui personalitate trebuie s-o răsfrîngă. Cîteva detalii ar putea apoi să deosebească clădirile tip. așa incit ele să nu pară tocmai gemene. Nici legea funcționalității, atît de necesară construcțiilor moderne. nu impune numai- decît o uniformizare a construcțiilor. Aici nu trebuie aruncată vina numai asupra arhitecților ; dimpotrivă. aceștia doresc de cele mai multe ori să-și dovedească măiestria, hărnicia și buna inspirație. Am impresia că la monotonia stilurilor concurează adesea și anumite excese de zel ale edililor sau constructorilor care simplifică pînă la schemă proiectul arhitectului. Personalitatea arhitectului este astfel neglijată pînă la a nu-i înscrie numele pe clădirea al cărui proiect îi aparține. De unde și cazuri comice : la Oradea, de pildă, frumoasa și moderna clădire a hotelului Dacia, al cărui proiect (sărăcit și el de constructori) aparține arhitectului Vladimir lonescu. poartă o placă cu multe inițiale care numesc în formă criptică direcții, trusturi de cons-

al-trucții etc., aproape un fabet întreg de cimilituri, minus, firește, numele arhitectului.în cuvîntarea rostită de tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU la Conferința Uniunii arhitecților există, cred, o cheie de aur pentru înlăturarea șablonului și, deci, pentru deschiderea unui evantai de stiluri în care personalitatea- proiectantului să se realizeze pregnant. Mă refer la pasajul următor : „Or, noi considerăm că arhitectura modernă nu poate să nu țină seama și de tradițiile naționale, de ceea ce este caracteristic spiritului și sensibilității națiunii respective, de concepția despre frumos a fiecărui popor ; poporul nostru este profund iubitor de frumos".Noi avem o artă populară a cărei originalitate bine păstrată s-a impus și se impune pe plan mondial. Și nu numai atît. Noi avem o artă populară prielnică marilor sinteze, marilor esențe, din care Enescu sau Brâncuși deschis aripi eterne universalitate Mincuînțeles poate cel mai bine, în arhitectură, potentele artei noastre populare. Și

un au în a

unele clădiri astăzi, nu arta noastrăe păcat că moderne, de seamănă cu populară.îngrijorător faptul că f trunde și în unele sate, mai cu seamă în satele a- propiate de orașe. Răsar peste noapte case-sorcove, hibrizi între rustic și urban, cu desene de bilei.Cuvîntarea tovarășului Nicoîae Ceaușescu trebuie înțeleasă și la acest capitol în spiritul său de respect față de arta arhitectonică națională. Sistematizarea nu înseamnă numai aliniamentul caselor,' înălțimea gardurilor ele. Ea este o muncă de concepție, de armonios.Sînt de desprins, desigur, și alte numeroase sugestii în legătură cu această.Conferință, a cărei desfășurare am urmărit-o cu interes, sălutînd, în lucrările ei, democrația noastră socialistă, tendința nobilă a conduceri’ de partid și de stat în a perfecționa mereu viata noastră socială, spre fericirea și bunăstarea celor care au aderat din tot sufletul Ia politica Partidului Comunist Român, spre fericirea, deci, a întregului popor.îmbinarea utilului cu frumosul, în spirit național și universal, este cea mai potrivită lozincă pentru ar- hitecții României socialiste.

îmi pare fenomenul păunele

luării unor măsuri serioase pentru 
îmbunătățirea substanțială a aces
tui sector de activitate.

Doresc să spun în încheiere că 
așteptăm de la Consiliul Națio
nal o activitate rodnică, ținînd 
seama de compoziția sa, de faptul 
că în rîndurile sale se află oameni 
cu bogată experiență' și înaltă com
petență din toate sectoarele de acti
vitate.

Sperăm că prin constituirea Con
siliului Național, radioteleviziunea, 
dar mai ales cetățenii patriei noas
tre vor avea de cîștigat. Aceasta 
este prima dorință pe care o expri
măm în fața Consiliului Național. 
Am convingerea că în scurt timp 
vom obține rezultate tot mai bune 
în acest important sector al vieții 
noastre sociale.

Vă urez tuturor succes 
dumneavoastră activitate 1 ze puternice).în numele Consiliului, a luat apoi cuvîntul tovarășul DUMITRU PO
PESCU, care a spus :Aș îndrăzni să .dau expresie, tovarășe secretar general, sentimentelor de mulțumire — pe care sînt convins că toți le împărtășesc — cu care primim constituirea acestui organism, a cărui semnificație este transpunerea consecventă in viață a principiilor democratice pe baza cărora se dezvoltă întreaga noastră activitate social-politică.Ideea creării acestui organism de’ conducere obștească a radiotelevi- ziunii — care, după cum este știut, vă aparține — are o importanță apreciabilă nu numai pentru activitatea propriu-zisă a radioteleviziunii, ci și pentru ilustrarea stilului general' in care Partidul Comunist Român abordează desfășurarea vieții sociale, precum și pentru extinderea pe scară tot mai largă a formelor democratice de conducere în socie • tatea noastră.în al doilea rînd, în numele membrilor acestui nou organism, vă asigur că înțelegem răspunderea ce ne incumbă, ca exponenți ai opiniei publice, în conducerea unuia dintre cele mai importante instrumente de informare și formare a oamenilor, de transformare a conștiințelor ; în a- cesț sens ne vom strădui ca în munca noastră să ne ghidăm nu după preferințe subiective, strict individuale, ci după datoria de a exprima preferințele, gustul și interesele generale

in noua(Aplau-

COMPONENȚA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL RADIOTELEVIZIUNIIPREȘEDINTE — DUMITRU PO

PESCU, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.; VICEPREȘEDINȚI : MIHAIL BU
JOR SION, președintele Comitetului de
ZOEprofesor la Universitatea rești, vicepreședintă a Național al Femeilor. 
GEZA, scriitor, director „Kriterion".redactor laRundschau" :
ALEXE, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, GHEORGHE BADRUS, ad

Radiodifuziune și Televiziune,
DUMITRESCU-BUȘULENGA, din Bucu-Consiliului

DOMOKOS al editurii 
MICHAEL, „Karpaten 

ANGHEL

KRONER revista MEMBRI :

junct de șef de secție la C.C. al P.C.R., EUGEN BARBU, scriitor, redactor-șef al revistei „Săp- tămina culturală a Capitalei". MI
HAI ’ . .......................telor 
LAE ceul rești, ședințe pentru Cultură și 
BREITENSTEIN — redactor-șef adjunct al ziarului ,Neuer Weg", IO
NEL BUCHERU — vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune șiTeleviziune. GHEORGHE CIOARA— președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, LIVIU CIU-

BĂLÂNESCU, ministrul poș- și telecomunicațiilor, NICO- 
BÎRDEANU, profesor la Li- „Mihail Sadoveanu" din Bucu- 
ION BRAD — prim-vicepre- al Comitetului de Stat Artă, ERNEST

ROMANE
LEI — regizor, director al teatrului „Lucia Sturdza Bulandra". DINA 
COCEA .— actriță, vicepreședinte al Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, ge- neral-locotenent ION COMAN — adjunct al ministrului forțelor armate, DINU DANILIUC - președintele cooperativei agricole de producție din comuna Gurbănești, județul Ilfov, MARIA DIACONU, președinta Comitetului sindicatului al întreprinderii textile „Dacia", NI
COLAE DINU — secretarul Comitetului de partid din comuna Snagov, județul Ilfov, MIRCEA DRAGAN — regizor, secretar general al A.C.I.N^

(Continuare în pag. a VII-a)
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CONSFĂTUIRI JUDEȚENE DE LUCRU ALE ACTIVULUI DE PARTID
Șl CADRELOR DE BAZĂ DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI

In alte județe ale țării au avut loc, la sfîrșitul săptăminii trecute, consfătuiri de lucru ale acti
vului de partid și cadrelor de bază din industrie, construcții și transporturi, în cadrul cărora au fost 
analizate rezultatele obținute în cincinalul încheiat, au fost dezbătute sarcinile și măsurile practice ce 
trebuie aplicate pentru înfăptuirea cu deplin succes a planului de stat pe 1971 — primul an al noului 
cincinal.

La consfătuiri au participat și au luat cuvîntul în încheierea dezbaterilor tovarășii : MANEA MA- 
NESCU — județul Dîmbovița, VIRGIL TROFIN — județul Argeș, FLORIAN DĂNALACHE — județul 
Buzău, PETRE LUl’U - județul Alba, LEONTE RAUTU — județul Iași, MIRON CONSTANTI- 
NESCU — județul Bacău, MIHAI DALEA — județul Caraș-Severin, MIHAI GERE — județul Co
vasna, ION ILIESCU — județul Dolj, ION PAȚ AN — județul Tulcea.

Consemnind succesele dobîndite în cincinalul încheiat, efectele pozitive ale măsurilor adoptate de 
partid pentru perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei naționale, participanții Ia 
dezbateri au supus unei exigente analize critice neajunsurile existente în diferite unități productive și 
au făcut valoroase propuneri menite să ducă Ia ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii 
activități economice.

Prin caracterul lor de lucru, consfătuirile județene generează prețioase concluzii și măsuri efi
ciente a căror aplicare va contribui la îmbunătățirea activității din industrie, construcții și transporturi, 
la îndeplinirea planului de stat pe anul în curs, an de importanță decisivă pentru înfăptuirea princi
palelor obiective ale întregului cincinal.

SA OBȚINEM
RANDAMENTE MAXIME

IN UTILIZAREA
POTENȚIALULUI

PRODUCTIV
legătura strinsă care între gradul de uti- a potențialului teh- uman din fiecare în-

Pentru aceasta este necesar, însă, ca tovarășii din comitetul de partid și consiliul de administrație al grupului de uzine „Electroputere" să întreprindă măsuri energice și imediate pentru ca uzina să cunoască o reînnoire completă din punct de vedere al organizării producției și a muncii, să se treacă cu toată hotărîrea la generalizarea schimbului doi și extinderea schimbului trei".Aducind în discuție cauzele care determină un grad scăzut de utilizare a capacităților de producție, numeroși vorbitori s-au oprit asupra neajunsurilor semnalate în aprovizionarea tehnico-materială. In primele două luni din acest an, numeroase întreprinderi din județele Buzău, Alba, Argeș, Dîmbovița,

rea la timp a documentațiilor tehnice, lipsuri în a- provizionarea șantierelor cu materiale de construcții, neconcordanțe între termenele de execuție a construcțiilor și asigurarea utilajelor și instalațiilor tehnologice. Din cauza ne- contractării din timp a utilajelor, a nesincronizării diferitelor faze de execuție a noilor capacități de producție. la Fabrica de frigidere Găești și la alte unități din județul Dîmbovița. de exemplu, s-a încheiat construcția unor hale 6 000 luni cu'î,\......... .aferente.Pe lingă măsurile operative ce se impun pentru curmarea cit mai grabnică a acestor anomalii, vorbitorii au insistat asupra necesității respectării cu fermitate a noilor reglementări privind organizarea, planificarea și execuția investițiilor. Apreciind justețea și oportunitatea reglementărilor adoptate pentru îmbunătățirea activității în domeniul investițiilor, participanții la dezbateri au accentuat asupra necesității unui efort coordonat al tuturor factorilor care concură la realizarea investițiilor : beneficiar, constructor, proiectant și furnizor de utilaje.Pe baza realităților existente, a experienței acumulate în desfășurarea muncii pe șantiere, au fost făcute propuneri menite să asigure o mai bună conlucrare practică între . factorii care contribuie la realizarea investițiilor în cadrul unor platforme industriale complexe. Astfel, directorul general al Grupului de șantiere Tîrgoviște, 
Aurel Micu, a propus constituirea unui colectiv coordonator care să reunească reprezentanți ai tuturor ministerelor beneficiare și ai Ministerului Construcțiilor Industriale, care să se ocupe de soluționarea promptă a problemelor ce se ivesc în diferitele etape de execuție a' lucrărilor pe această platformă unde se înalță obiective industriale crări. Referindu-se la cau- de mare, importanță pentru ________________ .JMțL— . — ___ ____ . unor asemenea întîr- ,,.pa;’.ttui',i;idicareaI-..?«fibferitei’-.ie"pGnrrn'iiidCplirti'rea’ $i'de'-” totul fireaScă'.ateriția’- deosebi - zferi. Alexandru” C&Iinoîu,j_ --------1 . . .... •> bită acordată în cadr,ul ac- director-aijjunetalșucursa-

sură și de hotărîrea cu care conducerile de întreprinderi înțeleg să lichideze cheltuielile neeconomicoase, să înlăture toate sursele de irosire a mijloacelor materiale și financiare. Nu întîmplător. în consfătuirile din județele Tulcea. Bacău. Alba, Argeș, Dolj, o serie de vorbitori au făcut o analiză amănunțită a cheltuielilor neeconomicoase, în special a dobînzilor penalizatoare și a rebuturilor care se ridică la multe milioane de lei. arătînd că acestea pot și trebuie să fie substanțial diminuate.Nu trebuie să privim rezultatele activității întreprinderilor doar sub raport cantitativ — au subliniat vorbitorii — ci și sub aspectul eficientei economice, aceasta fiind o problemă esențială a dezvoltării economiei în etapa actuală, a cărei importantă a fost subliniată în repetate rîn- duri de către conducerea partidului. Trebuie să se cunoască ’n fiecare moment ce produce fiecare u- nitate, qe sortimente, care este gradul lor de rentabilitate.

cu peste 1 milion lei valută. Directorul Uzinei mecanice Muscel, Victor Nagy, unitate a cărei producție este destinată exportului în proporție de 96 la sută, arăta, la consfătuirea de lucru din județul Argeș, că are rezolvate problemele de export. Suplimentarea producției pentru export și obținerea de valută în plus în acest an, a menționat vorbitorul, depinde de asigurarea la timp a unor utilaje și de stabilirea cooperării cu alte întreprinderi din țară pentru realizarea unor suban- samble și piese, luciu pe deplin realizabil. Colectivul uzinei va depune eforturi pentru asimilarea unor noi tipuri de autoturisme de teren care .sînt solicitate pe piața externă.Prin punerea în valoare a noi rezerve — a arătat Gheorghe Costea, secretar al Comitetului județean de partid Alba — a reieșit că este posibil să se suplimenteze exportul pe acest an . cu 1 000 mașini de cusut, 330 tone utilaje pentru industria metalurgică, 6 mașini unelte și alt£ produse.Referindu-se la indicațiile date de secretarul general al partidului cu privire la , reducerea importului.mare au scos în evidență unele măsuri pe care le întreprind în scopul asimilării de noi produse și amplificării acțiunii de dotare a întreprinderilor cu ma- șini-unelte. utilaje și in-

asupra eficienței economice, „în unitățile aparținind industriei republicane din județul Covasna s-a înregistrat în anul trecut o depășire a cheltuielilor la 1 000 lei producții-marfă de 0,80 lei. Aceasta a fost cauzată în principal de C.E.I.L.-Tg. Secuiesc, arăta Zoltan Dru- mek, secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R. Situația anormală de la acest combinat se datorează neurmăririi la timp a evoluției cheltuielilor, depășirii consumurilor materiale la unele produse. A- semenea situații au existat și la alte unități din județ. La uzinele textile „Oltul", din cauza nerespectării tehnologiei, s-au înregistrat consumuri de materii prime mari la producția de țesături. Este absolut necesar ca, pornind de la analiza critică a acestei situații, conducerile întreprinderilor, organele și organizațiile de partid să intervină operativ și eficace pentru curmarea; neajunsurilor".Este un lucru bine știut că nivelul eficienței economice, gradul de rentabilitate, în general, acumulările bănești depind în mare mă-

va- ace- ur- con- construcțiade producție (circa mp) care așteaptă de de zile să fie dotate utilajele și. instalațiile

stalații tehnologice de producție proprie.' în această direcție, inginerul șef al Uzinei de prelucrare a maselor plastice din Buzău, Ion Viga, arăta că specialiștii întreprinderii realizează, pe baza proiectelor proprii, un cuptor special destinat sporirii producției de cărbune pentru industria chimică și farmaceutică, acțiune ce se soldează cu reducerea importurilor și obținerea unei economii de 1 540 000 lei valută. Alte 350 000 lei Iută s-au realizat în eași întreprindere în ma unor dispozitivecepute aici pentru a fi utilizate la fabricarea foliilor de polietilenă destinate a- griculțurii. în cuvîntul său. irig. Bujor Roșea, director general al Centralei industriale de materiale refractare. cita printre măsurile luate în vederea diminuării importului sporirpa substanțială în acest an a producției de cărămizi ultra- ușoare. create după un procedeu original pentru prima dată în țară. Ing. Constantin Tzitzeclis, directorul Uzinei de utilaj petrolier din Tîrgoviște. arăta la consfătuirea din județul . Dîmbovița că întregul colectiv al uzinei s-a angajat să realizeze, anul acesta, prin autoutilare, printre altele. cinci mașini agregat și alte instalații și utilaje în valoare totală de 8.5 milioane lei. realizîndu-se pe această cale și o economie de 1.3 milioane lei valută.

