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de lucru a activului de partid
și cadrelor de bază din industrie, construcții

și transporturi din municipiul București

prezența tovarășului NicolaeItț .Ceaușescu,' secretar general al Partidului Comunist Român, la martie, în sala Ateneului Român, a avut loc Consfătuirea de luciii a activului de partid și cadrelor de bază din industrie, construcții și transporturi din municipiul București.La lucrări au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului e- conomic, Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretâr al Comitetului municipal București al P.C.R., miniștri, secretari ai comitetelor de partid ale sectoarelor Capitalei, conducători de centrale industriale și întreprinderi, ai institutelor de cercetări și proiectări, activiști ai organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., oameni ai muncii din industrie, construcții și transporturi.Prezența la consfătuire a secretarului general al partidului: a prilejuit o nouă și vibrantă manifestare de dragoste și atașament față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de recunoștință fierbinte pentru grija permanentă ce o acordă dezvoltării continue a economiei bucureștene, creșterii neîntrerupte a nivelului de trai al întregii populații.La intrarea în sală a conducătorilor de partid și de stat, partici- panții aclamă îndelung pentru partid, pentru secretarul său general. Se scandează entuziast „P.C.R.- Ceaușescu", „Ceaușescu-P.C.R.".Consfătuirea a analizat în spirit constructiv, exigent, rezultatele obținute în cincinalul precedent, a dezbătut cu răspundere, în lumina indicațiilor prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru făcute în unitățile industriale din Capitală, sarcinile mobilizatoare ce revin economiei bucureștene în anul 1971, pentru înfăptuirea programului e- laborat de Congresul al X-lea al P.C.R., de documentele Plenarelor C.C. al P.C.R.Urmînd dezbaterilor largi care au avut loc în cadrul întreprinderilor, comitetelor de partid ale sectoarelor și‘ la nivelul unor ramuri, a- ceastă consfătuire de lucru, ca și

consfătuirile județene care au loc -în aceste zile în întreaga țară reprezintă încă o expresie a democratismului profund al vieții noastre economice și sociale, a posibilităților reale de care dispun oamenii muncii de a participa nemijlocit la examinarea și soluționarea problemelor privind activitatea întreprinderilor, centralelor și combinatelor, la elaborarea și înfăptuirea măsurilor care se impun în vederea realizării sarcinilor mari și complexe pe care le ridică făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Deschizînd lucrările consfătuirii, tovarășul Dumitru Popa a adresat în numele participanților un călduros salut conducătorilor de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Primul secretar al Comitetului municipal București al P.jC.R. a prezentat apoi o informare asupra realizărilor obținute de oamenii muncii din Capitală în anul 1970 și a sarcinilor ce revin industriei, construcțiilor și transporturilor din municipiul București în 1971 și în următorii ani ai cincinalului, a măsurilor ce trebuie luate pentru asigurarea îndeplinirii și depășirii planului de stat.în continuarea lucrărilor au avut loc ample dezbateri care au prilejuit un fructuos schimb de idei, de experiențe valoroase, contribuind la completarea și perfecționarea programelor- întocmite vederea ridicării pe o treaptă litativ superioară a activității toate domeniile. Cei ce au luat vin tul, analizînd rezultatele înregistrate în propria muncă, au expus concluziile reieșite din adună-

cen- mai con- mai
rile generale ale salariaților din întreprinderi, au adus critici obiective unor ministere și organe trale, pentru lipsurile care dăinuie, au făcut propuneri structive pentru găsirea celorbune căi și mijloace în vederea lichidării acestora.în timpul discuțiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a intervenit pentru a se clarifica pe loc o serie de probleme privind colaborarea dintre întreprinderi, a atras atenția conducătorilor unor ministere asupra necesității rezolvării mai o- perative a lipsurilor și greutăților..în pauzele dintre ședințele de lucru, secretarul general al partidului a stat de vorbă cu participant la consfătuire. Sînt convorbiri vii, schimburi de opinii menite să contribuie la adoptarea celor mai bune soluții în vederea ridicării pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități economice. Aceste discuții directe, ca de altfel consfătuirea în ansamblu, sînt o continuare a dialogului început cu mulți dintre cei de față cu prilejul vizitelor de lucru făcute de secretarul general al partidului în diferite întreprinderi din Capitală.în încheierea dezbaterilor, întîm- pinat cu puternice aclamații, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu un deosebit interes. Aplauzele, cu care a fost subliniată cuvîntarea în. repetate rînduri, exprimau aprobarea unanimă de către toți participants la consfătuire a ideilor și indicațiilor valoroase date de con-

ducătorul partidului și statului, hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru aplicarea lor neîn- tîrziată. în practică, de a participa cu toate forțele pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă.In numele organizației de partid a Capitalei, tovarășul Dumitru Popa a mulțumit călduros secretarului general al partidului pentru aprecierea înaltă dată activității oamenilor muncii, a comuniștilor din București, pentru indicațiile prețioase date și cu acest