ției. S-a criticat, bunăoară, faptul ' că diferite produse ale Uzinei de construcții metalice și mașini agricole din Bocșa. Uzinei de instalații de morărit din Topleț, Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Caransebeș, ca și ale industriei locale din județul Caraș-Severin, nu ' se ridică întotdeauna la înălțimea exigențelor justificate ale beneficiarilor. Așa se face că in a- cest județ s-au înregistrat anul trecut aproape 1 000 de refuzuri de produse din cauza calității lor necores-, punzătoare.în ' marea lor majoritate — s-a arătat în cadrul consfătuirii din județul Covasna de către Mihai 
Kanyadi, inspector șef pentru controlul calității produselor — calitatea slabă și refuzurile apar din cauza nerespectării tehnologiilor de fabricație prescrise, a prevederilor standardelor de stat și a normelor interne. din cauza introducerii in procesul de fabricație a unor materiale necorespunzătoare. din cauza slabei calificări a unor muncitori și a insuficientei exigențe a organelor însărcinate cu controlul calității produselor. Se desprind deci cu claritate cîteva direcții în care trebuie acționat în scopul asigurării unei înalte calități a produselor : întărirea disciplinei tehnologice, recepționa- _____________________ _ rea mai atentă a materii- hotare. . Un. sprijin prețios lGr primo,perfecționarea inactivitatea de asimilare in: 'Pregățiril . profesionale, a fabricație a unor noi tipuri t-pnpr .. . salariați,. întărirea■ - ■ - .................. serviciilor de. .control teh-ma'șini și utilaje. în pro- RQțriylț ce-- -- Lor relatate -de,-ing, . IonHufeW.-^E^fsrMtiriee'Rpral al CpmbinațuliAțj't.eițțj.l-: din .'.Iași, acționează ■, colectivele unităților textile ieșene in scopul îmbunătățirii calității produselor pe care le fabrică.— Deși refuzurile de calitate au scăzut mult fată de anii precedenți — arăta 
ing. Bujor Roșea, directorul general al Centralei industriale de materiale refractare din Alba lulia — problema îmbunătățirii calității produselor noastre continuă să fie de mare actualitate. Se vor lua. de a- ceea. îndeosebi la Fabrica de produse refractare Alba lulia. o serie de suri de perfecționare a ceselor tehnologice, de movare a realizărilor greșului tehnic.Problema calității a revenit ca un leit-motiv și în cadrul consfătuirii din județul Tulcea. S-a subliniat, în acest sens, necesitatea sporirii competitivității produselor. faptul că organizațiile de tineret și sindicatele au datoria să acționeze cu mai multă consecventă pe linia ridicării calificării profesionale a cadrelor.

din acest an și din întregul cincinal 1971—1975 să fie îndeplinite în condițiile unei continue modernizări și diversificări a producției, ale unei permanente înnoiri a nomenclatoarelor de producție, în așa fel incit ponderea produselor de înaltă complexitate și tehnicitate, cu caracteristici și parametri funcționali superiori, în volumul total al producției să crească cit, mai mult. In cadrul consfătuirii din județul Carașr Severin. bunăoară, Ion Grasoi, secretar al comitetului județean de partid, 
Mircea Popa, director general al Grupului de uzine constructoare de mașini din Reșița, și Ion Coz- 
muța, secretar al Comitetului orășenesc de partid O- țelul Roșu, au arătat că trebuie depuse eforturi susținute pentru menținerea competitivității produselor recent asimilate in fabricație și, îndeosebi, pentru redobîndirea competitivității acelor produse — motoare electrice, compre- soare, motoare Diesel, poduri rulante, macarale turn etc — care, neținind pasul cu progresul tehnic, au a- juns să aibă caracteristici tehnico-economice inferioare celor ale unor produse similare fabricate în alte țări, să se realizeze cu cheltuieli materiale și mai ales cu consumuri de metal superioare celor înregistrate în diferite uzine cu profil asemănător "de peste

PARTICIPARE SPORITĂ unnumăr de vorbitori
Nu mai trebuie demonstrată există lizare nic șitreprindere și nivelul rezultatelor economice obținute. Tocmai avînd în vedere acest raport de determinare directă și pornind de la analiza critică, obiectivă. a rezultatelor înregistrate în anul trecut, participanții la consfătuiri au a- bordat cu competență și intr-un spirit de înaltă responsabilitate problemele majore ale utilizării raționale a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, ale repartizării judicioase și folosirii complete a forței de muncă in fiecare unitate economică. Fie că este vorba de o întreprindere industrială, de un șantier sau o unitate de transport, aspectele mua, mgcț, wimuuviva,esențiale ale gospodăririi Dolj și Iași au întimpinat, zestrei ’ tehnice și folosirii o serie <i<: greutăți în pt&'-.' raționale a forței de muncă , ducție, soldate cu pierșlefi . au .fost abordate la ..constă-,,-...de timpi, nerespectarea fiți.' tuirile din . județele Dolj, micității .fabricației, dato-Argeș.nPAcăUi.’Dîmbovița-șiv pită lipsei de’ materii pri- utltaw >n nmCovasnaiI;r4iiJ:m>P.epșpe(;țiiya.„.1jțWe. materiale, piș^,, de, -sdtre^a’-'d&tSărtae'Sc^ ■ .<■ necesității ,liehjdăriUrnein-^t .schimb ș^ ^sUbanșamble.; ț^minXuri tom-.,. tîrziate Plfex«’ altfeli/ișiî înconomice ferme, mulți fur-,domenii, not.; ariorrta . nizori nu le respectă— arăta Marcel Bosîn- ceanu, secretarul Comitetului orășenesc de partid Blaj. Multe din lipsurile semnalate în anul trecut. în această privință, la Complexul de prelucrare a lemnului din Blaj, se mențin și în acest an. Așa. de pildă, în luna ianuarie a început fabricarea mobilei cu o lipsă de 25 000 mp PAL. Cei în măsură să rezolve a- ceastă problemă găsesc tot felul de justificări. Trebuie înțeles. însă, că atîta vreme cit lipsește materia primă justificările nu folosesc la nimic. După o situație încheiată recent, rezultă că. în prezent, din cantitatea de 82 000 mp PAL necesar producției trimestrului I. s-au primit numai 42 000 mp. Evident că. în a- ceastă situație, nu se poate respecta tehnologia, numeroase mașini și utilaje nu funcționează din lipsă de materie primă, realizarea ritmică a sarcinilor de plan este pusă sub semnul întrebării". Pornind de la a- semenea situații critice actuale. numeroși participanți la dezbateri au arătat că este necesară o intervenție imediată a centralelor industriale — organisme di-. rect răspunzătoare de a- provizionarea tehnico-materială a întreprinderilor din subordine — care trebuie să-și exercite cu autoritate atribuțiile cu care au fost învestite în acest sens.Valorificarea maximă a potențialului tehnic și u- man din fiecare întreprindere a fost analizată în toate consfătuirile județene și din unghiul de vedere al întăririi disciplinei în muncă. Vorbitorii au adus în discuție problema risipei de timp de lucru, fenomen existent în anumite întreprinderi, generat de absente nemotivate. de proasta organizare a locului de muncă. Ei au subliniat. totodată, importanta deosebită ne care o are respectarea cu strictețe a prevederilor Legii privind întărirea disciplinei și organizării muncii.

de: oțeluri' eu caracteristici- superioare .'și a unor ■„moi'

LA COMERȚUL EXTERIOR 
ȚĂRII

în ansamblul dezbaterilor, un loc important i-au ocupat, in fiecare consfătuire de lucru, măsurile care se impun a fi luate pentru o cît mai bună valorificare’ a avantajelor create prin descentralizarea activității de comerț exterior. Partioipanții au subliniat atenția care trebuie acordată organizării fabricării acelor produse și sortimente care asigură o valorificare superioară și un grad ridicat de prelucrare a materiilor prime, diversificării și performantelor ale ridicării calitative produselor destinate exportului Ei au arătat că

înregistrează o creștere de 67,3 la sută față de ’ nivelul anului 1970. fapt care implică o mai bună organizare a producției și a muncii in fiecare întreprindere. Pentru onorarea în cele mai bune condiții a sarcinilor la export, a menționat vorbitorul — se impune înlăturarea de urgență a unor deficiente care prejudiciază îndeplinirea planului. în primele luni din acest an la nivelul județului s-a contractat la export numai 51 la sută din planul anual.Mai mulți vorbitori au scos în evidență condițiile pe care le.au intreprinderi-

PERFECȚIONAREA
ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

întruchipare concludentă a politicii partidului și statului nostru de dezvoltare în ritm susținut a tuturor ramurilor producției materiale, de repartizare rațională în profil teritorial a forțelor de producție, de înflorire multilaterală a tuturor localităților, activitatea de investiții cunoaște în acest an o puternică extindere in toate județele țării. Apare astfel întru-

producție înscrise în planul de investiții pe anul 1970 nu au fost puse în funcțiune in termenele stabilite. ceea ce a avut repercusiuni negative asupra activității unor unități productive din Reșița. Moldova Nouă și altele. De a- semenea, la sfîrșitul anului trecut. în județul Argeș au rămas .restante" 91 lu-
activității de comerț exte- pășirea planului de export.

s-au . semnalat ■• 'Și âaplicării; cu consecvență a indicațiilor cuprinse în ultimele documente de partid, în cuvîntările tovarășului Nieolae Ceaușescu.Utilizarea cu indici superiori a mașinilor și utilajelor nu constituie un scop în sine, au subliniat vorbitorii, ci ea este o condiție primordială a valorificării eficiente a eforturilor financiare pe care le face statul nostru pentru dotarea tuturor întreprinderilor cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. In ultimii ani. așa cum s-a arătat la consfătuirea din județul Dolj, în toate întreprinderile a avut loc un amplu proces de modernizare, fondurile de investiții materializîndu-se în utilaje și instalații cu parametrii la nivelul tehnicii actuale existente pe plan mondial. Din păcate, multe din aceste mijloace tehnice nu sînt folosite la întreaga capacitate, ceea ce afectează direct nivelul eficienței economice. La uzina „Electroputere" dinlldCraiova, de exemplu, indicele de încărcare a principalelor utilaje a fost scăzut, sarcinile de producție ale uzinei fiind inferioare gradului de înzestrare tehnică. Astfel, indicele de folosire a strungurilor paralele oscilează .între 63—74 la sută, la strungurile carusel între 60—65 la sută, la frezele verticale între 44—60 la sută din totalul timpului maxim disponibil. De asemenea, există utilaje și instalații care nu au funcționat niciodată, iar altele lucrează sub parametrii proiectați. „Ținînd seama de experiența acestui colectiv — a arătat Constantin Tudor, secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.. și de măsurile ce trebuie luate în continuare pentru mai buna organizare a producției și a muncii, putem afirma cu toată certitudinea că în condițiile actualei dotări se poate realiza cu ușurință 
la uzina ..Electroputere" o creștere a producției, în 1971, cu 10—15 la sută.

ÎNNOIREA CONTINUĂ
Șl CALITATEA ÎNALTĂ 

A PRODUSELOR- 
CERINȚE DE PRIMĂ

ÎNSEMNĂTATE
în intervențiile lor, numeroși participanți la dezbateri au subliniat faptul

■ alte ■ domenii, pot; acorda cadrele didactice universitare, specialiștii Institutului politehnic timișorean și ai Bazei de cercetări științifice din Timișoara a Academiei, la al căror potențial creator s-a apelat, din păcate, prea puțin pînă acum.Directorul general al Uzinei mecanice din Cugiv. 
ing. Nicodim Roșea, ing. 
Alexandru Dumitrache, secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.. ing. 
Mihai Licuiescu, directorul general al uzine pentru mașini ' 'iova, și insistat, de idei, întăririi de cercetare — din întreprinderi.Referiri critice și propuneri de măsuri de ameliorare a unor situații s-au făcut nu numai în legătură cu concepția produselor, ci și cu privire la cea de-a doua condiție de bază a înaltei calități a oricărui produs : acuratețea execu-

al Grupului de aparataj și electrice din Cra- alți vorbitori au în această ordine asupra necesității compartimentelor proiectare

alecă interesele majore economiei cer ca sarcinile de plan simțitor sporite

al Cpm Ja&fîgehprainațulțț,țJ.fe5țy,l-:. din

din mă- pro- pro- pro-

mhferebuind că mal - rriulță... ne și mobilitate în relațiile cu partenerii externi în ceea .ce. privește termenele de livrare. să asigure o înaltă calitate produselor livrate, să acționeze pentru a obține prețuri cît mai bune pe piața externă, potrivit cu calitatea si performantele produselor vin- dute. : ”Anul 1971 — a arătat ing. Constantin Tudor, secretar al Comitetului ludețean Dolj al P C.R. — are pentru județul Dolj, o semnificație deosebită în . ceea ce privește planul la export, care' , ,r«

sîrmă și produse din sirmă Buzău — și am constatat că nu sîntem cu nimic mai prejos. Ca urmare a prospectării de noi piețe, am putut să cunoaștem mai bine cerințele beneficiari - lor, ne-am propus să diversificăm producția la toate sortimentele de sîrmă și îndeosebi la electrozi pentru sudură. Concomitent cu sporirea producției destinate exportului, vom asimila o serie de piese de schimb, fapt ce ne va permite să reducem importul pe 1971

•p^țhrmățorij - plan cincinalDupă cum s-a relevat în consfătuiri. într-o serie de județe, deși planul de investiții ne anul trecut a fost realizat, iar in unele locuri chiar depășit, se consemnează întirzieri în ce privește punerea în funcțiune în termenele stabilite a unor capacități de producție. Astfel, asa cum arăta în cuvîntul său Ni- colae Bușiu. prim-vicepre- ședinte al Consiliului popular județean Caras-Seve- rin. în acest județ 9 din cele 20 de capacități de

......... ... mijloace materiale șl. financiare pe un număr prea mare de șantiere.Mai mulți vorbitori, prin
tre care Nieolae Vezea, director general al întreprinderii de construcții- montaj Pitești, Cornel Croi
torii. directorul Direcției de industrie locală din județul Bacău. Dumitru Fugaci. directorul Fabricii de ciment din Fieni. Lucian 
Mititelu, directorul Uzinei de strunguri, și Nieolae 
Sirbu, directorul Uzinei de oteluri aliate din Tîrgoviște. au semnalat. persistenta unor întîrșieri în asigura-

economia națională: uzina- 1 do oțelugi.,; aliate,,..uzi na-de . strțipgurb, fabrica de șurse .
-V.:'o NumeroaseiialtF'L propu-' ri .neri<converg^ către .-scurtai- îre rdă3tettfie«&ăV-dfr'!efecttțîe’ ' «iaiftveStiW» 'Atingerea: «. rapidă 'a-‘ri&tVimbtifiîtfr ijjSo- ■" ' ’ iectați, în vederea obținerii ’unor producții suplimen- <tare față de prevederile <planului. Prezentind o pro- <punere în acest sens. ing. (Zamfir Stancu, director al .Grupului industrial de petrochimie Borzești, a arătatcă prin scurtarea termene- *lor de punere in funcțiune <a noilor instalații de poli- <clorură de vinii și realiza- (rea parametrilor proiec- <tați Ia noile instalații se .va obține peste prevederile planului cincinal o produc- ’ție marfă de peste 750 mi- *lioane lei. <
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UN IMPERATIV MAJOR
RIDICAREA CALITATIVA
A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

ECONOMICEAspectele vitale ale ridicării nivelului eficienței întregii activități economice au preocupat în mare măsură pe toți participan- ții la consfătuiri. în dezbaterile care au avut loc în județele Argeș. Tulcea, Covasna. Dîmbovița. Bacău și Iași au fost evidențiate o serie de rezultate pozitive care s-au obținut într-o întreprindere sau alta în creșterea productivității muncii. reducerea prețului de cost, ridicarea indicilor de rentabilitate, subliniindu-se totodată, unele neaiunsuri ce se mai manifestă și pentru a căror lichidare comuniștii, toți salariații întreprinderilor trebuie să acționeze ne- întîrziat. Vorbitorii au arătat că, pornind de la situațiile concrete din fie-’ care unitate, trebuie să se elaboreze programe concrete de acțiune. în scopul valorificării mai intense a rezervelor interne de creștere a eficientei activității productive.Oprindu-se asupra unuia dintre factorii de bază ce definesc nivelul eficientei economice — creșterea productivității muncii — participant^ la dezbaterile din județele Covasna. Alba. Argeș. Tulcea și Dolj

au arătat. că. în ciuda unor rezultate bune înregistrate anul trecut, în unele întreprinderi au fost tolerate în. mod nejustificat o serie de neaiunsuri de natură tehnică și organizatorică. neajunsuri care au determinat randamente scăzute in muncă, situate sub nivelul posibilităților și cerințelor Iată de ce — au subliniat vorbitorii — programele de măsuri stabilite în adunările generale ale salariaților trebuie a- plicate neîntîrziat. întrucît ele cuprind numeroase propuneri valoroase, formulate de ingineri, economiști, muncitori și tehnicieni, privind îmbunătățirea tehnologiilor de fabrichție, perfecționarea organizăriimuncii și a locului de muncă în special, ridicarea, calificării muncitorilor.. Trebuie să se organizeze în așa fel procesul de producție ineît sporurile de .producție din acest an să se realizeze în cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii.Mai mulți vorbitori s-au referit la grija care trebuie acordată gospodăririi raționale a materiilor prime și materialelor, reducerii cheltuielilor de fabricație — factori cu influență directă

ANGAJAMENTE PENTRU 1971
Prin telegrame adresate Comitetului 

Central al Partidului Comunist Roman, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, partici
panții la consfătuiri, în numele colective
lor de muncă, al tuturor oamenilor mun
cii din județele respective, și-au exprimat 
hotărîrea de a întîmpina cu noi și însem
nate realizări cea de-a 50-a aniversare^ a 
creării Partidului Comunist Român, luîn- 
du-și angajamente mobilizatoare pentru 
anul 1971.

Dintre aceste angajamente enumerăm :

ÎN JUDEȚUL BUZĂU

• Depășirea planului producției marfă 
cu 35 milioane lei.

• Livrarea la fondul pieței a unei pro
ducții suplimentare în valoare de 5,2 mi
lioane lei, iar la export — de 500 000 lei 
valută.

• Realizarea de economii suplimentare 
în valoare de 6 milioane lei.

• Livrarea suplimentară la export a unei 
producții în valoare de 4 milioane lei.

• Depășirea productivității muncii cu 
700 lei pe salariat.

ÎN JUDEȚUL ALBA :
• Realizarea peste sarcinile de plan a 

unei producții marfă și a unui volum de 
prestări de servicii în valoare de 33 mi
lioane lei.
• La fondul pieței se va livra în pluș 

o producție în valoare de 6 milioane lei, 
iar la export de 2,3 milioane lei valută.

• Reducerea cheltuielilor de producție 
cu 5,3 milioane lei.

• Beneficii suplimentare în valoare de 
10 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
• Depășirea planului producției indus

triale cu 100 milioane lei.
• Livrarea suplimentară la export a 

unui volum de mărfuri în valoare de 8 
milioane lei valută.

• Reducerea prețului de cost cu 23 mi
lioane lei. >

• Obținerea de beneficii suplimentare 
însumînd 40 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL BACĂU :
• Depășirea planului anual la produc

ția cjlobală și marfă cu 110 milioane lei, 
realizîndu-se peste prevederi 1 850 tone 
3‘ ei, 4 500 tone benzine, 300 tone mase 

astice, 500 tone cauciuc sintetic, 15 000 
mp. țesături și altele.

• La export se va livra o producție su
plimentară în valoare de 5 milioane lei 
valută.

• Obținerea de beneficii peste plan în 
valoare de 40 milioane lei.

• Realizarea unor beneficii suplimenta- 
! lei.re în valoare de 10 milioane

ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

• Depășirea planului producției marfă 
cu 91,2 milioane lei, realizîndu-se peste 
prevederi 1 000 tone cocs metalurgic, 5 000 
tone fontă, 8 000 tone oțel, 7 000 tone la
minate finite, 3 300 tone cărbune brut, 
2 000 tone minereu cuprifer, 5 motoare Die
sel, 1 100 mc. cherestea și altele.

• Economisirea a 1 400 tone metal și 
1 400 tone cocs metalurgic.

• Realizarea unor beneficii suplimenta
re în sumă de 11,8 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL COVASNA :

• Depășirea planului la producția marfă 
industrială cu 18 790 000 lei, livrîndu-se 
peste plan 15 000 tone lignit, 75 000 mp 
țesături, mobilă în valoare de 1 700 000 
lei și altele.

• Livrarea la export a unei producții 
suplimentare în valoare de 885 000 lei va
lută.

• Realizarea de beneficii peste plan în 
valoare de 4 884 000 lei.

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

• Realizarea peste plan a unei pro
ducții marfă industriale în valoare de 50 
milioane lei, producîndu-se peste preve
deri 25 000 tone țiței, 25,2 milioane mc 
gaze naturale, 20 000 tone ciment, 285 000 
mp țesături, 10 automacarale de 5 tone, 
piese de schimb pentru industria chimică 
în valoare de 1,6 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL DOLJ
• Planul produefiei marfă industriale va 

fi depășit cu cel pu|in 94 milioane lei, 
realizînau-se peste prevederi 2 locomotive 
Diesel-electrice, 75 000 kVA transforma
toare de forță, 1 800 tone țiței, aparataj 
electric în valoare de 10 milioane lei, 2 000 
tone îngrășăminte azotoase substanță ac
tivă, 3 980 mc prefabricate din beton ar
mat și altele.

• Livrarea la export a unei producții su
plimentare în valoare de 1 965 000 lei va
lută.

• Obținerea unor economii suplimentare 
de 10126 000 lei.

ÎN JUDEȚUL IAȘI :
• Depășirea planului producției marfă 

industriale cu 111 milioane lei.
• Livrarea suplimentară la export a 1 000 

tone țevi ți profile din oțel, 1 400 tone fire 
și fibre chimice, 400 kg streptomicină, 
100 000 mp țesături, mobilă în valoare de 
200 000 lei valută.
• Realizarea de economii la prețul de 

cost în valoare de 18 000 000 lei.
• Beneficii peste plan de 44 milioane lei.
• Depășirea sarcinilor de plan la pro

ductivitatea muncii cu 1 la sută în industrie 
și cu 2 la sută în construcții.

ÎN JUDEȚUL TULCEA :
• Planul producției marfă industrială va 

fi depășit cu 20 milioane lei, realizîndu-se 
o producție suplimentară de 300 tone con
serve de pește, 400 tone pește congelat și 
proaspăt, 100 tone conserve legume, 4500 
tone stuf recoltat și altele.

• Economisirea a 70 tone metal și 240 
tone combustibil convențional.
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JUDEȚUL GORJ
Investiții: 6 MILIARDE 205 MILIOANE LEI, 

cu 76,8 la sută mai mult 
decit în perioada 1961-1965

/----------------------- ------------
DEZVOLTĂRI 

ȘI MODERNIZĂRI
• LA COMBINATUL DE MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII DIN TÎRGU-JIU: sporirea 
capacității anuale de producție cu 
105 000 TONE var, 5 500 000 MP plăci 
azbociment, 1 550 KILOMETRI tuburi de 
azbociment, 30 MILIOANE BUCĂȚI cără
mizi ceramice, 18 MILIOANE BUCĂȚI 
țiglă ceramică, 10 000 000 BUCĂȚI pla
caje ceramice, obținerea unei producții 
de ciment de aproape 2 MILIOANE TONE.

Producția globală a combinatului 
a înregistrat, în 1970, o creștere de peste 

50 de ori față de 1965.

k_______________________

INDUSTRIA
* la COMBINATUL DE EXPLOATARE 

Șl INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI DIN 
TÎRGU-JIU s-a dublat producția fabricii 
de placaj, ajungînd la 40 000 METRI CUBI 
pe an ; s-a extins fabrica de plăci aglo
merate din lemn, realizîndu-se acum o 
producție de 2 465 000 METRI PĂTRAȚI; 
au fost amenajați 156 KILOMETRI dru
muri forestiere, iar producția de mobilă 
a sporit cu 50 la sută, asimilîndu-se 30 
tipuri noi.

• ÎN BAZINELE CARBONIFERE M0TRU 
șl ROVINARI: carierele Beterega, Gîrla, 
Tismana, Roșia de Jiu din bazinul Rovi- 
nari și-au mărit producția de cărbune la 
4 515 337 TONE în anul 1970, față de

--------------------------------------------------------------------\ 

1 939 000 TONE în 1969; exploatarea 
minieră Ploștina din bazinul Motru dă o 
producție de 1 275 000 TONE anual, iar 
exploatarea minieră Lupoaia de 491 622 
TONE; s-au dublat capacitățile de pro
ducție ale exploatărilor Horăști și Leurda.

® Extinderea zonei petroliere cu 5 
noi puncte și a stației de dezbenzinare 
Țicleni.

ÎN CONSTRUCȚIE

CENTRALA TERMOELECTRICA DE LA 
ROGOJELU, una din cele mai mari din 
țară — cu o putere instalată de 1 720 
MW — care va folosi cărbunele furnizat 
de exploatările din bazinul Rovinari.

Exploatarea minierâ Rovinari

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ași
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AGRICULTURA

S-au investit 378 milioane 
lei, din care 285 milioane 

lei din fondurile centralizate 
ale statului și 93 milioane 

lei din fondurile proprii ale 
cooperativelor agricole de 

producție.

PRODUCȚIA INDUSTRIALA GLOBALĂ

în anul 1970 a fost de circa 2,18 ori mai

mare decit in anul 1965
k---------------------------------- - ------------------------------------------ J

MECANIZARE
„Zestrea" tehnică a agriculturii a sporit: 

de la 509 tractoare fizice în 1965, la 779 
tractoare fizice în 1970, și de ia 237 com

bine pentru păioase, la 415.
CHIMIZARE

Față de 1965, în anul 1970 au fost încor
porate în sol de circa U ori mai multe 

îngrășăminte chimice.

IRIGAȚII
Suprafața Irigată a crescut, în 1970 față 

de 1965, de peste 3 or*' ajungînd ia 

6249 hectare.

CONSTRUCȚII 
ZOOTEHNICE

Valoarea construcțiilor zootehnice se
ridică la 31 milioane lei.

\_____ 1_______
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ORAȘUL Șl SATUL PE TREPTELE CIVILIZAȚIEI
în anii cincinalului, localitățile TÎRGU-CĂRBUNEȘTI, ȚICLENI, NOVACI și MOTRU au devenit orașe. 
Ca urmare, populația urbană a Gorjului a crescut de la 46147 locuitori in 1965, la 86893 în 1970.

Populația orașului TÎRGU-JIU s-a dublat: de la 28483 locuitori in 1965, la 55700 in 1970

MOTRU
Așezare a minerilor, a fost declarat oraș în 1966. In 1965, numărul locuitorilor atin

gea circa 5 500. Peste numai 5 ani, 10 842 din care 8 273 salariați 

(față de 3 850 în 1965).

• Intre anii 1966 și 1970, la Motru s-au construit 1040 apartamente. Cu 

«ele construite anterior, numărul lor se ridică la 3199 Panorama Motrului nu

cuprinde nici o clădire mai veche de 10 ani. întreaga populație trăiește în aparta
mente noi.

• Noul oraș mai dispune de : o centrală teriăică de 100 t/aburi-oră j o fabrică 
de pîine,două complexe comerciale ; restaurant, braserie, farmacie, cinematograf cu- 
500 locuri ;un grup școlar minier, cu 16 săli de clasă, ateliere, laboratoare, sală de 
sport,.cantină, 4 cămine; o bază sportivă; un liceu cu 16 săli de clasă, o policlinică, 
un spital cu 300 locuri și 4 secții.

• In construcfie : un complex comercial, cu o suprafață de 1 200 mp și un club 
al tineretului.
_____________________________________________ /

SALARI ATI
Numărul mediu scriptic ai salariaților a sporit cu

13279 , atingînd cifra de 67 000
• S-au înregistrat creșteri în :

— industrie cu 35,3 la sută

— transporturi cu 21,5 la sută

— telecomunicații cu 16,9 la sută

— gospodărire comunală cu 98,6 la sută

— învățămînt, cultură și artă cu 27,4 la sută

— domeniul ocrotirii sănătății cu 26,6 la sută

Numărul inginerilor din județ a sporit cu 53,8 Io sută, 
al tehnicienilor cu 35,2 la sută, al economiștilor cu studii 
superioare cu 73 la sută. 92,4 la sută din numărul total al 
salariaților cu studii superioare și 89,5 la sută din cel al 
salariaților cu studii medii s-au format în anii construcției 
socialismului.

Muncitorii calificați reprezintă în prezent 84 la sută din 
totalul muncitorilor din industrie.

_______ Z______________ 7

TÎRGU - CĂRBUNEȘTI
• Numărul salariaților în perioada 

1968-1970 a sporit cu 75,3 la 

sută, din care în industrie cu 87,8 

la sută.

© Producția globală industrială a 
sporit cu 49,4 la sută ; investițiile 
în construcțli-montaj cu 260 la sută 

- și acestea numai în anii 1968- 
1970.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

—

ȚICLENI
© Numărul salariaților a crescut 

cu 45,6 la sută, din care al mun

citorilor cu 55,7 la sută, iar pro

ducția globală industrială s-a ridicat 

ia peste 123 milioane lei.

k—___________________/
--------------------------------------------------------- \

Pentru dezvoltarea învățămîntului s-au alocat în anii cin

cinalului 50 milioane lei.

Au fost construite:

— 140 săli de clasă

— 2 licee teoretice, cu cîte 16 săli de clasă

— 2 școli profesionale

In județ își desfășoară activitatea 2 557 cadre didactice

și învață 53 359 elevi

Numărul grădinițelor de copii a sporit de la 112 la 213, 
iar al copiilor înscriși la grădiniță de la 3 951 la 6787

in prezent, în județ funcționează :

— 132 cămine culturale, 64 biblioteci, 5 case de

cultură.
<____________ _______________ /

Creșterea numărului satelor electrificate și al gospodăriilor țărănești în 
care a pătruns lumina electrică

V-------------------- ------------------------------------

in cincinalul trecut au fost date în folosință 6158 
apartamente construite din fondurile statului (față de 2 903 între 

1961-1965).

La sate s-au construit 4901 case.

Drumurile județului au fost modernizate pe o lungime de

kilometri; s-au executat asfaltări și betonări pe încă 

kilometri; au fost construite 25 de poduri din beton, 

însumînd o lungime de 1030 metri.

NOVACI
• Numărul salariaților a sporit cu 

16,7 ia sută, din care al munci

torilor cu 15,1 la sută. Volumul 

desfacerilor de mărfuri a sporit, în ul

timii trei ani, cu 29,6 la sută. Lungi

mea străzilor modernizate atinge, în 

prezent, 42,4 km, față de 32,5 ki

lometri în 1968.

\
/ ■■ ------------ ------------ ""

SĂNĂ TA TE
Volumul investițiilor: 29 milioane lei.
Au fost construite 2 noi spitale, numărul acestora 

ajungînd la 10; au luat ființă 8 noi circumscripții sanitare, 
funcționînd în prezent 76 ; au fost date în folosință 2 poli

clinici, cu o capacitate totală de 500 consultații zilnic ; numă
rul locurilor în creșe a crescut de la 145 la 446 : în județ
își desfășoară activitatea 323 medici cu 120 mai mulți 

decît în 1965 și 1 295 cadre medii sanitare cu 398 mai 
multe decît în 1965.

\______________—___________ _________:/

• Valoarea totală a desfacerilor de mărfuri a crescut

■ 1970 cu 62,9 la sută față de 1965, ridicîndu-se 

miliard 100 milioane lei în 1970. 
comica desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 
șsirete creșteri:
60,3 la sută la mărfuri alimentare 

57,0 la sută la mărfuri nealimentare
— 110,5 la sută la alimentația publică

Dinamica desfacerilor de mărfuri

Noi locuințe la Tg. Jiu
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CU (I LUCRĂRI INTÎMPINAȚI PRIMUL FESTIVAL NATIONAL 0 PERSONALITATE

ANIVERSAREA PARTIDULUI?
AL INSTITUTELOR DE ARTĂ PROEMINENTĂ A LITERATURII

Coaliția artei—o continua 
aspirație spre frumos

— Momentul sărbătoririi unei jumătăți de veac de la crearea partidului — ne-a spus cunoscutul pictor — constituie un prilej de evaluare a unor realități concret istorice, a unor realizări artistice pe care trebuie să le recepționăm sub semnul stimei față de capacitățile de care dispunem și în care credem.Privind retrospectiv istoria și cultura țării, avem acum ocazia estimării în dimensiuni reale a ceea ce s-a realizat pe plan social și artistic în anii împlinirii unor speranțe care altădată nu puteau fi nici măcar întrezărite. Consider drept datorie izvorîtă din adînci convingeri sublinierea grijii cu care conducerea partidului și statului a călăuzit activitatea creatorilor, oferindu-le posibilitatea unor împliniri durabile și totodată ale unor aspirații nobile spre viitoarea societate comunistă.A te pune față în față cu tine însuți, cu ceea ce, crezînd într-un ideal, ai realizat constituie un imperativ dictat de necesități interioare. Cred că este un moment în care poți să-ți confirmi ție și celor ce cred în arta ta, publicului îndrăgostit de frumos, valoarea calității creației ce poate deveni astfel valoare-oma- giu.
—■ Cum ați defini con

diția artei in actualita
tea vieții noastre spiri
tuale ?— Condiția socialismului Implică o continuă aspirație spre frumos, spre cefe mai înalte valori estetice și de aceea cred că această

sărbătoare va trebui să devină o performanță a spiritului nostru creator. Am încredere în ceea ce se poate realiza în arta și cultura românească azi. Simt că âceastă încredere trebuie să-i cuprindă pe toți cei ce iubesc pămîntul și istoria eroică a patriei noastre.Manifestările de seamă pe planul artei din ultimii ani au confirmat valențele existente în fiecare dintre noi,

pentru cele ce-și dovedesc valabilitatea, poate și are datoria să le valorifice și să le utilizeze ca pe un bun general, ca pe un cîștig necesar în numele oamenilor. Trebuie însă făcută distincția între simpla noțiune de a plăcea și utilitatea socială, după cum eficiența imediată nu dă întotdeauna dimensiunea exactă a valdrii artistice reale a operei.Aniversarea semicentena-
Interviu cu pictorul 

Ion SĂLIȘTEANU

posibilitățile de a da tot ce este mai bun în climatul în care conștiința artistică a- deră la o artă angajată sub semnul unei năzuințe comune spre frumos. Tot ceea ce ne înconjoară și tot ceea ce creăm poate deveni mai nobil sub semnul socialismului, avînd același caracter de omagiu adus forței care ă putut schimba din temelii structura socială a țării. Cred în rolul social al artei. în puterea ei de a contribui la viitorul umanității și am încredințarea că prin coordonatele ce o definesc arta românească va aduce o importantă contribuție pe plan universal.Nimic din ceea ce vizează aspirația către o artă adevărată nu este străin de noi, de contemporani, de cei în mijlocul cărora trăim. Există, desigur, tendințe stilistice diverse, fiecare vizînd o anume funcție estetică. Societatea, optînd

rului P.C.R. reprezintă un jalon față de care se poate stabili o evoluție netă spre umanism în exprimarea plastică, ceea ce conduce la o mai bună percepție și apropiere elocventă a politicii culturale pe care partidul a știut s-o ducă. Primăvara aceasta înseamnă un moment istoric și spiritual deosebit, ce oglindește prin suma realizărilor de pînă acum continuitatea culturii epocii noastre.Sensul umanului în artă îl leg de o aspirație, de un crez al fiecăruia, crez ce nu poate fi limitat pentru că frumusețea artei este tocmai totala diversitate ce îmbracă tot ceea ce poate constitui zona cu care omenescul intră în contact. La recenta întîlnire cu oamenii de artă și cultură, secretarul general al P.C.R., subliniind umanismul artei în condițiile socialismului, a evidențiat faptul că „în toți

acești ani creatorii de lite
ratură și artă au dovedit 
că înțeleg idealurile socie
tății noastre, au urmat și 
urmează neabătut linia ge
nerală a partidului nostru, 
sprijină activ politica sa 
internă și externă, care co
respunde pe deplin intere
selor întregii națiuni".Sînt sigur că vom confirma și prin realizările viitoare încrederea ce ne-ă fost și ne este acordată.