prilej. Vă asigurăm, tovarășe Nicolae’Ceaușescu — a spus vorbi- • torul — că oamenii muncii din toate domeniile de activitate vor face totul pentru îndeplinirea sarcinilor mari, complexe, puse în fața lor de cel de-al X-lea Congres al partidului.Consfătuirea a luat sfîrșit într-o atmosferă entuziastă. Minute în șir, cei prezenți au ovaționat pentru partid,, pentru conducerea sa, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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L. D.
Am străbătut, cu a- cest vehicul modern, zece ani de istorie, pe magistralele de oțel ale țării. între cea dinții locomotivă Diesel-e- lectrică construită la „Electroputere" și cea cu numărul de fabricație 1 000 — care încheie ciclul unui deceniu, deschizînd, în același timp, proiecția noilor dimensiuni ale viitorului — este. în- tr-adevăr, o istorie, o pasionantă istorie a muncii harnice, a a- saltului permanent de noi cote tehnice, a asimilării rapide a noului, în tot ceea ce are el mai pregnant. Un jubileu pe care uzina „Electroputere"-Craio- va — celebrîndu-1 la începutul acestui nou cincinal — îl așează, în cartea uzinei, în suita celor mai prestigioase capitole — cele ce definesc, în ultimă analiză, capacitatea tehnică, orizonturile mereu mai ample, ritmurile mereu mai înalte ale acestei mari cetăți a industriei electrotehnice românești.în raport cu primele L.D.E.-uri „Made in Romania", construite la „Electroputere" în ânii 1960—1961, locomotiva jubiliară — plecată zilele trecute pe magistralele de oțel ale țării — prezintă cel puțin cîteva modificări constructive • de bază, vizibile la. o ele- . mentară ■, confruntare cu datele înscrise în licența produsului. Sint modificări privind ridicarea gradului de siguranță a circulației (prin înzestrarea vehiculului cu aparatură electrică de comandă, prin instalațiile menite să ducă la o riguroasă supraveghere a parcursului în exploatare), ameliorarea condițiilor de muncă a personalului, și, în sfîrșit, dar nu în ultimul rind, creșterea puterii totale (de la 70—75 km/h.

E. 1000
prevedea în licență, la 100—120 km/h). Toate aceste modificări constructive, fruct al iscusinței și talentului tehnic al „făurarilor de viteze" de la „Elec.- troputerc", al pasiunii lor novatoare, al voinței de a ridica prestigiul tehnicii românești la cote valorice mereu mai mari, s-ati operat — în semnificativă a- liniere de sensuri — în paralel cu reducerea permanentă a timpului afectat construcției.între locomotiva nr. 1 și nr. 1 000, timpul de .lucru s-a scurtat de nu mai puțin de 10 
ori: de ia peste 140 000 ore în 1960, la 14 000 ore în 1971. Adăugind acestei dinamici linia în continuă scădere de pe graficele prețului de cost (prețul de cost al actualei locomotive fiind de 2,16 ,ori mai mic in .raport cu construcțiile începutului), vom avea, în liniile ei generale, imagineai drumului pe care l-a străbătut, în acest deceniu. locomotiva Die- sel-electrică românească. drum pe care-1 vom măsura, date fiind tocmai aceste realizări. nu atît" în lungime cit. mai ales, in intensitate.Despre calitățile constructive ale acestei locomotive, despre performanțele ei teh- ni.se. .ri.clica.te. s-ar „ptj- teă vorbi apelind nil numai la imaginile propriilor noastre a- precieri, ci și la Oglinzile pe care ni Ie pun în față alții. Prețuirea de care se bucură a- cest produs românesc peste hotare, faptul că L.D.E. circulă de mai mulți ani pe căile ferate. din. Bulgaria și Polonia, faza constructivă înaintată în care se găsește locomotiva de 2 500 CP destinată .zonelor tropicale, ca și contractele de livrări încheiate cu Algeria și Liberia, sînt elocven-

te pentru hărnicia și iscusința tehnică a constructorilor craio- veni de mașini.în același timp, pe plan uman, ni se relevă un autentic roman în care personajele — cîteva sute — înregistrează, și ele, în spațiul aceluiași, rodnic deceniu, transformări sensibile, îmbo-gățindu-și biografiile, profilul spiritual. Directorul uzinei „Electroputere", ing. Victor Ionescu, în care lansarea locomotive de fabricație românească, maistru în noua fabrică. Actualul șef al fabricii, inginerul Adalbert Marx, lucra pe atunci în comisia de probe. Un tînăr ca Stelian Stegaru (care avea doar 19 ani cînd a început să lucreze, ca muncitor, la construcția primelor Diesele) este astăzi maistru al tratamentului termic. Ion Darie, p.e care locomotiva nr. 1 l-a găsit pe post de tehnician la construcții metalice, este acum, în noua fabrică, șef de secție. Dar a-i numi pe toți oamenii care au contribuit la nașterea, perfecționarea și- dezvoltarea acestui nou și prestigios produs românesc — crescînd și ’ perfecționîndu-se o ; dată cu el — ar însemna să numești nu• unul-sau >^ece-, d> sute -A o î .T/-14-X /Ia n.

i *

era, în anul se pregătea celei dinții

și siițe. Iată de ce, a- cum, cînd locomotiva Diesel-electfică nr. 1 000 a părăsit uzina- mamă, trebuie felicitat — la acest jubileu — întregul colectiv al „făurarilor de viteze", urîndu-i succese mereu mai mari, mai prestigioase, ridicarea la noi străluciri a emblemei uzinei — e blema muncii și creației lor avintate.
N. ȚUICU 
corespondentul
Scînteii"

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, miercuri la amiază, pe ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, în legă-
tură cu plecarea sa definitivă din țara noastră. .La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a participat Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)(Agerpres)

I GLORIOSUL semicentenar .