— Care sînt lucrările 
ce vă vor reprezenta la 
manifestările consacrate 
acestei glorioase aniver
sări ?— Doresc să fiu prezent în expoziția omagială cu. două lucrări pe' care "sper că le voi termina și pe care, mai ales, sper că le voi realiza la întreaga capacitate artistică de care dispun, îmi propun o temă concret istorică (Lupeni 1929) precum și o compoziție amplă, asemeni unei apoteoze a a- cestor ani de confirmare a speranțelor. Lucrările le voi crea utilizînd aceleași mijloace de exprimare plastică la care am ajuns pînă acum și care conțin, în dorința de ordine, spațiu și lumină, datele fundamentale ale acestui moment.Arta rămîne, evident și pentru mine, nevoia de comunicare și supremul sens al ei îl constituie modelarea în conștiințe, în acel for interior care stabilește urgența și importanța tuturor lucrurilor din jur, acoperind astfel pe plan moral sensul bunăstării materiale la care aspirăm.

Convorbire realizată de 
Mircea SIMU

$■ -■ ..!■ . i Y '1
— Întregul popor se pre- muzicienilor, '■■țîictorilo'r, pățește, cond^Ue.-,, «liu/c,.-poeților, sculptorilor noștri: ablnt creator, ^.n,Wuzic& românâăsȘă'.’dra-sahntiîppine nwrga ahtper- . gcișțea^p&tru orfi,'”‘<îrâgoâ- 

sare d partidului. Ca -ciță- ./'".S^pețitAi frutiioW identifil _______„r______________  ____ _______
tșin dl acestei țăh, ca ar- cațe„cu ddevărdtj 'admirația '"'Wjrtard’dBia'd^zilele no-iif-’'*1’fbnic, iar în •iicei&tă
tist al ei ce sentimente nestăvilita pentru muncă, tre ! Fără a diminua reali- ța simfonii, poeme stist al el ce sentimente 
încercați ?— Sînt format în „evul aprins" și aparțin generației noi. Atit în activitatea mea de compozitor, cît și de muzicolog și profesor am încercat să servesc societății în care, muncesc. Am crezut și voi crede intr-o artă care să fie un mijloc de educație națională. Aceasta este ambianța în care lucrez și îmi îndrept gindurile spre marea sărbătoare a aniversării, aducîndu-i și pe a- ceastă cale un cald omagiu. Cred că a trecut acea perioadă a lui „scrieți, băieți, scrieți". Sîntem datori să cultivăm gustul publicului pentru muzică, și trebuie să-i oferim lucrări de o puternică expresivitate. Mai ales lucrări inspirate din realizările zilelor noastre. Fără îndoială, muzica trebuie să fie la înălțimea veacului nostru.

— In marile epoci crea
toare arta s-a aflat în strîn- 
să legătură cu nobilele 
idealuri umaniste, cu sen
surile luminoase ale unei 
înalte legi morale. Istoria 
consemnează cu dărnicie 
numele artiștilor-cetățeni 
care au scris istoria in pa
ginile lor, care și-au scris 
operele de artă cu pana 
vieții. Cum ați defini spi
ritul contemporan al mu
zicii românești ?— O autonomie a esteticului, speculații de mijloace ca scop in sine, concepția de „artă pentru artă" — sînt, după părerea mea, posibile a se susține doar în ambianța epocilor crepusculare, cînd talentul nu scapă de sub tirania unei inteligențe sofisticate. A- runcind o privire de ansamblu asupra artei noastre, vom observa că eternul uman fecundat de apa vie a spiritului contemporan străbate viguros operele

pentru calitățile morale ale indivizilor, iubirea de pace, dragostea profundă pentru țară, tema istorică, atit cea contemporană, cit și aceea inspirată din trecutul de luptă al poporului nostru și al tuturor popoarelor, sînt toate aspecte vii, pe care compozitorii noștri

^^'Cflțâ'sipîf'ăupă părerea 'nu rferhai âtît, ele. âu cfe.-L 
■'‘:\''dv:'pidncfpatele'realizări' pe.' ’ bîndit și- aprecieri ■ ’peste"

■ . mîiiîțUf?' . îr-/‘'-'igramțele..țării‘?;'Cre:ățiâ".ș;i!a'‘'" rotnâneaâtiă “ ‘(fezvbTfât ■■măi,’h'fes ‘iii- sec-:■ ‘ cutioare tP’âttetfarată de^Wjttai simlonic^PVbBăldșifa-.............  .................. ‘ " .........""isimfoni-zările celor dinaintea, noastră. evocînd cu emoție și stimă tradiția marilor înaintași, trebuie să spunem că o bogată viață muzicală se desfășoară intr-un ritm viu nu numai în Capitală, ci și în toate colțurile țării. Dacă în epoca interbelică puteam vorbi de împliniri,
Convorbire cu compozitorul 

Doru POPOVICI

le-au tălmăcit în stiluri foarte variate, corespunzătoare sensibilității respective. Există, în majoritatea cazurilor, azi, o trăsătură distinctivă, comună pe care o dă în creația noastră spi
ritualitatea națională.

— Sinteți, înțeleg, adep
tul conștiinței, clarviziunii 
compozitorului în fața par
titurii, oglindirii spiritului 
vremii in muzică ?— Desigur ! în această privință cred că operele pătrunse de realitatea vieții, operele care contribuie la marele proces de educație națională sînt cele fecunde. Recentele idei cu privire la datoriile și destinul creației artistice românești, expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu la in- tîlni rea cu oamenii de artă și cultură, au și menirea de a reafirma unul din marile adevăruri ale creației noastre, ale durabilității ei. Artistul trebuie să fie permanent conștient că prin ceea ce creează trebuie să contribuie la mersul înainte al societății omenești. Se poate vorbi cu siguranță de un 
■fenomen românesc, expre
siv și original, în marele, peisaj al muzicii universale de azi.

în viața muzicală bucureș- teană, azi, cu legitimă mîn- drie și satisfacție putem spune că filarmonicile și ansamblurile corale din Cluj, Iași, Tîrgu-Mureș — ca să citez numai cîteva — nu sînt cu nimic mai prejos. în sfîrșit, sensul renumitului citat al compozitorului înaintaș Dumitru C. Kiriac : „Soarta muzicii românești în școală se hotă- răște“ — a fost tradus in viață ! Care dintre noi nu fost impresionat adînc sonoritateaaa deși expresivă de copii formate mele decenii ? In am avut cu toții concertelor ansamblelor corale de amatori. Un mare număr de dirijori, cîntărețl, instrumentiști se afirmă nu numai pe scenele noastre, ci și pe cele mondiale. Muzicologia, redusă în perioada interbelică la cercetările a patru oameni care au înfruntat greutățile vremii — Dimitrie Cuclin, Constantin Brăiloiu, George Breazul, I. D. Petrescu — a progresat enorm, iar sub acest raport cărțile și studiile cu caracter larg accesibil, dar și cele de strictă specialitate s-au înmulțit vizibil și

cristalină corurilor în ulti- acest an revelația

ce, cantate, oratorii sînt realizări ale compozitorilor din toate generațiile. Ne- maivorbind de cantitatea mare de tipărituri și de o prezență activă a muzicii românești în contextul universal.
— Știm că agenda dv. de 

lucru este deosebit de bo
gată. Cu ce lucrări vă pro
puneți să întîmpinați ani
versarea partidului ?— Am terminat schița 
Simfoniei a 4-a, un omagiu adus inteligenței spiritului uman. Am mai terminat baletul „Nunta", în care se îmbină tema dragostei cu a păcii. Sînt pe cale de a definitiva suita corală „Dia
log cu timpul". inspirată din teme contemporane, ale cărei . secțiuni sper să facă mai explicit sensurile spiritului acestei lucrări : „Nicolae Iorga în fața morții", „Poartă-mă, gîndule", recent premiat la concursul „Ion Vidu“, și „Imn muncii". Adaug la „Muzica ro
mânească contemporană", volumul întîi, „începuturile 
muzicii culte românești", ca un prim studiu despre muzica românească, începînd cu sfîrșitul secolului a! XVIII-lea și terminînd cu zilele de azi.Le doresc, toate acestea, un semn al omagiului, al cinstirii pe care ca om de artă mă consider chemat să le aduc aniversării partidului comunist, celui ce a dat un destin sigur poporului român, culturii noastre, a creat un climat de autentică democrație spirituală, un cadru în care vocația, talentul se pot afirma în deplinătatea dimensiunilor lor.
Convorbire realizată de
Smararida OȚEANU

Printre acțiunile cul- tural-artistice de amploare pe care tineretul universitar le consacră celei de-a aniversări a Partidului Co- Român se în- prima ediție a
50-a creării munist scrie șiFestivalului național al institutelor de artă. Inițiată de Comitetul Executiv al Uniunii Asociațiilor Studențești din România, cu sprijinul Ministerului învătămîntului, această competiție, care va avea loc luna viitoare.

cuprinde in programul ei un mare și variat număr de manifestări. Studenții artiști din întreaga țară vor prezenta : Ia Tg. Mureș— spectacole de teatru și premiere cinematografice ; la Cluj— spectacole de operă și operetă, concerte simfonice și corale ; la Timișoara va fi organizat un colocviu de teorie și critică de artă. Tot sub egida festivalului, în centrul universitar București va fi deschis Sa-

Ionul studențesc de artă, care va reuni lu crări de pictură sculptură, obiecte ceramică, articole tapiserie, proiecte decorațiuni interioare.. Laureații primului Festival național al institutelor de artă — care, începînd din primăvara lui 1971. va avea loc anual, prin rotație, în diferite centre universitare — vor fi desemnați de jurii alcătuite din re- putați specialiști.(Agerpres)
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cinema
» Mlhal Viteazul : PATRIA (am
bele serii — ecran panoramic) — 
1G; 16; 20, SALA PALATULUI — 
18 (seria de bilete — 3631).
• Confidentul doamnelor : CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30.
• Lokis : CAPITOL — 19; 21.
• Bănuit e mortul : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Mexic ’70 : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Ultimul samurai : CENTRAL.— 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Tripla verificare : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15. ’
• Fablio magicianul ; TIMPURI 
NOI — 9,30—17,30 în continuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19,30; 21.
o AII Baba și cei 40 de hoți : — 9; 
Brutarul din Valorgue — 10,30; 
12,30; 14,30, Carnet de bal — 16,30; 
Valurile Dunării — 18,45; Roma, 
oraș deschis — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Romeo șl Julieta : EXCELSIOR
— 10; 13; 16,30; 19,30, MODERN — 
9; 12; 15; 18; 21, MELODIA — 9; 
12: 15; 18; 21.
• Incineratorul : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
o Cîntecele mării : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• începutul : RAHOVA 
18; 20,15.
• îngerii negri : FLACĂRA — 
15.30; 19.
• King Kong evadează : LUMINA
— 3,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Clanul sicilienilor : FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, AU
RORA — 9; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15, 
TOMIS — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Vagabondul : GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
a Băieți buni, băieți răi : BUCEGI
— 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
9;'li,15; 13,30; Iii; 18,15;-’20<30.'-;v«~'■

• Genoveva de Brabant : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
e Un italian în America : GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Cinci pentru infern : MOȘILOR
— 15; 17; 19; 21, ARTA -----
11.30; 13,30; 15,30; 18; 20,15.
• Ambasador al Uniunii 
tice : PACEA — 16; 18; 20.
• Răzbunarea Sfîntului : 
GREȘUL — 15,30; 18; 20,15.
• Călugărița din Monza : 
GAȘI — 16; 18.
• Sentința : CRINGAȘI —
• Ora scorpionului : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• In ghearele invizibile ale docto
rului Mabuse : MUNCA — 16; 18;

șapte : DRUMUL 
17,45, VIITORUL

Sovie-

PRO-

CRIN-

20.

20. 
a De șapte or! 
SĂRII — 15,30; 
— 15,45; 18; 20,15.
• Ai grijă de
SĂRII
o B. D. intră in acțiune : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

20.
Suzi : DRUMUL

teatre

15,30;

» Opera Română : Giselle — 19,30.
• Teatrul de operetă: Suzana — 
19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Alcor și 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala c’in bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce șl Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Purlcele în 
ureche — 20.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) • Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd Luna e albas
tră — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: Pe 
placul tuturor — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Divertisment ’70 — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 16.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala, Sayoy),..: , Micul infern 
-4: 19,36;. '(sala din Ct’“

: nr. ț®^BSpWa-tul"ț,ui,.,. ,
• Teatrul' de revistă șl” comedie

'■■■ „Ion văsiiescți" : Floare de,eactu£- 
'■<; -419:30. ' i. .;
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S-au împlinit 80 de ani de la nașterea lui Gaăl Găbor, una din personalitățile proeminente ale literaturii maghiare din țara noastră, fost membru al Academiei Române, re- dactor-șef al revistelor „Korunk" și „Utunk" din Cluj.Biografia sa deloc lineară trează o viață de creație și consecventă pentru înfăptuirea lurilor sale comuniste, cu care cunoștință de tînăr prin cu mișcarea muncitorească din Ungaria, idealuri cristalizate apoi sub influența Partidului Comunist Român. Născut la Budapesta, la 8 martie 1891, Gaăl Găbor se dedică, după studiile universitare, preocupărilor literare. Silit să emigreze de autoritățile hor- ___________ thyste, datorită participării sale in calitate de ofițer la revoluția proletară din Ungaria, Gaăl Găbor pleacă in Austria și Germania. stabilin- __________ du-se apoi definitiv în România, unde își continuă preocupările de ziarist progresist. în activitatea asociației literare „Heli- kon" și a revistei „Korunk" create atunci, el găsește un teren fertil pentru afirmarea concepțiilor sale politice și estetice înaintate. Devenind in 1931 conducătorul revistei „Korunk", el o consacră ca o publicație militantă, pusă — aidoma atîtor alte ziare și reviste din țară — în slujba idealurilor Partidului Comunist Român, ca o tribună a progresului științei, literaturii și artei, a asocierii intelectualității progresiste maghiare idin România la lupta clasei muncitoare și a țărănimii, a oamenilor muncii români și ai naționalităților conlocuitoare pentru cauza democrației, libertății naționale și sociale a poporului, pentru egalitatea și înfrățirea tuturor celor ce muncesc, pentru cauza socialismului. Revista „Korunk" a fost unica publicație legală maghiară care a apărut, cu sprijinul Partidului Comunist Român, pînă în anul 1940. cînd, după dictatul de la Viena, autoritățile horthyste i-au interzis apariția.Timp de peste un deceniu Gaăl Găbor a slujit revista cu pricepere și abnegație, a reunit în jurul redacției o pleiadă de tineri prozatori, poeți, dramaturgi și critici cu concepții progresiste, democratice. Numeroși scriitori, binecunoscuți azi, au găsit în Gaăl Găbor, in momentele lor de căutări sau de debut, un sfătuitor exigent și sever, dar, deopotrivă, Înțelegător și afectuos. Concordanța dintre concepția și acțiunile sale se reflectă și în atenția și. interesul pe care le-a manifestat față de literatura-română. în paginile revistei „Korunk", prin grija sa,’au fost pre-- ‘ zentâți''d'Seama de clasici ăi lîteratu- ■ rii române; âu'fost : .'tălmăciți pentru;;'" intiii.^aț^' înj'liiijlia'ijiaâlyară scriitori i Și Sâfiia,1''« BogZ3,,șa1iAn^iE9nf;Bgdu. Parți.șqljiyesn).,;;

ilus- luptă idea- luase legăturile

cu. El însuși a elaborat după eliberare un studiu despre Eminescu. Din 1928, semnează, totodată, un foarte mare număr de studii, cronici literare, eseuri prin care se afirmă ca filozof marxist. în scrierile sale, în activitatea sa redacțională un loc de seamă ocupă demascarea pericolului reprezentat de fascism, necesitatea luptei dedicate apărării păcii. Obligat de autoritățile horthyste la inactivitate, el pregătește totuși pentru tipar cîteva lucrări cu tematică revoluționară. în spiritul celor mai înaintate tradiții progresiste, traduce lucrări din tinerețe ale lui Karl Marx.Pentru întreaga sa activitate publicistică este semnificativă siunea pe care o
80 DE ANI 

DE LA NAȘTEREA 
LUI GAĂL GÂBOR

confe- făcea în 1950, într-o schiță auto-bio- grafică : „Evoluția mea ideologică a decurs paralel cu cea a revistei, în strinsă legătură cu partidul". Transformările revoluționare marcate de actul de la 23 August nouă în viața lui .Timpul lui adevărat adeschid o etapăGaăl Găbor.sosit — scria cunoscutul scriitor Me- liusz Jozsef — o dată cu eliberarea României de sub jugul fascist. I se încredințează de către partid conducerea revistei „Utunk", devine pro- filozofie a este ale» Din per- devenit o socialiste,
fesor la universității membru al secutatul de odinioară a personalitate a României stimată și respectată de întreaga o- pinie publică". Ce s-ar mai putea a- dăuga unei asemenea aprecieri ? Poate doar faptul că prietenii care l-au văzut in acele zile din august 1954, cînd se pregătea să plece dintre noi, după o grea și necruțătoare boală a inimii, l-au găsit tot în biblioteca sa, împrejmuit de mormane de cărți, reviste, meditind la proiecte de .creație.Literatura maghiară din România — asemenea literaturii celorlalte naționalități — cunoaște azi o. epocă de reală și profundă înflorire, ca parte integrantă a culturii socialiste din patria noastră. Opera lui Gaâl Găber, >. apreciată la justa ei valoare, devine din ce în ce mai larg cunoscută.Moștenirea sa literară, în tot ce ara mai bun, este o pledoarie pentru partinitatea creației, o argumentare convingătoare și profundă pentru oglindirea autentică a realităților sociale, pentru opere adresate celui mai larg public. Este o pledoarie pentru cunoașterea reciprocă a valorilor culturale create în limba română, maghiară sau germană în patria noastră, pentru un aport tot mai conțlu-. dent al literaturii; și. artei la întărirea:< frăției d'iritre pbporuh român și ționalitățile,. conlocuitoare Care alea-, tuiesc marea ' familie' a Rorhâniei sp-' ciallste1”^" ....... ""“"BE&insl igwnsBuwi i<( s
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catedra de din Cluj. Academiei.

BIBLIOTECILE FILIALE DE LA SATE
— o importantă instituție culturală 

în așteptarea majoratului social
Prezența generalizată a bibliotecii în viața spirituală a satului românesc 

se înscrie printre realizările remarcabile ale anilor socialismului, ea ilustrind 
o politică culturală — proprie partidului și statului nostru — conștientă de 
marele rol pe care accesul la carte al fiecărui cetățean îl joacă în formarea 
unei națiuni angajată deplin pe drumul progresului și civilizației.

Alcătuind o rețea densă, menită să acopere aria largă a interesului față de 
carte al maselor din mediul rural, bibliotecile filiale funcționează în aproape 
toate satele dc pe cuprinsul patriei noastre. Ele au luat ființă ca anexe ale 
bibliotecilor comunale tocmai pentru a spori capacitatea localității de reșe
dință de a asigura lectura publică in rindul unui număr cît mai mare de 
localnici și au un fond de carte, mai mare sau mai mic, minuit fie de un 
bibliotecar obștesc, fie de salariatul bibliotecii de centru care le vizitează 
periodic.Pornind de la aceste premise ni se pare util să încercăm a pătrunde în miezul realităților unui atît de important sector al culturii de masă. Am fi dorit ca incursiunea noastră să fie înlesnită de o statistică precisă, deplin cuprinzătoare, detaliată. Din păcate, Ia Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă o asemenea evidență nu a fost încă alcătuită. Cert este că în prezent există între 7 000 și 9 000 de biblioteci filiale, cu un număr de volume de ordinul milioanelor. O adevărată avere națională. Este ea astfel valorificată îneît inestimabilul tezaur spiritual pe care îl cuprinde să fie convertit in mereu mai diverse și mai bogate cunoștințe politico-ideologice și cultural-științi- fice, într-un spor de competență teh- nico-profesională a oamenilor muncii ?Deși din cauza lipsei informațiilor

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
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statistice de ansamblu, ca și a celor locale multilaterale este greu de dat un răspuns cuprinzător, practica demonstrează că în destul de multe locuri bibliotecile filiale au devenit 
simple depozite de cărți, absentînd de la misiunea lor primordială : instrucția și educația locuitorilor de la sate. De ce ?întrebarea am adresat-o tovarășului Ion Ciotloș, director adjunct al Direcției așezămintelor culturale din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.— Cauza principală — opina interlocutorul nostru — o constituie prezența mai mult formală sau, adesea, chiar absența bibliotecarului la filialele de care vorbim. Volumul de muncă care se pretinde și, mai ales, răspunderea financiară care-i incumbă sînt mari, de unde dificultatea de a găsi oameni care să aibă și fondul de cunoștințe necesare și, totodată, să fie dispuși să primească o gestiune de cîteva zeci de mii de lei de care să se ocupe în mod cu totul obștesc. Consecința este inactivitatea sau activitatea mult redusă a filialelor fără bibliotecar.— Și cîte dintre filiale nu au bibliotecar ?— Oficial puține, practic destul de multe.O confirmare a adevărului cuprins în afirmațiile de mai sus ne oferă, de pildă, județul Gorj. Acolo, ca și in alte județe de altfel, activitatea filialelor este asigurată, în cele mai multe cazuri, de bibliotecarii comunali care se deplasează periodic, prin rotație, la bibliotecile din satele a- parținătoare, unde într-o oră sau două caută să satisfacă cererile de împrumut. Se înțelege că în asemenea condiții a studia preferințele și aspirațiile publicului în materie de lectură, a aprecia volumul și semnificația lecturilor, a acționa în direcția orientării acestora, a organiza acțiuni de masă cu cartea rămin simple deziderate.Sînt semnificative în acest sens și afirmațiile prof. Gheorghe Bunghez, președintele Comitetului pentru cultură și artă al județului Neamț.— La noi există 275 de biblioteci filiale, dintre care mai mult de 20 provin din foste biblioteci comunale. Acestea din urmă ne pun probleme dintre cele mai delicate. Centre de comună cu populație mică (de pildă,

Bălțătești, cu 1834 de locuitori) au bibliotecar salariat, in timp ce în sate aparținătoare cu o populație mult mai numeroasă (cum este Ghindăoani — 3 150 de locuitori) un asemenea om de specialitate lipsește, în astfel de cazuri bibliotecarul comunal se duce in satul aparținător să difuzeze cărți, închizînd în ziua aceea biblioteca de la centru. Consecința : randamentul scăzut al ambelor instituții.Și totuși, interesul pentru lectură în mediul rural se menține constant. Cum poate fi el satisfăcut ? După opinia interlocutorilor 
noștri, factorii hotărîtori ai succesu
lui in asigurarea, lecturii publice la 
sate rămin bibliotecarii obștești. Iar exemplele care se pot aduce sînt edificatoare. La 14 km de comuna de centru Ta.rcău, din județul Neamț, se află satul Brateș, a cărui bibliotecă filială, deși n-are un sediu propriu, și-a creat un prestigiu solid in rîn- dui populației locale. într-un singur trimestru al anului trecut, aici au fost organizate prezentările a 6 recenzii, 2 seri literare, 4 „dimineți de basme". O activitate pilduitoare am întîlnit și în alt capăt al țării. în satul Damiș-Bi- hor, unde nu de mult s-a inaugurat un cămin cultural, filiala s-a instalat într-o sală a acestuia și, sub conducerea unui bibliotecar voluntar, desfășoară o apreciată activitate ; este întotdeauna aprovizionată cu noutăți, organizează expoziții de cărți, recenzii, convorbiri pe marginea celor mai citite lucrări.Sint exemple care pot fi înmulțite și ele vin nu numai să afirme necesitatea contactului . permanent intre bibliotecar și cititori, cale esențială de integrare perfectă a instituției in viața satului, ci să și sugereze o seamă de soluții organizatorice pentru redresarea situației generale.

In primul rind sugestii referitoare 
la gestiune :— Este greșită, după părerea mea, concepția potrivit căreia bibliotecile filiale trebuie să aibă gestiune independentă — ne spune Atanase Lupu, metodist la Biblioteca Centrală de Stat. Pentru simplul motiv că nu este posibilă organizarea unor colecții atit de numeroase (cite biblioteci filiale există) care să îndeplinească cerința minimă de a acumula 10 la sută din titlurile care apar pe piață. Bibliotecarul obștesc al filialei trebuie să primească în grijă doar cărțile necesare împrumutului și acțiunilor pe care și le planifică într-o perioadă dată de timp. El trebuie să cunoască în primul rînd cerințele publicului său, pentru a ști ce cărți să solicite bibliotecii comunale.

Alte sugestii vizează pregătirea șl 
îndrumarea profesională a acestor 
cadre :Bibliotecile filiale constituind instrumente ale acțiunii educative, bibliotecarii lor trebuie să cunoască

modalitățile acestei acțiuni. Dar, deși de prim ordin, problema îndrumării bibliotecilor obștești nu se află deocamdată în atenția forurilor de decizie și de acțiune. în județul Neamț s-a făcut nu de mult o instruire a bibliotecarilor comunali nou încadrați. Este adevărat că prilejul a fost folosit pentru a se da indicații teoretice privind munca bibliotecii comunale cu filialele (planificarea, aprovizionarea cu cărți, servirea pu- ( blicului, rularea unor manifestări da la biblioteca comunală la filiale) ; cind însă s-au vizitat bibliotecile comunale de la Zănești și Săcueni, deci tocmai cînd era posibil să se exemplifice pe viu și să se dea îndru-• mări practice asupra felului în care instituția da centru trebuie să acționeze pentru a asigura eficiența filialelor în subordine, acest lucru nu s-a făcut.
In al treilea rînd s-a impus ca absolut necesară reconsiderarea statu

tului bibliotecarului obștesc.— Sînt foarte puține localitățile unde există preocupări pentru stimularea morală sau materială a a- cestor activiști culturali — afirma pe bună dreptate luliu Pintea, inspector al Comitetului pentru cultură și artă .al județului Bihor. Din această cauză apare o anumită blazare, chiar un oarecare dezinteres cu consecințe păgubitoare pentru activitatea bibliotecii respective.Tocmai pentru a preveni asemenea situații, bibliotecarului trebuie 
să i se acorde sprijin permanent în 
vederea specializării sale, deplină 
considerație pentru a dobîndi autori
tatea necesară unei prezențe presti
gioase în viața spirituală sătească.Iată cîteva posibile direcții de acțiune pentru direcția de specialitate din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, care, de altfel, cunoaște în amănunțime situația dificilă a bibliotecilor filiale, dar nu a procedat cu suficientă operativitate la luarea celor mai eficiente măsuri.Pe de altă parte, organele culturale locale nu trebuie să aștepte pasive „indicațiile" de la centru, ci să caute și singure diferite rezolvări. Astfel, ni s-ar părea utilă organizarea în fiecare județ a unor centre experimentale în biblioteci filiale cu caracteristici diferite, efectuarea unor investigații și cercetări concrete, care să permită cunoașterea cerințelor și nevoilor publicului, caracteristicile mediului in care se acționează.La capătul acestor rînduri — o singură concluzie : în activitatea biblio

tecilor filiale — atit de necesare dez
voltării vieții spirituale a satelor — 
se impune căutarea unor soluții car» 
4ă permită elaborarea unei concep
ții originale și realiste ca spirit, mo
dernă ca respirație, certă ca efi
ciență.

Al. N. TISESCU
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COMPONENTA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL RADIOTELEVIZIUNII ROMÂNE

Cronica zilei

(Urmare din pag. I)
ION DUMITRESCU — președintele Uniunii Compozitorilor, OCTAV 
ENIGĂRESCU — directorul Operei Române din București, MIHAI FE- 
DIUC — lector La Academia de Studii Economice. ZSOLT GAL- 
FALVI — redactor-șef adjunct al revistei „A het“, NICOLAE GAVRI- 
LESCU — secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, MIIINEA 
GHEORGHIU — prim-vicepreședinte al Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, GHEOR- 
GHE HIOTU — directorul întreprinderii agricole de stat Giurgiu, județul Ilfov. ALEXANDRU HRIȘCĂ — președintele Comitetului sindicatului al uzinelor „Electronica“-Bucu- rești, NESTOR IGNAT — președin
tele Uniunii Ziariștilor, ION ST. ION— vicepreședinte al Consiliului economic, ALEXANDRU IONESCU — redactorul șef al ziarului „Scinteia11, 
BUJOR IONIȚĂ — vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, ALEXANDRU IVASIUC scriitor, secretar al Uniunii Scriitorilor, DAN IVĂNESCU — președintele cooperativei agricole de producție din comuna Călugăreni, județul Ilfov, MIRCO JIVCOVICI — conferențiar la Universitatea din București, GEORGE MACOVESCU— prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, OVIDIU MAITEC —

sculptor, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, MIRCEA MALIȚA— ministrul învătămintului, EUGEN’ 
MAREȘ — adjunct al ministrului sănătății, MARIANA MAZILU — învățătoare la Școala generală nr. 5 din București, ION MĂRGINEANU— directorul general al Agenției Române de Presă „Agerpres", JOZSEE’ 
MELIUSZ — scriitor, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, vicepreședinte al Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Maghiară, MARIN 
MIHĂIȚĂ — președintele cooperativei agricole de producție din comuna Sohatu, județul Ilfov, TU- 
DOSE MOISE — secretarul Comitetului de partid al Uzinelor de mașini grele București, NICOLAE 
OPRIȘAN — pensionar, ECATE- 
RINA OPROIU — redactor-șef al, revistei „Cinema", cronicar de televiziune, CONSTANTIN PETRE — secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., GHEORGIIE 
PETRESCU — președintele Uniunii Naționale, a Cooperativelor Agricole de Producție, ION POPESCU- 
PUȚURI — directorul Institutului de studii istorice, și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., VASILE 
POTOP — șef de secție la C.C. al P.C.R., MARIN PREDA — scriitor, directorul editurii „Cartea Românească", vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, RADU PRIȘCU, — profesor universitar, rectorul Insti

tutului de construcții din București. 
TRAIAN PUȘCAȘU — vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, VIRGILIU RADU- 
LIAN — președintele Consiliului National al Organizației Pionierilor, 
REMUS RĂDULEȚ — vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, VALERIU RAPEANU — vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, PAUL 
SCHUSTER — scriitor, vicepreședinte al Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Germană, MIRCEA 
SINTIMBREANU — directorul general al Centrului Național al Cinematografiei, ION STANCIU — adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, NICOLAE STATE — adjunct al ministrului afacerilor interne, 
TRAIAN ȘTEEĂNESCU — președintele Uniunii Asociațiilor Studențești din Republica Socialistă România, AUREL STOICA — secretar al C.C. ai U.T.C. GHEORGIIE 
STUPARU — președintele Comitetului sindicatului ăl uzinelor „23 August" București. VERMAN TEO
DORA — gospodină, ANDREI VELA — adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., ION VINȚE — vicepreședinte al Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Maghiară, 
ȘTEFÂN VOICU — vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, redactor-șef al revistei „Lupta de clasă".

Delegația de juriști romani, condusă de Teodor Vasiliu, ministrul justiției, care a făcut o vizită în Republica Tunisia, la invitația, ministrului justiției din această țară, s-a înapoiat în. Capitală.Cu prilejul acestei vizite a fost semnată Convenția de asistență juridică în materie civilă și penală dintre România și Tunisia.
★Comitetul consultativ al cercetării medicale de pe lingă Organizația Mondială a Sănătății a cooptat, în rîndul membrilor săi, pe academicianul Aurel Moga, președintele Academiei de Științe Medicale din Republica Socialistă România.
★Sub auspiciile Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, luni s-a deschis la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală expoziția „Bicentenarul Sir Walter Scott", pusă la dispoziție de ambasada Marii Britanii la București, cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea scriitorului. (Agerpres)

Aniversarea

Sărbătorirea zilei de 8 MartieSărbătorirea Zilei de 8 Martie a fost marcată în Capitală printr-o a- dunare festivă care a avut loc luni după-amiază în sala Operei Române.Au luat parte numeroase femei din Întreprinderile și instituțiile bucu- reștene, activiste de partid și ale organizațiilor obștești, vechi militante ale mișcării de femei din țara noastră, gospodine. Au fost, de asemenea, de față soții ale șefilor misiunilor diplomatice din țările socialiste a- creditați la București.' La adunare a participat tovarășul /'imitru Popa, membru al Comitetu- lt Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Adunarea a fost deschisă de președinta Comitetului municipal București al femeilor, Aneta Spornic.Despre semnificația Zilei internaționale a femeii, zi tradițională care simbolizează eliberarea și emanciparea femeii, a vorbit prof. Ing. Su- zana Gâdea. președinta Consiliului Național al Femeilor. Egalitatea deplină în drepturi, consfințită juridic și realizată în viața de fiecare zi, precum și conștiința rolului său în societate, a subliniat vorbitoarea, m.ntrihm'ps la., rî«Tîoți.*?x*si rwcH rd ivbdfemeii și a aportului ei in viața ecc nordică, polit’ â. socială și cultural-1'. • f..u ..
Eiui. ifilerxiațiui.wiă fer • repre- , 