M-am gîndit, nu o dată, la implicațiile pe care le are pentru țâră și oamenii- ei cel mai important eveniment al anului, semicentenarul partidului.; o dimensiune a acestei aniversări va fi, nu încape îndoială, rememorarea. Ne vom perinda prin minte etapele luptei, evenimentele devenite destin istoric și național, prefacerile din celula socială, șirul de cuceriri pe planul vieții materiale și in cîmpul civilizației românești. Vom avea, astfel, imaginea ansamblului, o- glinda obiectivă a realităților traversate de poporul nostru în ultima jumătate de veac, sub steagul partidului comunist. Nu mai puțin importantă mi se pare latura morală a acestei rememorări, p- glinda subiectivă a a- cesteia ; mă refer la examenul de conștiință pe care îl vom face, cu acest excepțional

o semnificativa sărbătoare a tuturor cetățenilor țării. Sensul și forța de iradiere ii sint conferite, in mod evident, de tezaurul e- tic, de investitură, care este OPȚIUNEA FUNDAMENTALA a fiecăruia dintre noi. care trăim in România a- nului 1971. indiferent

este marca de umanitate a glorioasei aniversări, corolarul ce-i incumbă firesc, argumentul suprem de unitate în diversitate, sub semnul luptei întregului popor pentru idealurile comuniste în condițiile societății românești.Unii au meritul și

aceleași, doar că se situează biografic pe variate trepte ale jumătății de veac. îmi pun întrebarea, firesc : ca- re-i temeiul opțiunii unui scriitor ? Apare în mintea mea un lung șir de răspunsuri posibile : identificarea cu aspirațiile poporului, cu interesele pă

Demnitatea numelui 
de scriitor comunist

prilej, fiecare în parte, aplecați asupra resorturilor care integrează destinul personal în cel general, etalînd ideile, coloratura specifică de neconfundat și împrejurările participării la lupta socială, refă- cind mental linia evolutivă de la întreg la parte și viceversa. Cum secțiunea pe care o e- voc se realizează sub imperiul unei intime necesități, evenimentul din mai devine o sărbătoare personală a fiecăruia și, prin asta.

de Pop SIAAIONdacă sîntem români, maghiari, germani sau de alte naționalități, dacă sîntem tineri ori vîrstnici, dacă exercităm o profesie sau alta, dacă ne numărăm printre membrii P.C.R. ori. sîntem comuniști prin aspirații și apartenență ideologică. A- cest examen de opțiune pe care îl realizează, în primăvara semi- centenară. douăzeci de milioane de oameni.

privilegiul de a spune : eu am optat a- . tunci și atunci, în împrejurări de aspră ilegalitate. Alții mărturisesc (cu aceeași forță de convingere) : eu nici nu știu cind am optat, în adevăratul sens al cuvîntului, sint născut-crescut în ambianța de luptă a partidului, am devenit eu însumi luptător comunist. Temeiurile de a- deziune sînt, în fapt.

triei, cadrul realei libertăți, slujirea adevărului, condiția demnității sale. spațiul . fuziunii necesității cu scopul, mod de împlinire armonioasă a personalității ș.a.m.d. Disting însă două argumente care subsumează (în cazul meu) motive subiective de care asociez opțiunea pentru idealul comunist : 
luciditatea și realismul 
acțiunilor partidului.Cind, prin ’49. a- veam să-mi încep munca de jurnalist in

redacția unui ziar de partid din nordul țării, nu realizam exact consecințele pe care le rezerva evoluției mele acest amănunt, în care mă înscriam cu entuziasmul funciar al u- nui tînăr pentru care toate problemele universale păreau limpezi ; aveau să mi se clarifice o serie de lucruri în lunile și anii imediat următori, descoperind treptat miraculoasa forță a cuvîntului, capacitatea a- cestuia de a penetra realitățile în care ne mișcăm, de a impresiona și modifica oamenii. Jurnalistica în care plonjasem nu semăna deloc cu ceea ce știam că fusese ea anterior, altele erau temele gazetarului : febra reconstrucției, e- xercițiul puterii noi, stăruința de a da alt curs vieții, de a instaura noi relații în lumea industrial-agra- ră, în gîndire, în spirit. Tfitr-un cuvînt : toți cei care țineam un condei în mină lucram nemijlocit asupra realității. Cred că nu greșesc afirmînd că rațiunea de a fi a acelora dintre noi care ne cuprindem în vîr- sta numită de mijloc
(Continuare 
în pag. a V-a)
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU A ACTIVULUI DE PARTID SI CADRELOR DE BAZĂ
____________ _______ _____________________________________ ________________________________________________________9____________________________________ ___________

DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Expunere prezentată 

de tovarășul Dumitru Popa

DIN CUVÎNTUL PARTICIP ANȚILOR

Urmînd dezbaterilor largi care au avut loc în cadrul întreprinderilor, comitetelor de partid ale sectoarelor și la nivelul unor ramuri — a a- rătat, în începutul expunerii, vorbitorul — consfătuirea noastră; la care participă activiști de partid, conducători ai ministerelor, cadre de bază din industrie, construcții, transporturi, cercetare și proiectare, își propune să analizeze principalele laturi ale activității economice, să stabilească măsurile necesare pentru înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor de plan ce ne revin în acest an, în întreaga perioadă a cincinalului pe care l-am Început.Suportul material al obiectivelor prevăzute în actualul cincinal îl constituie rezultatele remarcabile do- bîndite de oamenii muncii, sub conducerea partidului, îndeosebi în ultimii cinci ani, care se detașează pregnant ca etapa cea mai rodnică, cea mai fecundă din istoria de mai bine de un pătrar de veac a edificării socialismului în România.în Capitală, sarcinile inițiale ale cincinalului au fost realizate, în industrie, cu 72 de zile mai devreme, obținîndu-se o producție suplimentară de 10,2 miliarde Iei. în contextul politicii de industrializare promovate de partid, orientarea spre laturile calitative ale dezvoltării s-a concretizat în intensificarea ritmului de creștere în ramurile purtătoare ale progresului tehnic. în ultimii cinci ani ponderea construcțiilor ds mașini în producția industrială a municipiului București a sporit de la 29 la sută la 37 la sută. O dezvoltare mai accentuată a cunoscut sub- ramura electronică și electrotehnică, al cărei ritm mediu anual de creștere a fost de 21 la sută. La finele anului 1970, ca urmare a procesului intens de modernizare a industriei Capitalei, productivitatea muncii a fost cu 47 la sută „mai. mare decît in anul 1965, depășindu-se astfel prevederile planului, precum și propunerile realizate în urma acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii ; 77 la sută din sporul producției industriale s-a realizat în a- ceastă perioadă pe seama creșterii productivității muncii.După ce a pus în evidență succesele importante obținute în cincinalul încheiat și în celelalte compartimente ale activității economice, în creșterea veniturilor bănești ale populației, vorbitorul s-a ocupat de sarcinile ce revin colectivelor de oameni ai muncii din industrie, transporturi, construcții în noul cincinal. Industria Capitalei va cunoaște și în acești ani 
o accentuată dezvoltare, sporuri însemnate de producție urmînd să se realizeze îndeosebi pe seama factorilor intensivi. Astfel, în condițiile creșterii cu 47,4 lâ sută a producției globale în anul 1975 față de 1970, productivitatea muncii va spori cu peste 38 la sută, volumul exportului se va dubla, iar cuantumul beneficiilor se va tripla. La sfîrșitul cincinalului, industria constructoare de mașini va realiza 48 la sută din totalul producției, iar întreprinderile electrotehnice și electronice 44 la- sută din întreaga producție a acestei ramuri. Totodată, se prevede creșterea și perfecționarea continuă a producției în industriile chimică, alimentară și u- șoară, care ocupă un loc important în economia Capitalei.în 1971, primul an al cincinalului, producția globală industrială va spori față de realizările din 1970 cu 7 la sută, respectiv cu 3,4 miliarde lei, din care 89 la sută se va obține pe seama creșterii productivității muncii. Volumul mărfurilor exportate va fi de 1,9 miliarde lei valută, cu 30,1 la sută mai mare decît cel realizat în anul precedent. Se va accentua procesul de modernizare a producției, produsele noi și reproiectate urmînd să reprezinte în acest an 5.5 miliarde lei, adică...peste 10 la sută din totalul producției.Ca urmare a efortului de investiții făcut de stat — a arătat în continuare vorbitorul — oamenii muncii din industria Capitalei sint astăzi proprietarii colectivi ai unor fonduri fixe care se ridică la 26,5 miliarde lei. Este de datoria fiecărui salariat 
să gospodărească cu grijă aceste importante fonduri încredințate de popor, să contribuie la exploatarea cit mai rațională și eficientă a acestora, sarcină cu atît mai stringentă cu cit, după datele anului 1'970, pe ansamblul industriei, fondul de timp disponibil pentru mașinile-unelte a fost folosit în proporție de numai 66,5 la sută în secțiile de bază, și de 50,7 la sută în secțiile auxiliare. Partea cea mai mare a timpului neutilizat, 88 la sytă din totalul acestuia, o reprezintă schimburile neprogramate. De aceea, asigurarea cit mai grabnică a condițiilor pentru generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III, feprezintă .pentru industria municipiului o “problemă de primă importanță. 'Vorbitorul a citat în continuare o serie de exemple care arată că pierderi din fondul de timp de funcționare a mașinilor și utilajelor se înregistrează și datorită neasigurării la timp a necesarului de materii prime, a întîrzierilor în încheierea contractelor de aprovizionare și desfacere. Dată fiind importanta hotă- rltoare a asigurării aprovizionării și

TEXT PRESCURTAT
desfacerii pentru desfășurarea normală a producției, este necesar ca fiecare centrală și întreprindere să depună eforturi susținute în vederea încheierii grabnice a contractelor e- conomice, în așa fel incit să se creeze decalajul optim care să permită pregătirea în cele mai bune condiții a fabricației.Folosirea judicioasă a forței de muncă, aplicarea unui program .complex de măsuri care să asigure realizarea unei înalte productivități, este, de asemenea, o sarcină de bază în industria bucureșteană. Trebuie să arătăm — a spus vorbitorul — că deși indicele de utilizare a timpului de lucru al muncitorilor s-a îmbunătățit. orele nefolosite din motive subiective — învoiri, concedii fără plată, absențe nemotivate ș.a. — continuă să fie încă 'numeroase, afec- tind negativ rezultatele în producție, în anul 1970 timpul nefolosit din a- semenea motive a echivalat cu munca pe un an a aproape 3 600 muncitori, respectiv cu o producție de 718 milioane lei. Pe de altă parte, pierderi importante în producție sint generate de fluctuația nejustificată' a unui număr mare de muncitori.Intensificarea procesului de modernizare a industriei Capitalei, realizarea marilor sarcini care se pun în prezent în fața ei. sint indisolubil legate de perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii, de ridicarea gradului de calificare a muncitorilor, de reînnoirea periodică a cunoștințelor profesionale ale tuturor salariaților. Centralele și u- nitățile cu statut de centrală au datoria să urmărească cu toată exigenta realizarea programului de pregătire a cadrelor, mai ales în întreprinderile unde se execută produse noi. de mare complexitate, precum și pentru noile capacități de producție.O mare importantă pentru reali- ''' zarea sarcinilor privind creșterea ■ • productivității muncii o are ridicarea continuă a gradului de mecanizare și îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație. în această direcție, a- tenția noastră trebuie să se îndrepte, în primul rînd. spre sectoarele calde de la marile uzine constructoare de mașini, unde nivelul de mecanizare a operațiunilor primare este încă scăzut și se mențin tehnologii învechite. Așa cum demonstrează propria noastră experiență — a subliniat vorbitorul — o deosebită însemnătate are în acest sens activitatea de autouti- lare. De aceea, considerăm că este necesar ca în fiecare întreprindere, combinat, centrală, să se organizeze în continuare compartimente de auto- utilare, cu sarcini precise de plan, care să asigure atît necesitățile proprii, cit și nevoile altor unități.,Abordind problema îmbunătățirii continue a calității produselor, în expunere se arată că, fără a subaprecia rezultatele obținute in acest sens de industria Capitalei, mai sint unele produse depășite de progresele înregistrate de tehnica mondială. Greutatea specifică a unor .mașini-unelte, a unor cazane de abur, spre exemplu, este mult mai mare în comparație cu cea a produselor similare realizate în alte țări. Procesul de înnoire calitativă a producției, de asimilare a unor noi mașini, utilaje, materiale și bunuri de consum se desfășoară lent. Unele din licențele cumpărate din străinătate — care au implicat un efort , valutar din partea statului nostru — au o durată mare de asimilare în producție, ceea ce duce la uzura morală prematură a produsului și la întîrzieri în recuperarea cheltuielilor efectuate.Ocupîndu-se de rolul științei în modernizarea producției și a tehnologiilor de fabricație, în soluționarea problemelor care se ridică în vederea perfecționării organizării producției și a muncii, sporirii calității produselor, vorbitorul a arătat că în București iși desfășoară activitatea majoritatea institutelor de cercetări și proiectări, numeroase cadre universitare și specialiști cu o înaltă pregătire, că în fiecare întreprindere și centrală există compartimente de concepție și creație, un mare număr de cadre teh- nico-inginerești, care reprezintă un potențial valoros de cercetare, care poate și trebuie să aducă o contribuție sporită în acest sens.Un alt obiectiv fundamental al activității noastre în acest cincinal — s-a precizat în continuare — care trebuie să stea permanent în centrul atenției tuturor întreprinderilor, combinatelor și centralelor îl constituie ridicarea necontenită a eficienței economice. Reducerea sistematică a cheltuielilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale, și creșterea rentabilității tuturor întreprinderilor și produselor, sint sarcini de primă însemnătate pentru fiecare întreprindere, pentru fiecare colectiv de munca. Se constată încă prea mari consumuri de materii prime și materiale, de combustibil și energie. Prețul de cost al multor întreprinderi este grevat de cheltuielile neeconomicoase determinate de imobilizări de mijloace circulante în stocuri supranor- mative. locații, dobînzi penalizatoare, care au însumat, pe ansamblul industriei Capitalei, 198 milioane lei.După ce a evidențiat sarcinile mari ce stau în fața industriei bucureștene în scopul recuperării unor rămineri