zinta uri drvseoit priiej de exprimare

pace și progres. Alături de toate forțele păcii și progresului, demon- strind conștiința răspunderii lor pentru viitorul omenirii, femeile se manifestă activ in viața internațională, împletind lupta pentru înlăturarea discriminărilor cu cea pentru apărarea intereselor naționale cele mai profunde ale popoarelor.în încheiere, vorbitoarea a transmis un călduros salut, din partea femeilor din România, tuturor femeilor din țările socialiste, din Africa, Asia ș’ America Latină, celor care luptă in mișcările de eliberare națională, tuturor femeilor din toate țările lumii.Participantele la adunare au adoptat apoi textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care își exprimă sentimentele de recunoștință pentru posibilitățile de afirmare «de care se bucură astăzi toate femeile din patria noastră.Vă asigurăm, se spune în telegramă, că, animate de înaltele idealuri ale socialismului și comunismului. de un înflăcărat patriotism, femeile sînt hotărîte să depună toaterreoAr roi .■opacitate si :ompciența vi realiza rea obie» -ivi :or pe car*. pc ,bru►st*.*'-» ere ’ LM șt ,>e 't-ț
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— Aș vrea să arăt, în această ordine de idei — ne-a spus tov. Oleg 
Bublic, inginerul-șef cu problemele de furnale și aglomeratoare al Combinatului siderurgic din Hunedoara — că s-au luat toate măsurile impuse de funcționarea normală 
a noii stații de concasare- sortare a minereurilor (cu o capacitate anuală de 600 000 tone) dată în exploatare anul trecut, în așa fel incit întreaga capacitate de minereu-bulgări, ce se va încărca în furnalele noastre, să se încadreze granulometric intre 10 și 35 mm, aceasta influențînd pozitiv indicii de utilizare a furnalelor, mersul constant și uniform al acestora, micșorarea consumului specific de cocs.tn ceea ce privește crearea unor 
condiții corespunzătoare de omogeni
zare a minereurilor, am aflat că pentru combinatul din Reșița, la Institutul de proiectări de uzine și instalații metalurgice (IPROMET) se elaborează, în prezent, un studiu pentru construirea unui depozit de omogenizare a minereurilor, depozit care va fi dat, probabil, în folosință în cursul anului viitor. La conducerea tehnică a combinatului hunedorean ni s-a arătat că în 1974 aici urmează să intre în funcțiune o stație de omogenizare a minereurilor care va asigura o variație a conținutului de fier în aglomerat de maximum plus-minus1 la sută. Evident, acest lucru se va materializa în indici superiori de utilizare a furnalelor, în reducerea consumului de cocs cu circa 20 de kg pe tona de fontă. Noi măsuri s-au luat în scopul îmbunătățirii procesului de omogenizare a minereurilor și la fabrica de aglomerare de la Combinatul siderurgic din Galați.„Apreciez ca foarte economicoasă 
introducerea în consum a peletelor — ne-a spus ing. Antonică Dijmărescu, șeful secției furnale a combinatului din Reșița. Importarea minereului peletizat (bulgări uniformi cu aspect
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dului la aniversarea a 50 de ani de lupte și victorii.Conștiente de înalta misiune ce ne revine ca mame, se arată în telegramă. considerăm că nu există răspundere mai mare ca aceea de a contribui la educarea copiilor în spiritul mărețelor idealuri umaniste ale socialismului, de a sădi în mintea și inima lor dragostea de muncă și învățătură, simțul datoriei față de societate. respectul și recunoștința profundă față de Partidul Comunist Pvomân. dragostea față de patrie și popor. încredințăm și cu acest prilej conducerea partidului, pe dumneavoastră. tovarășe Ceaușescu, se spune în încheiere, că femeile din țara noastră — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — profund atașate politicii partidului, își vor aduce o tot mai mare contribuție la înflorirea materială și spirituală a națiunii noastre, la triumful socialismului și păcii în lume, la viitorul fericit al copiilor.
★Ziua de 8 Martie a fost sărbătorită în nenumărate localități ale țării prin adunări omagiale, simpozioane și manifestări cultural-artistice. Adunarea asși u uin lAuai ivșa've
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cooperativei agricole 
Dobrosloveni-OltSLATINA (corespondentul „Scîn- teii", A. Papadiuc). — Duminică 7 martie, cooperatorii din comuna Do- brosloveni, județul Olt, au sărbătorit împlinirea a 10 ani de la înființarea cooperativei lor agricole de producție. 10 ani de muncă perseverentă au însemnat tot atitea trepte urcate pe drumul dezvoltării și consolidării economice a cooperativei, a creșterii bunăstării membrilor cooperatori.Acest lucru este ilustrat de creșterea producției globale de Ia 25 000 lei la 100 de hectare în anul înființării la 590 000 lei în prezent, iar averea obștească a sporit de la 899 000 lei la 14 500 000 lei. în 'adunarea festivă cooperatorii au adoptat o telegramă adresată Comitetului 

Central al P.C.R, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se angajează să depășească sarcinile de plan pe anul 1971 cu : 200 kg grîu la hectar, 500 kg porumb la hectar, 200 kg floarea - soarelui la hectar și 5 000 kg sfeclă de zahăr, producții cu care va fi suplimentat fondul de stat. în sectorul legumicol te va depăși planul de venituri cu 250 000 lei, iar în sectorul zootehnic — cu 200 000 lei. Prin realizarea acestor angajamente se va obține un venit suplimentar de 1 200 000 lei. „Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată în încheierea telegramei — că și în viitor nu vom precupeți 
nici un efort neutru îndonVnimț
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La invitația guvernului român, o delegație a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul aface rilor externe, doamna Nguyen Thl Binh, va face o vizită în Republica Socialistă România, între 11 și 16 martie a.c.
Primire la Consiliul 

de MiniștriVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Mihai Marinescu, a primit luni dimineața pe Gyula Horgos, ministrul industriei metalurgice și construcțiilor de mașini din R. P. Ungară, conducătorul delegației care face o vizită în țara noastră la invitația ministrului industriei construcțiilor de mașini.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a luat parte loan Avram,

ministrul industriei construcțiilor de mașini.A fost prezent Ferenc Martin, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București,Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a cooperării și colaborării în domeniul industriei construcțiilor de mașini dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară. (Agerpres)
Semnarea unui protocol privind colaborarea economică 

si tehnică in domeniul construcțiilor de mașini 
dintre România și R. P. Ungarăîn perioada 3—8 martie 1971 au avut loc la București convorbiri între loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Gyula Horgos, .ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini din Republica Populară Ungară, privind colaborarea și cooperarea economică și tehnică între cele două ministere.Cu această ocazie au fost analizate rezultatele obținute pînă în prezent și convenite măsurile pentru dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării, îndeosebi în domeniul autovehiculelor, tehnicii de calcul și al mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor. Au fost adoptate, totodată, măsuri privind lărgirea colaborării tehnico-științifice directe între institutele și organizațiile de resort ale celor două ministere.în urma tratativelor care au avut

loc, cei doi miniștri au semnat un protocol.La semnare a fost prezent ambasadorul R. P. Ungare la București.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației conduse de Gyula Horgos, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini din R. P. Ungară, ambasadorul acestei țări la București. Ferenc Martin, a oferit, luni la amiază un cocteil.Au luat parte loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, reprezentanți ai conducerii a- cestui minister, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.*în aceeași zi, oaspeții au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.(Agerpres)

Plenara lărgită a Consiliului 
județean Alba al oamenilor muncii
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Profira Dănilă, din satul Sla
tina, a fosț internată în stare 
gravă la spitalul din Suceava. 
Medicii au stabilit că singura ei 
salvare o constituia intervenția 
chirurgicală. Dar pină atunci era 
absolut nevoie de o masivă 
transfuzie preoperatorie. Can
titatea de singe existentă în spi
tal nu era de ajuns. Aflând de 
această situație, S consăteni ai 
pacientei s-au prezentat de ur
gență la spital pentru a-i veni 
in ajutor. Acum, ea se află in 
afara oricărui pericol. Au salva
t-o, cu sîngele lor, Elena Mati- 
oaie, Gavrilă Gherman, Mihai 
Dănilă, Firuța Hoștinaru, Eli- 
sabeta Dateș, Maria Robu și 
Doina Gedeon.

pîrjol!De cîtva timp, mica turmă de pe lîngă casa lui Ion Drăghici din satul Dulgheru (Constanța) creștea văzînd cu ochii : în ultimele zile i se adăugaseră 11 miei. Grijuliu față de .oarta lor, într-una din nopțile trecute, I.D. 
a intrat în grajd să vadă cum le merge. A aprins un băț de chibrit, s-a convins că totul este în ordine și (după ce l-a aruncat la întîmplare) s-a dus să se culce liniștit. Cînd l-au trezit vecinii, grajdul ardea ca o torță. Numai intervenția lor rapidă i-a salvat casa și alte bunuri. Bățul de chibrit l-a costat totuși pe Ion Drăghici, după o evaluare sumară, circa 12 000 Iei. convins, sperăm, că putea fi mai scump !

frigiderIndiferent de anotimp, comuna Humulești prezintă pentru turiștii care poposesc pe meleagurile nemțene aceeași irezistibilă atracție. Și, firește, cine I trece pe aici trece în primul rînd pentru ' "ml,are s .1 rit' Ier,' CiO. .
Șofwj ”i.

i a vizita casa-muzeu 
ent și a copila-
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DUBLĂ VICTORIE A TENISULUI 
ROMANESC LA HAMPTON

O llie Năstase l-a învins, în trei seturi, pe Clark Graebner
• Nâstase, Țiriac—Graebner, Koch 2—1Circuitul turneelor „indoor", desfășurate timp de șase săptămîni în S.U.A., s-a încheiat în sala „Colis- seurn" din Hampton (Virginia de vest) cu o dublă și remarcabilă victorie a tenismenilor români llie Năstase și Ion Țiriac,Așteptată eu viu interes, finala probei de simplu i-a prilejuit lui llie Năstase o victorie spectaculoasă lîn trei seturi : 7—5, 6—4, 7—6 în fața americanului Clark Graebner. Astfel, llie Năstase întrerupe seria succeselor redutabilului tenisman american în duelul direct cu acesta, dispută care a pasionat pe amatorii sportului alb din întreaga lume.Cucerind locul întîi în turneul de la Hampton, Hie Năstase obține totodată și titlul de campion de tenis pe teren acoperit al S.U.A. Jucătorul român termină cu un bilanț prodigios seria turneelor americane din acest sezon. El a obținut cele mai multe victorii, cîștigind trei concursuri (Omaha, Richmond și Hampton), a fost finalist al turneului de la Ma

ÎN CÎTEVA RÎNDURIDupă disputarea a două etape, în campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B) conduc echipele Poloniei și Elveției cu cîte 4 puncte, urmate de Norvegia, R. D. Germană, Iugoslavia — 2 puncte ; Italia, Japonia — 1 punct și Austria — 0 puncte.în partida derbi a etapei a 2-a selecționata Poloniei a învins cu scorul de 7—4 (3—0, 1—4, 3—0) echipa R. D. Germane. într-un alt joc, desfășurat la Berna, echipele Japoniei și Italiei au terminat la egalitate : 4—4 (0—1, 2—0, 2—3).

10,00—11,00 Teleșcoala — emisiune 
în colaborare cu Ministerul 
Invățămîntului e Chimie — 
clasa a VIII-a : Apa — solu
ții • Biologie — clasa a 
IX-a ; Reproducerea și dez
voltarea la plante o Matema
tică — clasa a Vl-a, a IX-a : 
Cazuri de egalitate a triun- 
ghiurilor.

13,00 Deschiderea emisiunii. Ate
neu — emisiune de actualita
te muzicală • In întîmpina- 
rea semicentenarului P.C.R., 
noi creații în genul cîntecului 
patriotic • ReDortajul săptă- 
mînii • Noutăți din viata 

con, s-a clasat pe locul trei în turneul de la .New York și a disputat semifinalele turneului „open" de la i Salisbury.în progres evident față de anii precedenți, llie Năstase și-a demon
strat pe terenurile americane iscu
sința și forța sa de joc, învingind 
succesiv pe marii „ași ai rachetei", 
printre care australianul John New
combe (jucătorul nr. 1 al lumii în 
anul 1970), americanii Arthur Ashe, 
Cliff Richey, Clark Graebner, spa
niolul Andres Gimeno, iugoslavul 
Zeliko Franulovici, portoricanul 
Charles Pasarell etc.La puțin timp după victoria asupra lui Graebner, Hie Năstase a apărut din nou în teren, de data a- ceasta alături de Ion Țiriac, pentru a tranșa o altă rivalitate, cea din finala probei de perechi, avînd ca adversar pe același Graebner, secundat de campionul brazilian Thomas Koch. Colaborind perfect, tenismenii 
români au terminat învingători în 
trei seturi cu 6—4, 4—6, 7—5.

ASEARĂ A PĂRĂSIT ȚARA, pierind în Algeria ECHIPA NAȚIO
NALĂ DE CICLISM A ROMÂNIEI, care va participa, între 16—28 martie, la competiția internațională „Tour de TAlgerie". Startul se va da la 16 martie din orașul Alger, concurenții avînd de străbătut circa 1 500 km, împărțiți în 12 etape. Lotul, condus de antrenorul prof. Nicolae Voicu, cuprinde printre alții pe Vasile Teodor, Ciumeti Nicolae, Grigore Constantin, Selejan Vasile. Este foarte probabil ca după terminarea acestei competiții, cicliștii să participe și la „Turul Marocului".

muzicală internă și interna
țională.

13.30 Toate pînzele sus ! — 
slune pentru pionieri.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 

CINCINALUL 1965—1970 
CIFRE ȘI IMAGINI. Pentru 
cei douăzeci de milioane.
Seară de teatru : „Hedda Ga
bler" de Henric Ibsen. Tn dis
tribuție : Ingrid Bergman, 
Michael Redgrave, Ralph Ri
chardson, Trevor Howard. 
Regia : Alex Segal.
Expediția românească trans- 
africană. Corespondentă de la 
Valeriu Cimpoieru.
Telejurnalul de noapte.
Box : Cassius Clay — Joe 
Frazier. înregistrare de la 
New York, 
închiderea emisiunii. 

de afirmare de care se bucură fe‘ meile din țara noastră, pentru grija și atenția deosebită acordată femeii, mamă.Alături de toți oamenii muncii, femeile din județul Maramureș,’ muncitoare; țărănci, intelectuale, fără deosebire de naționalitate, sint conștiente că realizările obținute de poporul nostru în cincinalul trecut se datoresc politicii înțelepte, clarvăzătoare a partidului nostru, la elaborarea căruia, dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, v-ațî adus deplinul aport spre binele întregului nostru poDCr.Manifestîndu-ne si cu acest prilej adeziunea totală fată de politica internă și externă a partidului nostru, vă asigurăm că femeile din județul Maramureș vor munci și de acum înainte cu pasiune- și devotament pentru îndeplinirea sarcinilor planului de stat, vor participa cu rîvnă la acțiunile edilitar-gospodăcești pentru înfrumusețarea orașelor și satelor noastre, întîmninînd glorioasa aniversare a semicentenarului partidului cu noi succese în munca depusă pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, pentru triumful socialismului și al păcii.Adunări festive, expuneri și simpozioane dedicate Zilei femeii au fost organizate și la Hunedoara. Petroșani, Brad. Orăștie. Hațeg. Simeria și în alte localități din județe.
(Urmare din pag. I)

binele Și' fericirea poporului nostru".Inaugurarea hotelului
Marele hotel bucureștean „Intercontinental" și-a primit întiii oaspeți, în prezent, prin intermediul rețelei Intercontinental, el figurează în evidența a 60000 de puncte situate pe întregul glob pentru rezervarea locurilor. Incâ de pe acum, hotelul este foarte solicitat. în lunile iunie și iulie întreaga capacitate a fost rezervată.în cadrul unei conferințe de presă, desfășurată la etajul 21 al modernului edificiu, în saloanele restaurantului „Balada", al cărui nume evocă stilul românesc în care este amenajat, directorul general al complexului, ing. Gheorghe Leonte, a furnizat ziariștilor date privind funcționalitatea clădirii, amănunte tehnice privind construcția și utilarea, la care au participat peste 20 de întreprinderi românești, modul în care a fost pregătit personalul. (Agerpres)

regulat, de dimensiuni practic egale) se impune deoarece astfel pregătit el influențează pozitiv procesele din furnal în plus, peletele au avantajul că pot fi depozitate și păstrate timp îndelungat. Consider, de aceea, că ^trebuie începute de pe acum cercetările — prevăzute de ministerul nostru abia în 1974 — privind stabilirea parametrilor optimi de funcționare a furnalelor în condițiile utilizării peletelor".

Diminuarea
consumului de cocs
. In sfîrșit, am constatat că introdu

cerii oxigenului in furnale i se dă mare atenție.— La furnalul nr. 1 — ne spunea ing. 
Buzea Oancea, șeful secției furnale a Combinatului siderurgic din Galați — introducem în prezent peste 2 la sută oxigen, urmi nd ca, pe baza rezultatelor finale ale experimentărilor, in cursul lunii martie să punem definitiv la punct această tehnologie deosebit de avantajoasă. Pină atunci va fi montată și la furnalul nr. 2 aparatura de insuflare a oxigenului.La Combinatul siderurgic din Hunedoara sînt ■ în curs preparativele pentru trecerea, pînă la 31 martie, la insuflarea oxigenului într-un furnal de 700 mc S-au realizat deja instalațiile necesare aplicării acestui proce- 

nu ie ue aeuvitate aie socie tății noastre socialiste. Discuțiile purtate au reliefat preocuparea majoră a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Alba pentru desfășurarea unor ample acțiuni politico-educative comune, menite să contribuie la întărirea prieteniei și frăției dintre toți oamenii muncii în procesul făuririi bunurilor materiale și spirituale necesare întregii societăți.în încheierea lucrărilor. într-o atmosferă entuziastă, participanții la plenară au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : Desfă- șurîndu-și lucrările în preajma glorioasei aniversări a semicentenarului creării partidului, eveniment cu a- dînci rezonanțe în viața întregii noastre națiuni, plenara lărgită a Consiliului județean Alba al oamenilor muncii de naționalitate germană iși exprimă totala adeziune . față de politica generală a P.C.R., față de expunerea. tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană ținută recent în Capitala patriei noastre.Făcindu-ne mesageri ai gîndunlor și sentimentelor ce animă oamenii muncii de naționalitate germană de pe aceste meleaguri unde în nenumărate rînduri ne-am spus cuvîntul și am acționat uniți cu oamenii muncii români și de alte naționalități 
deu la furnalul nr. 5, unde se va lucra numai cu oxigen excedentar, rezultat de la oțelăria Martin nr. 2. Totul este pregătit in acest scop, aș- teptindu-se doar sosirea — din import — a unor aparate.Nu putem omite, în aceste rînduri, un alt aspect al problemei, și a- nume eforturile care se depun tot mai intens și mai sistematic, cu tot mai bune rezultate, pentru reduce
rea importului de cocs metalurgie

prin îmbunătățirea calității și folo
sirea pe scară mai largă a cocsului 
românesc, prin utilizarea cocsului- 
brichete din cărbuni energetici.— De cîtva timp — ne spunea ing. B. Oancea — folosim, cu caracter experimental, cocs indigen identic cu cel care va fi produs aici, la Galați, începînd din 1972, cînd va intra parțial în funcțiune uzina cocso- chimică, în prezent în curs ce construire. Rezultatele obținute cu neul cocs românesc produs deocamdată la Hunedoara sînt bune, acesta avînd caracteristici comparabile cu cele ale cocsului importat.Cocsul care se fabrică la combinatul reșițean rezultă atît din cărbuni indigeni cit și din cărbuni im