în urmă, vorbitorul a accentuat asupra necesității diversificării producției destinate exportului și a sporirii eficienței acestuia. Cunoscut fiind — se arată în expunere — că numai adaptarea producției la exigențele beneficiarilor externi asigură succesul comercial al producătorilor, este necesar ca centralele, combinatele, grupurile de uzine și unitățile de comerț exterior să se preocupe mai mult de cunoașterea cerințelor pieței externe, să întocmească studii temeinice de marketing internațional, să ia măsuri pentru diversificarea în continuare a sortimentelor, pentru fabricarea la- un înalt nivel calitativ a produselor, mai ales că, în prezent, industria Capitalei livrează încă o serie de produse la export la cursuri de revenire neavantajoase. Vorbitorul s-a ocupat apoi de problema importurilor, subliniind necesitatea de a se manifesta maximă exigență la examinarea cererilor de importuri, astfel incit acestea să fie admise numai după ce au fost epuizate realmente toate posibilitățile de a le procura din țară.Municipiului București — s-a arătat în continuare în expunere — îi revin sarcini mari în domeniul investițiilor. In anul 1971 va trebui să se efectueze un volum de investiții de peste 12 miliarde lei, pe baza cărora se vor construi 45 noi capacități industriale, 32 obiective economice și social-culturale, peste 18 000 apartamente, majoritatea cu termene de punere în funcțiune în trimestrul IV al anului în curs. Pentru realizarea în bune condiții a acestor sarcini, a arătat vorbitorul, un prim grup de probleme ce trfebuie să stea în atenția tuturor' factorilor care concură la realizarea investițiilor îl constituie reducerea duratelor de execuție, punerea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la., noile obiective și capacități industriale. într-un termen cit mai scurt, obținerea „unei înalte eficiențe economice. Un rol important în obținerea unor economii de investiții are gruparea lucrărilor pe platforme industriale, iar în vederea obținerii unei eficiențe economice ridicate este necesar un efort susținut și din partea întreprinderilor producătoare de materiale de construcții, care trebuie să-și îmbogățească sortimentul de produse pe care le oferă constructorilor.Ocupîndu-se de problema transporturilor, vorbitorul a arătat, între altele, că pentru coordonarea activității de deservire a traficului de mărfuri și călători, a transportului navetiștilor din județele limitrofe, a posibilităților de mecanizare a unor operații de încărcare-descărcare și transport pe distanțe, scurte, este necesară o colaborare mai strînsă între Regionala de căi ferate București și întreprinderea de transport auto, intre acestea- și întreprinderea de transport București. Măsuri hotărîte trebuie să fie luate și pentru îmbunătățirea. folosirii capacităților de transport aerian.Un sector de mare însemnătate pentru un centru urban ca municipiul București este transportul in comun. Sporirea parcului mijloacelor de transport, înființarea de noi trasee și prelungirea unora din cele existente au asigurat o mai bună servire a populației. Este insă necesar — s-a arătat în expunere — ca întreprinderea de transport București să-și concentreze în continuare atenția spre sporirea vitezei de circulație, găsirea unor soluții mai apropiate de necesitățile populației, legarea cartierelor noi de zonele industriale și centrale aglomerate.în partea finală a expunerii, vorbitorul a subliniat, că, valorificînd mai bine potențialul tehnic, material și uman de care dispune Capitala, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile municipiului București, organizația de partid municipală se angăjează să realizeze în acest an — anul glorioasei aniversări a semicentenarului creării Partidului Comunist Român — peste prevederile planului, o producție marfă în valoare de 700 milioane lei, creșterea productivității muncii cu 1 la sută, a livrărilor de mărfuri la fondul pieței cu 75 milioane lei, reducerea prețului de cost cu 50 milioane lei și sporirea beneficiilor cu 200 milioane lei, creșterea aportului valutar cu 100 milioane lei valută prin depășirea planului de export și diminuarea importurilor. Se vor executa, pe calea auto- dotării, 1 500 mașini, utilaje, instalații și aparate în valoare de 75 milioane lei, se vor scurta termenele de punere în funcțiune a capacităților de producție planificate pe 1971 la 20 obiective și cu 30 de zile a termenelor de dare în folosință la un număr de 2 500 apartamente.Avem convingerea — a încheiat tovarășul Dumitru Popa — că sarcinile pe care ni le asumăm sint pe deplin realizabile, și asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. că organizația de partid a Capitalei, toți oamenii muncii din municipiul București vor munci cu dăruire și abnegație pentru înfăptuirea politicii, partidului nostru, a sarcinilor care le revin, nu-și vor precupeți eforturile pentru obținerea de noi succese pe drumul progresului și propășirii pa- teiei noastre socialiste.