întreaga noastră munca înrâptuirii mărețelor sarcini trasate. de partid, propășirii continue, multilaterale, a patriei noastre socialiste. Ne-am simțit întotdeauna, cu adevărat, membri egali ai societății noastre, ai României socialiste, bucurîndu-ne în egală măsură de libertățile largi. democratice asigurate și garantate de orîn- duirea noastră socialistă — se arată în continuare în telegramă.Uniți prin aspirații și Idealuri comune în marea familie a României socialiste, călăuziți de Partidul Comunist Român, ne angajăm să ne unim și mai mult eforturile noastre cu ale tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, cu ale întregului popor, pentru asigurarea prosperității patriei noastre comune — România socialistă.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sub îndrumarea comitetului județean de partid, alături de oamenii muncii români și maghiari din județul nostru, se scrie in încheierea telegramei, vom depune întreaga noastră capacitate, energie și pricepere în slujba sarcinilor sporite ce ne revin în actualul cincinal, cinstind gloriosul semicentenar al partidului nostru cu noi realizări în toate domeniile de activitate, convinși fiind că în acest fel vom contribui la înflorirea țării noastre dragi, la ridicarea bunăstării și fericirii noastre, a tuturor celor ce trăim pe aceste meleaguri.(Agerpres)
portați. în legătură cu îmbunătățirea calității acestuia, ing. Nicolin 
Radoico, șeful secției cocserie. ne-a spus că în martie 1971 aici va începe măcinarea diferențiată, în funcție de calitatea cărbunelui, dat fiind faptul că în această lună urmează să intre în funcțiune sectorul de pregătire a cărbunelui în vederea îmbunătățirii granulației amestecului și a omogenizării șarjei. Experiențele făcute la Reșița în această direcție s-au soldat cu unele progrese pe linia îmbunătățirii calității cocsului.— Cocsul pe eare-1 producem în prezent — ne-a spus ing. Cornel 
Gherghel, șeful secției cocsificare a Combinatului siderurgic din Hunedoara — are o rezistentă superioară celei atinse anul trecut Tinînd seama că ponderea cărbunelui din Valea Jiului utilizat la fabricarea cocsului trebuie să crească simțitor, a- tenția noastră se concentrează îndeosebi asupra respectării riguroase a parametrilor de care depinde, în mod nemijlocit, calitatea cocsului : dozarea. granulația cărbunelui, uniformitatea încărcării cuptoarelor și a regimului termic. După părerea noastră. minerii din Valea Jiului ar trebui să urmărească, cu mai multă Der- severență respectarea în limitele admise a conținutului de cenușă al cărbunelui pe care ni-1 livrează.Se desprinde, din rîndurile de față, concluzia generală că pentru reducerea consumului de cocs se depun eforturi, susținute. Recomandările exprese în acest sens ale conducerii partidului preocupă în cel mai înalt grad colectivele din industria siderurgică. Este necesar, de aceea, ca forurile de resort din Ministerul Industriei Metalurgice și organele de conducere ale combinatelor și centralelor industriale siderurgice să urmărească în continuare cu maximă perseverență îndeplinirea sarcinii de a reduce consumul specific de cocs, să acționeze cu ho- tărîre și operativitate pentru aplicarea tuturor ideilor și soluțiilor novatoare valoroase. 

rate neapărat că le-a înghețat, pur și simplu, orice brumă^ de spirit gospodăresc. _ Nu se găsește oare nimeni în stare să-l mai dezmorțească puțin ?
Șoferii9

iaduluiDouă autoturisme (Opel Re- kord 4-B-7695 și Moskviciul 6-B-5195) goneau în miez de noapte pe șoseaua Mizll-Ploiești. în dreptul localității Loloiasca, Opelul l-a lovit mortal pe cetățeanul Constantin Cozma, care — după cum a stabilit ancheta ulterior — mergea corect pe marginea șoselei. Ambele mașini conduse de proprietarii lor, Marin Ciobanu, salariat la stația de benzină nr. 16 București, și, respectiv, Tudor Ilea, au oprit brusc. Dar nu pentru a da ajutor victimei. Ambii (erau prieteni) au examinat cu atenție autoturismul, au zîmbit pasagerelor din mașină — Virginia, Doina și Gabriela — în semn că nu-i nimic grav și... au pornit mai departe ! Pe varianta de est a Ploieștiului. Marin Ciobanu a să- vîrșit însă un nou accident, lovind în plin o căruță. De data aceasta n-a mai putut continua cursa. Au sosit organele de miliție și au constatat că atît șoferii, cit și însoțitoarele lor erau sub influența unui chef de vreo 8 ore. cu țuică fiartă și ocale de vin, la Pietroasele Pentru multă vreme de acum încolo Marin Ciobanu se va despărți de volan. Și nici ceilalți nu vor fi scutiți de ceea ce li se cuvine.
Gazdă
de ocazieîntr-una din serile trecute, P. Kraus din comuna Dudeștii Noi (Timiș), muncitor la o întreprindere din Timișoara, a pierdut trenul de întoarcere, a- casă. în timp ce se plimba prin gară în așteptarea cursei următoare, un tînăr s-a apropiat de el pentru a-i oferi găzduire pînă a doua zi. Cum dimineața urma să se întoarcă în oraș, P. Kraus a acceptat invitația. Au luat un taxi și au coborît pe bulevardul Vasile Pîrvan, urmînd să par- I curgă apoi pe jos o alee lătu- . tainică. Abia an făcut .însă împreună cîțiva pași și cel ce-i propusese găzduirea i-a aplicat o lovitură în cap. P K. a căzut la I pămînt. Cînd s-a trezit, nu mai avea nimic prin buzunare. N-au I trecut însă decît 

I, avea să fie iarăși cu A.Urel lonașcu, care îl atrăsese înultima lor întrevedere, acestuia Idin urmă i s-a oferit urgent găzduirea necesară.
cîteva ore si față în față necunoscutul cursă După

de :Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT
Declarațiile președintelui 

Anwar Sadat
CAIRO 8 (Agerpres). — Adresîn- du-se națiunii egiptene printr-un discurs radiotelevizat, președintele Anwar Sadat a anunțat duminică seara că nu va extinde acordul de încetare a focului, care a luat sfîrșit la 7 martie, dar a adăugat că țara sa va continua eforturile politice în vederea unei soluționări pașnice a conflictului din Orientul Apropiat, transmite agenția M.E.N.Președintele Sadat a declarat că R.A.U. a făcut tot ce este posibil în vederea obținerii unei păci bazate pe dreptate. „Am acceptat încetarea focului pe o perioadă de trei luni, care a fost ulterior extinsă pentru încă trei luni, pentru a contribui la succesul misiunii Jarring. Acest lucru nu a dus însă la realizarea unei soluții a crizei de către misiunea Jarring sau de către noi, ca urmare a poziției Israelului", a afirmat- șeful statului egiptean. Președintele R.A.U. a menționat, în acest sens,, că „singura condiție pe care am pus-o pentru soluționarea crizei a fost retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile ocupate după 4 iunie 1887 și respectarea drepturilor poporului palestinean. Israelul a refuzat însă să revină la• frontierele dinainte de 4 iunie".Examinînd situația creată, președintele Anwar Sadat a anunțat că R.A.U. „nu se consideră legată de

acordul privind încetarea focului". „Aceasta nu înseamnă, a specificat el,, că acțiunile politice vor lua sfîrșit sau că vor începe să răsune tunurile". Președintele a spus că „R.A.U. va continua să depună eforturi pentru o reglementare politică a crizei din Orientul Apropiat".Șeful statului egiptean, relevă a- genția M.E.N., „a îndemnat cele patru mari puteri să urmărească îndeaproape evoluția crizei", menționînd că guvernul R.A.U. are încredere în Națiunile Unite, în secretarul general al O.N.U., U Thant, și în ambasadorul Jarring, care au sarcina de a realiza îndeplinirea rezoluției Consiliului de Securitate.După cum anunță agenția M.E.N., președintele Sadat a declarat că la 1 și 2 martie a efectuat o vizită la Moscova, unde a avut prilejul de a se întîlni cu conducătorii Uniunii Sovietice, L. Brejnev, N. Podgornîi și A. Kosîghin. „Ani discutat toate problemele și toate eventualitățile în mod deschis, clar și cinstit, a spus președintele. Am revenit la Cairo pe deplin satisfăcut de ceea ce s-a realizat" a spus el. Aceeași agenție relevă, de asemenea, că „președintele Sadat a avut contacte cu Statele Unite" și că „el a afirmat că oficialitățile a- mericane cunosc cu claritate poziția egipteană".

Demonstrație la Londra a membrelor „Mișcării pentru eliberarea femeii" 
în favoarea revendicărilor lor privind obținerea de drepturi egale cu 

bărbații

FORȚELE PATRIOTICE LUPTA 
CU ÎNDÎRJIRE ÎMPOTRIVA 

TRUPELOR INTERVENȚIONISTE

BONN 1N PREGĂTIREA CONGRESULUI P.C.U.S.

Precizări ale guvernului israelian
TEL AVIV 8 (Agerpres). — După expunerea prezentată de președintele Anwar Sadat, ministrul israelian al afacerilor externe, Abba Eban, a declarat că „Israelul, va menține încetarea focului, pe o bază reciprocă, atît timp cît nu se va trage asupra noastră". El a afirmat din nou că Israelul „nu înțelege să se retragă de pe toate teritoriile ocupate".Pe de altă parte, primul ministru al Israelului, Golda Meir, a afirmat că țara sa este pregătită- „șă se retragă in spatele unor frontiere noi, situate undeva între actuala linie de

încetare a focului și frontierele existente înainte de războiul din 1967, dar nu va efectua o retragere, completă dincolo de liniile, existente pînă la războiul 'din iunie 1967. Golda Meir a refuzat să precizeze traseul posibil al acestor frontiere. Menționînd că Israelul este. încă pregătit să negocieze, Golda Meir a arătat că „insistența președintelui R.A.U. asupra unui angajament Israelian privind o retragere totală reprezintă o condiție prealabilă pe care Israelul nu o acceptă".

LAOS

XIENG QUANG 3 (Agerpres). — Comandamentul militar american de la Saigon a anunțat că, în cursul zilelor de sîmbătă și duminică, aviația S.U.A. a efectuat masive raiduri de bombardament, utilizînd tot potențialul disponibil — peste 1 000 de aparate — de la bombardiere de tipul „F-4 Phantom", pină la fortărețele zburătoare „B-52". Lupte extrem de 
îndirjite se semnalează în jurul lo
calității Tchepone, unde forțele 
Pathet Lao au provocat grele pierderi 
unităților saigoneze, atacind două baze de artilerie ale trupelor inter- venționiste. După cum menționează agenția France Presse, o adevărată „Armada" de elicoptere americane a susținut trupele saigoneze din această regiune.
VIETNAMUL DE SUD

brii delegației R.D.V. au răspuns întrebărilor puse de reprezentanții organizațiilor pacifiste americane. Cu acest prilej a fost organizată vizionarea unor filme privind situația de pe diversele fronturi din Indochina.
CAMBODGIA

PNOM PENH 8 (Agerpres). — 
Forțele populare de rezistență cam
bodgiene au angajai in ultimele 48 
de ore puternice acțiuni împotriva 
unităților saigoneze ți ale regimului 
de la Pnom Penh în zona șoselei nr. 4, care face legătura între capitala Cambodgiei și importantul punct strategic Kompong Som. Luptele s-au desfășurat cu înverșunare în tot cursul zilei de duminică. Agențiile de presă menționează, totodată, că o activitate militară intensă a forțelor patriotice se semnalează și in provincia Pursat.

-AL AH8AM--: SPRE CONSTITUIREA UNUI 
COMANDAMENT GENERAI Al Rf7ISTFNTFI PAIFSTINFNF

SAIGON 8 (Agerpres). — Unități 
ale forțelor patriotice din Vietnamul 
de sud au atacat in cursul zilei de 
duminică, a doua zi consecutiv, cea 
mai i-rmoriarOă ha^^ americană am-

CANBERRA

Cancelarul Willy Brandt 
l-a primit pe ministrul 

comerțului exterior 
al României

•BONN 8.— Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, transmite : In drum , spre țară, venind din R.A.U., ministrul comerțulut exterior al României, Cornel Bumcă. a făcut o escală la Bonn.Luni, ministrul român a fost primit de cancelarul R.F. a Germaniei, Willy Brandt. în cadrul convorbirii care a avut loc au fost abordate probleme privind relațiile economice româno—vest-germane, modalitățile lor de dezvoltare, precum și alte probleme de interes comun. Cu acest prilej a fost apreciat cursul pozitiv al relațiilor dintre cele două țări și s-a exprimat dorința reciprocă pentru dezvoltarea lor în continuare.în aceeași zi, ministrul român al comerțului exterior a fost primit de Karl Schiller, ministrul vest-german al economiei, cu care a avut o convorbire. La întrevederi, ministrul român al comerțului exterior a fost însoțit de Constantin Oancea, ambasadorul României la Bonn.
Convorbiri 

româno- 
algerieneALGER 8. — Corespondentul Agerpres, Constantin Benga, transmite : Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, care se află intr-o vizită oficială in Algeria, a avut luni o întrevedere cu Belaid Abdessalam, ministrul algerian al industriei și energiei. în cursul acestei întrevederi au fost abordate aspecte ale cooperării economice româ- no-algeriene, exprimîndu-se satisfacția reciprocă pentru rezultatele obținute pînă în prezent, precum și dorința de dezvoltare și diversificare a acestor relații.în aceeași zi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe au început convorbirile dintre Petru Burlacu și Bessaieh Boualem, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Algeriei. La convorbiri a participat Nicolae Sipoș, ambasadorul României la Alger.

Congrese ale partidelor comuniste 
din republicile unionaleMOSCOVA 8. Corespondentul A- gerpres, Laurențiu Duță, transmite : Pregătirile in vederea Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. au continuat prin desfășurarea congreselor partidelor comuniste din R.S.S. Lituaniană, R.S.S. Uzbecă și R.S.S. Kir- ghiză.Participanții la congrese au reliefat realizările remarcabile obținute de oamenii sovietici în precedentul cincinal. au făcut propuneri și și-au

luat noi angajamente în vederea dezvoltării in continuare a economiei, științei și culturii sovietice.în cadrul lucrărilor, o atenție deosebită a fost acordată discutării proiectului de directive ale celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. Participanții au ales noile organe conducătoare ale partidelor din republicile respective, precum și delegații la congresul P.C.U.S.
£ Gierek despre probleme actuale 
ale partidului și statului polonez

CAIRO 8 (Agerpres). — Cotidianul egiptean „AL AHRAM*' anunță» că, în aproximativ o săptămînă, va 
fi constituit un comandament gene
ral al Rezistenței palestinene. Potrivit ziarului, acest comandament va fi format din Armata de eliberare palestineană (A.E.P.), Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), precum și din elemente ale miliției populare palestinene. Yasser Arafat, președintele O.E.P., ar urma să fie comandantul general, în timp ce colonelul Abdel Razzak Yaftia. în prezent comandant general al A.E.P., ar urma să fie șeful statului major

EVOLUȚIA SITUAȚIEI

DIN PAKISTAN

Sub semnul 
incertitudiniiDACCA 8 (Agerpres). — Vorbind la o întrunire populară în capitala Pakistanului de est, Mujibur Rahman, liderul „Ligii Awami", care deține majoritatea în această provinție a țării, a lansat duminică o campanie neviolentă de „nesupunere civilă", pentru obținerea „revocării Imediate a legii marțiale în Pakistan și a transferului puterii către reprezentanții aleși ai poporului". El a formulat, totodată, patru condiții de realizarea cărora leagă participarea reprezentanților „Ligii Awami" la lucrările sesiunii inaugurale a Adunării Naționale, convocată de președintele Yahya Khan pentru 25 martie. Aceste condiții sînt : înceta

rea legii marțiale ; retragerea trupe
lor guvernamentale din Pakistanul 
de est; efectuarea de cercetări în 
cazurile persoanelor ucise implicînd 
armata și transferul puterii către 
reprezentanții civili aleși. Mujibur Rahman a avertizat că, dacă aceste cereri nu vor fi satisfăcute, toate birourile guvernamentale, școlile și colegiile vor fi închise, pe clădiri vor fi arborate drapele negre și se va înceta plata oricăror impozite și taxe.

■ ■ *.<■ a MH a a <».»y a— precizează oficiosul egiptean. Ziarul, mai arată că un singur purtător de cuvînt va fi însărcinat de acum înainte cu informarea in numele Rezistenței palestinene.Potrivit cotidianului egiptean, doar cinci organizații de rezistență vor fi autorizate să-și continue activitățile: „AI Fatah", „Al Saika", Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (F.P.E.P.), Frontul Democrat-Popular pentru Eliberarea Palestinei (P.D.P.E.P.) și Frontul pentru Eliberare Arab.
NOI INCIDENTE 

LA AMMANAMMAN 8 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Interne al Iordaniei a anunțat că duminică după-amiază au avut . loc la Amman noi incidente între trupe guvernamentale și forțe palestinene. soldate cu victime omenești. După intervenția forțelor de ordine, calmul a fost restabilit.

plasată la Quang Trî, în seclorul 
Khe Sanh, care sprijină operațiunile 
agresive lansate de trupele saigoneze 
pe teritoriul Laosului. Tirul unităților patriotice a lovit,, totodată, majoritatea bazelor americane din complexul Quang Tri—Khe Sanh, iar un convoi de autocamioane americane a căzut intr-o ambuscadă organizată de forțele patriotice sud-vietnameze la numai 5 km distanță de baza de la Khe Sanh.