Relevlnd ponderea însemnată a Industriei sectorului în ansamblul eco
nomiei Capitalei,, realizările obținute în 1970, superioare celor planificate, 
GHEORGHE DUMITRU, Prin>-• secretar al Comitetului de partid al sectorului 3, s-a oprtt la cîteva probleme ale activității din acest an a întreprinderilor. Este necesară îmbunătățirea simțitoare a activității, astfel incit actualele capacități de producție să fie mai bine utilizate. Pe linia creșterii indicilor de utilizare, prin îmbunătățirea profilării și specializării producției, vorbitorul a sugerat conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini ,să grăbească darea în funcțiune, în acest am a noilor capacități destinate fabricației organelor de asamblare mecanică. Referindu-se la sarcinile planului de export, el a arătat că stadiul contractărilor este nesatisfăcător, iar unele ministere, ca de pildă, Ministerul Industriei Chimice, a transmis unor uzine cifre necorelate care creează greutăți în realizarea lor. întrucit creșterea exportului este nemijlocit condiționată de creșterea performanțelor tehnico- economice și a gradului de competitivitate este .necesar să se intensifice ritmul de asimilare, să se acționeze mai hotărît pentru scurtarea ciclului de asimilare și fabricație.Directorul general al Uzinei „Vulcan", ENE LACHE, a arătat că indicatorii de plan ai uzinei pe 1971 conțin creșteri deosebit de importante la majoritatea sortimentelor și în special la cazanele de aburi și la unitățile de pompare. In urma vizitei făcute de tovarășul secretar general al partidului in uzina noastră și a indicațiilor prețioase privind u- tilizarea cit mai bună a capacităților de producție și valorificarea cu maximă eficiență a investițiilor, colectivul uzinei, a spus vorbitorul, a analizat și a găsit resursele necesare de sporire a producției in acest cincinal, astfel incit, cu capacitățile existente, producția să crească de la 1 200 milioane lei la 1 500 milioane lei.In continuare directorul general al Uzinei „Vulcan" s-a oprit pe ■ larg asupra principalelor preocupări ale colectivului Uzinei pentru, diversificarea producției, ridicarea gradului de competitivitate al produselor, reducerea importurilor și îmbunătățirea calității fabricației. Pe linia calițății, uzina noastră a înregistrat unele 'deficiențe datorită unor livrări incomplete,''din cauza neprimirii la'timp a echipamentelor și armăturilor din import, care au condus la întirzierea in punerea în funcțiune a unor obiective cum au fost : Combinatul petrochimic Pitești, C.E.T. Govora, sau C.E.T. Iași. Introducerea în fabricație de serie a unor produse neomologate, nesupuse încercărilor de funcționare a condus, de asemenea, la alte deficiențe în calitatea produselor. Pentru eliminarea acestui neajuns, uzina a luat măsura de a executa in cursul anilor 1971—1972 o stație de încercări, unde vor fi verificate cazanele pină la 10 t ab/h și în special instalațiile de ardere.Ne preocupă, totodată — a arătat directorul general de la „Vulcan" — și îmbunătățirea condițiilor de muncă și sociale ale muncitorilor. Astfel, din fondurile de investiții alocate s-au realizat și sint în curs de realizare o serie de obiective printre care enumerăm : construcția unui cămin cu 300 locuri pentru nefamiliști, unificarea sistemului de încălzire al uzinei sub principiul termoficării, construirea instalațiilor de ventilație în secțiile cu nocivități.Desprinzînd principalele concluzii din activitatea fructuoasă desfășurată în cincinalul precedent in cadrul Combinatului de confecții și tricotaje București, IOSIF STEINBACH, directorul general al combinatului, a apreciat că in această perioadă s-a acumulat o valoroasă experiență, care constituie premisa înfăptuirii cu succes a sarcinilor pe anul 1971 și pe a- nii următori ai noului cincinal.Combinatul nostru dispune astăzi de un nucleu de concepție care s-a afirmat in activitatea de inovare a procesului tehnologic, inclusiv în îmbunătățirea utilajelor și construirea de noi mașini. Aici au fost brevetate anul trecut 5 invenții, iar alte 15 sint în curs de, perfectare. Mașinile automate de tricotat construite de specialiștii combinatului — care vor fi expuse in acest an și la diferite tîrguri internaționale — asigură autodota- rea întreprinderii, eliberînd importante resurse valutare și creînd, în același timp, un disponibil de producție pentru export.Vorbitorul a arătat că activitatea de autodotare se va extinde și la producerea unor utilaje necesare automatizării complexe în domeniul confecțiilor, potrivit unui program elaborat din inițiativa comitetului municipal de partid, astfel ca in următorii 5 ani să se rezblve problemele tehnice de bază ale sectorului de confecții.în continuare vorbitorul s-a referit la activitatea de export a combinatului. relevînd necesitatea dezvoltării activității de creație, îmbunătățirea structurală a sortimentelor fabricate, a calității produselor, modului de prezentare a acestora.Pentru a fi în pas cu cerințele beneficiarilor din țară și de peste hotare — a spus vorbitorul printre altele — ne-am organizat activitatea de creație astfel incit numai în primul semestru al acestui an să realizăm un număr de circa 3 500 modele noi de confecții și tricotaje, multe din ele fiind destinate unor firme reputate pe piața mondială.După ce a relevat — prin prisma experienței .din anul trecut — c-lul deosebit pe care trebuie să îl joace in perfecționarea activității uzinei intensificarea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, 
CONSTANTIN ZAMFIR, secre- tar al comitetului de partid de Ia uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie", s-a oprit asupra unor probleme vi- zînd ridicarea calității produselor, sarcină de fundamentală importanță in etapa actuală. Uzina dispune in acest sens de substanțiale rezerve, iar pentru valorificarea lor cit mai 