★PARIS 8 (Agerpres). — Șeful delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, Nguyen Thi Binh, a primit un grup de cetățeni americani aflați într-o vizită la Paris cu scopul de a lua cunoștință de pozițiile partici- panților la conferința cvadriparțită in problema vietnameză. Grupul cetățenilor americani este format din 170 de persoane, reprezentînd diverse organizații pacifiste din S.U.A. De asemenea, grupul de pacifiști americani a fost primit și de Xuan Thuy, șeful delegației Republicii Democrate Vietnam. în timpul întîlnirii, mem-
„Un gest care ar putea fi 

fatal pentru Commonwealth"
VII PROTESTE ÎMPOTRIVA RELUĂRII LIVRĂRII DE ARME CĂTRE R. S. A.

„Portugalia continuă 
atacurile armate 

împotriva Guineei"
Scrisoare adresată 

Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). Reprezentantul Guineei la O.N.U., Elhadj Abdoulaye Toure, a adresat Consiliului de Securitate o scrisoare 
în care informează că „forțele colo
nialiste portugheze aflate în Gui- 
neea-Bissau continuă să întreprindă 
atacuri armat» împotriva Republicii 
Guineea". în mesaj se menționează 
că o serio de localități de graniță 
guineeze au fost bombardate și mi
traliate frecvent in ultima perioadă 
de pe teritoriul Guineei-Bissau sau 
de către avioane de vînătoare por
tugheze.

O demisie semnificativaCANBERRA 8 (Agerpres). — Mi
nistrul australian al apărării, Mal
colm Fraser, și-a prezentat demisia — a anunțat un purtător de cuvînt al guvernului de la Canberra. Au 
fost astfel confirmate știrile privind 
existența unei crize latente în sinul 
cabinetului australian. Fraser a constituit in ultima vreme obiectul unor declarații care îi puneau la îndoială „credibilitatea" și îl acuzau că ar fi sursa criticilor la adresa guvernului privind comportarea militarilor australieni în Vietnamul de sud.

Criza a fost declanșată de o știre 
apărută în ziarul „Sydney Daily 
Telegraph", potrivit căreia Fraser ar 
fi ordonat unei organizații să întoc
mească un-ăraport cu privire la ac
tivitățile trupelor australiene din 
Vietnamul de sud legate de „proiectele" civile în această țară. Ulterior, o altă publicație a,, anunțat că armata australiană din Vietnamul de sud se „află în stare de revoltă". U- nele Ziare au afirmat că aceste date au fost furnizate chiar de Fraser.în cererea de demisie, ministrul australian a respins aceste acuzații, susținînd că premierul Gorton încearcă „să înlăture un rival periculos".

TEHERAN

Se extinde 
cooperarea economică 

româno-iranianăTEHERAN 8 — Corespondentul A- gerpres, Nicolae Popovici, transmite: La Teheran s-au încheiat lucrările Subcomisiei mixte ministeriale ro- mânoriraniene de cooperare tehnico- economică in domeniul industriei lemnului. Din partea română, la convorbiri a participat o delegație a Ministerului Industriei Lemnului, condusă de Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului. A fost analizat stadiul de realizare a complexului pentru industrializarea lemnului — principal obiectiv economic al Iranului pentru valorificarea resurselor forestiere din zona Neka — ce se construiește în cooperare cu țara noastră. Discuțiile au scos Ia iveală posibilități privind extinderea cooperării în vederea construirii unor noi unități industriale în această ramură. Cu prilejul șederii in Iran, șeful delegației române a fost primit de -N. Golesorkhi, ministrul resurselor naturale.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — După cum anunță agenția P.A.P., la Conferința organizației voievodale Katowice a P.M.U.P. a luat cuvîntul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., care s-a ocupat de unele probleme actuale care, stau în atenția partidului și statului polonez. El a spus, printre altele, că „dezvoltarea socialismului se desfășoară printr-o înlăturare neîntreruptă a contradicțiilor interne dintre noile cerințe sociale și condițiile pe care noi înșine le creăm și care, adesea, rămîn în urmă datorită metodelor și formelor activității sociale, politice și de stat pe care nu am reușit să le modificăm la timp". Vorbind despre transformările intervenite în ultimele două decenii în Polonia populară, vorbitorul a spus : „Ca urmare a acestor transformări, s-a modificat și continuă să sc modifice caracterul tuturor claselor și păturilor oamenilor muncii, se cristalizează noul popor socialist polonez. Faptul că nu am observat a- ceste schimbări, nu am înțeles caracterul lor progresist și nu am tras din acestea concluziile cuvenite, a spus Edward Gierek, a constituit o mare slăbiciune a noastră în perioada precedentă".Abordînd în continuare necesitatea întăririi rolului conducător al partidului hi construcția societății socialiste poloneze, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a subliniat că „a conduce viața socială și a conduce poporul nu înseamnă a le administra. Dimpotrivă, a spus vorbitorul, administrarea care împinge pe planul al doilea sarcinile politice și ideologice ale partidului duce, întotdeauna, Ia slăbirea . legăturilor acestuia cu masele, la slăbirea pozițiilor lui in societate. Vitalitatea ^nliticX
-Vai»-.statului și a poporului, a spus E. Gierek, este determinată, în primul rînd, de programul care indică orga

nelor puterii de stat direcțiile de acțiune și unește eforturile întregului popor".Pentru înfăptuirea acestui program, 
a relevat vorbitorul, o mare însemnătate are asigurarea democrației necesare în relațiile din interiorul partidului, care creează condițvle pentru schimbul de opinii , și de periență în timpul elaborării hoUrî- rilor politice și economice. în legătură cu problemele democrației socialiste, Edward Gierek a spus, de asemenea, că „toate intențiile noastre trebuie să fie însoțite de înțelegerea faptului că dezvoltarea democrației socialiste trebuie să Însemne și o folosire mai largă a drepturilor și o mai bună îndeplinire a îndatoririlor de către fiecare cetățean". Problema, a spus mai departe vorbitorul, constă în faptul că „în practică și în viața cotidiană să folosim toată multitudinea de posibilități pe care le deschide statul 'socialist pen • tru participarea maselor de oanv'.i ai muncii la conducere. Să :ia constă în a pune pe deplin în •i.AȘ- care toate pîrghiile democrației socialiste spre a elibera energia socială suplimentară a maselor, inițiativa și abnegația lor, pentru înțelegerea deplină a telurilor pe care le slujesc oamenii muncii. Deplina folosire a posibilităților existente în sistemul democrației socialiste, a arătat primul secretar al C.C. al P.M.U.P., va contribui la integrarea în continuare a poporului nostru în opera de construire a socialismului, în transformarea țării noastre într-un stat dezvoltat, modem, bogat. Axa și forța motrice a- acestui proces de integrare le constituie partidul nostru", a subliniat vorbitorul.în ■ încheierea cuvlntârii, Edward Gierek a reafirmat poziția Poloniei în unele probleme internaționale.

PLENARA C. C. AL P. C. DIN CHILESANTIAGO DE CHILE 8 (Agerpres). — La Santiago de Chile s-a desfășurat, timp de cîteva zile, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist, din Chile. Participanții au dezbătut raportul lui Victor Diaz, membru al Comisiei politice a C.C. al P.C. djn Chile, în care au fost prezentate principalele sarcini ale partidului în etapa actuală. Relevîn'd realizările guvernului Unității Populare, raportul a arătat că politica a- cestuia corespunde intereselor clasei muncitoare, ale tuturor’ oamenilor muncii. El s-a referit, în special, la problemele pe care le ridică transpunerea în viață a programului Unității Populare privind naționalizarea zăcămintelor de cupru și a băncilor, aplicarea reformei agrare. Raportul a relevat necesitatea mobilizării active a țărănimii la înfăptuirea reformei agrare, pentru a infringe rezistența latifundiarilor El a subliniat, de asemenea, oportunitatea înființării unor comitete de producție în toate întreprinderile de stat, în vederea atragerii muncitorilor ,și a celorlalți salariați la conducerea producției.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist din Chile. Faptul că partidul este astăzi 
la putere implică sarcini noi pentru 
comuniști, în special în domeniul 
economic. Noua situație, a spus in 
continuare Corvalan, deschide imen
se perspective istorice, oferind po
sibilitatea materializării țelurilor 
clasei muncitoare și ale poporului 
chilian de a merge pe calea socia
lismului. El a scos In evidență faptul că reacțiunea opune rezistență transformărilor din țară pe diverse căi, inclusiv prin folosirea violenței. De atacul victorios asupra șomajului și inflației depinde în acest an, într-o măsură considerabilă, soarta Unității Populare, a declarat vorbitorul.Secretarul general al P.C. din Chile 
a apreciat că alegerile municipale din luna viitoare reprezintă o mare bătălie politică între Frontul Unității Populare și adversarii săi, al cărei rezultat va influența decis/, asupra activității viitoare a guvernului.

Primită cu vii proteste in rindul țărilor africane și al opiniei publice, atit din Marea Britanie, cît și din alte țări ale lumii, recenta hotărîre a guvernului englez de a vinde șapte elicoptere navale de tip „Wasp" Africii de Sud este apreciată ca semnalul verde, ca primul pas pentru reluarea livrărilor de toate tipurile de arme către regimul rasist de la Pretoria. Guvernul conservator a folosit în adoptarea acestei hotărîri pretextul „obligațiilor" asumate prin acordul din 1955 încheiat cu A- frica de Sud, care prevede dreptul de utilizare a bazei militare de la Simonstown de către forțele navale engleze, în schimbul furnizării de armament. Acest argument este însă puternic contestat de oponenții deciziei White Hall-ului, care susțin că nu a intervenit nimic care să justifice înlăturarea embargoului impus în 1964 de fostul guvern laburist asupra vînzărilor de arme către Africa de Sud, ca urmare a unei rezoluții adoptate în acest sens de Organizația Națiunilor Unite.Intenția de a relua vînzarea armelor către Africa de Sud a adus, după cum se știe, nenumărate critici guvernului conservator chiar de la venirea sa Ia putere, în iunie 1970. Un moment din cele mai dificile pentru cabine

tul britanic l-a constituit conferința țărilor Commonwealth-ului, care a avut loc la începutul anului la Singapore. Criza care se contura foarte puternic a fost evitată doar în ultimul moment, prin înființarea unui comitet format din opt țări, care „să analizeze problema securității în Oceanul Indian". Hotă- rîrea Londrei a venit însă înainte chiar ca
CORESPONDENȚA 

DIN LONDRA DE LA 
N. PLOPEANV

respectivul comitet să se fi întîlnit și cu atit mai puțin să fi ajuns la vreo concluzie. De aceea revista „ECONO
MIST" scrie că acest fapt „ar putea să fie 
fatal pentru Commonwealth". Ca primă reacție, Nigeria s-a și retras din comitet. India a anunțat că va proceda la fel dacă Anglia nu-și va amina hotărîrea pînă ce comitetul nu-și va întocmi raportul. La rîndul său Ghana studiază măsurile de răspuns la ho- tărirea conservatorilor. La Consiliul Ministerial al O.U.A. problema reluării vînzării armelor a fost discutată potrivit procedurii de urgență, fiind unanim condamnată. „în sfîrșit. masca a căzut și Anglia șî-a arătat adevăratul

său chip antiafrîean", a declarat un purtător de cuvînt oficial al secretariatului O.U.A.în Anglia . mișcarea antiapartheid a lansat un apel pentru declanșarea unei acțiuni naționale de protest împotriva livrărilor de arme către ultrărasiștii de la Pretoria. „în 
urmă cu 11 ani rasiștii 
sud-africani au folosit 
in masacrul de la 
Sharpeville, cind au fost 
omorîți 69 de negri, tot 
arme engleze. Arma
mentul englez nu mai 
trebuie folosit in acest 
scop. Aceste arme nu 
mai trebuie livrate" — se. arată in apel. La Hayes, unde se află sediul întreprinderii Westland. care trebuie să fabrice elicoptere pentru Pretoria, urmează să aibă loc un marș de protest. Alte acțiuni asemănătoare vor fi organizate și la fabricile firmei Westland din regiunea Bristol. Peter Hain, purtător de cuvînt al Comitetului de acțiune împotriva rasismului, . a declarat : „Dacă West
land acceptă comanda 
Africii de Sud, s-ar pu
tea afla în situația de 
a nu le putea livra". în acest scop sînt proiectate o serie de acțiuni cum ar fi declanșarea de greve, blocarea intrărilor în fabrici, boicotarea și sabotarea atit a acestei întreprinderi, cît și a altora care urmează să producă armament pentru Africa de Sud.

agențiile de presă transmit:
Ministrul învățămîntului 

al României, Mircea KIaUta- a vizitat timp de două zile mai multe institute de învățămînt și de cercetări științifice din Birmingham, Coventry și Oxford, unde a avut convorbiri cu cadre universitare și de conducere. Revenind la Londra, ministrul român al învățămîntului și-a continuat întrevederile la universitate și la Consiliul britanic.
La Phenian au avut loc °°n" vorbiri între Hă Dam, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, și Sarin Chhak, ministrul de externe al Guvernului regal de uniune națională al Cambodgiei, aflat în fruntea unei delegații în capitala R.P.D. Coreene. în cadrul convorbirilor s-a procedat la un schimb de păreri privind evoluția relațiilor dintre cele două țări și o serie de probleme internaționale de interes comun.
Agenția China Nouă iernează că, la 10 februarie, crucișătorul american „Chicago" a împiedicat desfășurarea normală a activității unor nave de pescuit ale R. P. Chineze, în apele golfului Bac Bo. La 20 februarie, un avion militar american a zburat la mică altitudine deasupra unor ambarcațiuni de pescuit ale R. P. Chineze și a instigat cinci vase militare sud-vietnameze să deschidă focul asupra acestor ambarcațiuni, care au avut de suferit pagube materiale. Un purtător de cuvînt al departamentului de resort al R. P. Chineze a calificat aceste incidente drept o nouă provocare a Administrației S.U.A. și a celei sud-vietnameze împotriva R. P. Chineze și a cerut să se pună capăt imediat unor asemenea acte.

Un grup de lucru care 
va milita activ în favoa
rea convocării conferinței 
general-europene pentru 
securitate a fost constituit în parlamentul finlandez, la inițiativa fracțiunii parlamentare a Partidului de centru. Ca președinte al acestui grup, care reunește deputați din toate partidele reprezentate în parlamentul finlandez, a fost desemnat Johannes Virolainen, președintele Partidului de centru.

„Comitete pentru iniția
tiva cetățenească",ce pr°- pun să desfășoare o campanie activă în vederea ratificării tratatelor încheiate de R.F.G. cu U.R.S.S. și R. P. Polonă, au luat ființă în R. F. a Germaniei.

A fost condamnat la 6 
ani închisoare Ekkekard weu, care în noaptea de 7 noiembrie 1970

Configurații
Astronautul Stuart 

Roosa, unul dintre 
membrii misiunii spa
țiale americane „Apol- 
lo-14“, a declarat că a 
observat pe suprafața 
lunară porțiuni cu o 
configurație stranie, a- 
semănătoare albiei unui 
riu. „Nu era vorba de 
o simplă depresiune și 
toți participanții la mi
siune au fost intrigați",

a atacat garda monumentului solda- ților sovietici din Berlinul occidental și a rănit cu două focuri de armă o santinelă sovietică. în timpul procesului, relatează agenția TASS, s-a stabilit că Weil, împărtășind fățiș ideologia fascistă, a conceput și înfăptuit atacul asupra gărzii monumentului sovietic ca pe „o acțiune îndreptată împotriva Uniunii Sovietice, împotriva Tratatului dintre Republica Federală a Germaniei și U.R.S.S". Sentința tribunalului a fost primită cu aprobare de opinia publică democratică din Berlinul occidental.
0 delegație a Camerei 

Populare a R. D. Germane, condusă de Gerald Gotting, președintele Camerei, vicepreședinte al Consiliului de Stat al R.D.G., a sosit la Praga, la invitația Prezidiului Adunării Federale a R. S. Cehoslovace. Delegația va purta convorbiri privind lărgirea colaborării dintre parlamentele celor două țări.

ÎNTILNIRE ÎNTRE 
REPREZENTANȚII 

GUVERNELOR R. 0. G.
SI R. E. G.•BERLIN 8. — Corespondentul A- gerpres, Ștefan Deju, transmite : Luni, la sediul Consiliului de Miniștri al R.D.G. a avut loc o nouă întîl— nire de cinci ore și jumătate între reprezentanții guvernelor R. D. Germane și R. F. a Germaniei.Delegația R.D.G. a fost condusă de Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri, iar cea a R.F.G. de Egon Bahr, secretar de stat la cancelaria federală.Următoarea întîlnire a fost stabilită pentru 17 martie la Bonn.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața

stranii pe Lună
a precizat el. Surse de 
la centrul spațial din 
Houston au făcut cu
noscut că cele spuse de 
Roosa sini confirmate
de fotografiile luate in 
timp ce astronava gra
vita pe orbita selenară. 
Specialiștii de la Hous
ton au adăugat că por
țiunea in cauză apare 
mai erodată și mai a- 
platizată decit un ca

nion obișnuit. S-a mai 
precizat că, deși nu se 
prevede trimiterea unor 
astronauți în zona res
pectivă, membrii mi
siunii „Apollo-15" ur
mează să aselenizeze 
intr-o regiune suficient 
de apropiată pentru a 
putea să efectueze ob
servații asupra unor 
porțiuni cu o configu
rație asemănătoare.

Mitinguri consacrate comemorării Rosei LuxemburgBONN 8 (Agerpres). — în numeroase orașe ale R. F., a Germaniei au avut loc mitinguri consacrate împlinirii a 100 de ani de la nașterea Rosei Luxemburg, militantă de seamă a mișcării revoluționare germane și internaționale. La marele miting desfășurat în orașul Dortmund au participat comuniști. social-demo- crați. reprezentanți ai sindicatelor și ai tineretului. Personalitatea și activitatea Rosei Luxemburg au fost evocate de Kurt Bachman, președintele Partidului Comunist German.
„Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se iac la oficiile poștale ți diluzoril din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctnteil. «36»