operativă se cer întreprinse eforturi complexe, susținute. Modernizarea tehnologiilor de fabricație, ,ridicarea și specializarea pregătirii profesionale, accentuarea caracterului preventiv al controlului tehnic de calitate sint obiective care trebuie să se situeze permanent în preocuparea comitetului de direcție, a întregului colectiv.Cu o exigență sporită se cere acționat în domeniul concepției, pentru asimilarea unor produse cu caracteristici tehnico-economice superioare și aducerea celor aflate în nomenclatorul de fabricație la parametrii competitivi. De aceea spre compartimentele de specialitate se cer dirijate cadre cu înaltă calificare și o bogată experiență, capabile să promoveze o gindire tehnică creatoare, să asimileze operativ noutățile apărute pe plan mondial.. Analiza nivelului tehnic al producției — a arătat vorbitorul — evidențiază, în multe cazuri, un consum exagerat de metal. Este ceea ce demonstrează de altfel și coeficientul de utilizare a acestei principale materii prime, de numai 63—67 la sută.In același timp, o imagine eloc-' ventă a posibilităților de care dispune uzina ne-o dau rezultatele obținute prin reproiectare. Noul vagon de 70 mc, de pildă, ■ are o tară cu trei tone mai redusă decît precedentul tip. de 60 mc.Conștienți de importanta utilizării maxime a capacităților de producție, în condițiile creșterii indicelui de folosire intensivă a instalațiilor — a spus în cuvîntul său ing. TĂNASE 
VOLINTIRU, director general al Centralei Industriale de anvelope șl mase plastice — am prevăzut în acest an măsuri care să evite repetarea unor defecțiuni și neajunsuri din munca noastră. La baza aplicării' a- cestor măsuri stau pregătirea profesională a tuturor salariaților, creșterea disciplinei în ițnuncă, organizarea și pregătirea în cele mai mici amănunte a întreținerii și reparării utilajelor. In acest scop, funcționează cursuri de calificare a muncitorilor și perfecționarea cunoștințelor atît la niyel de 'muncitori, cit și la nivel de maiștri, tehnicieni și ingineri.în continuare, vorbitorul s-a referit la atenția pe care o acordă consiliul de administrație diversificării producției, în așa fel, ca mărfurile să facă față, cit mai onorabil numeroaselor cereri interne și competiției tot mai mari de pe piața externă.Pentru remedierea unor carențe în privința diversificării producției de mase plastice prelucrate s-a propus reorganizarea sectorului de cercetare în domeniul maselor plastice, care să sprijine direct realizarea programului de asimilare a noi produse într-o gamă cit mai diversă. Concomitent cu aceasta, s-a prevăzut dezvoltarea ma- trițeriilor existente la uzinele de prelucrare a maselor plastice, și a colaborării mai strînse cu uzinele de specialitate în vederea asimilării unor repere pentru autoturisme și autocamioane.în încheiere, vorbitorul a subliniat preocuparea centralei pentru extinderea utilizării unor metode moderne de conducere, printre care sistemul de informare și transmitere operativă a deciziilor. In acest domeniu s-a relevat colaborarea fructuoasă a unităților din cadrul centralei cu centrul de calcul și cibernetică economică. Vorbitorul a subliniat necesitatea înzestrării uzinelor cu o serie de mașini mici de calcul și instalații de transmitere și recepție a datelor.Noi construim încă scump un apartament, productivitatea muncii se situează încă sub nivelul condițiilor existente, a spus în cuvîntul său 
OCTAVIAN BÎRSAN, director general al Direcției Generale de construcții montaj a consiliului popular municipal. Asupra acestor aspecte esențiale trebuie să-și concentreze a- tenția în mod deosebit atît cercetarea și proiectarea cit și execuția. Trebuie să avem în vedere o mai bună organizare a muncii calificate. In construcții, devizele și proiectele esențiale, toată tehnologia de aplicare se face de alte organe, iar aprobarea lor de către alți factori. Sîn- tem singurul sector in care lucrăm cu două categorii de norme. Aceasta încarcă aparatul nostru nejustificat de mult, începînd de la muncitori și pină la ingineri. In dezbaterile pe care le-am avut în sectorul nostru au( fost ridicate aceste probleme, s-a exprimat dorința de a se proceda mult mai simplu. Birocrația nu înseamnă evidențe, însă trebuie să spunem că se abuzează in mod nejustificat de aceste evidențe. Cum se poate compara activitatea de astăzi cu normele de deviz din 1963 ?Pe șantiere intîlnim următorul aspect : șefii de echipă umblă după mijloace materiale, maistrul face treaba șefului de echipă, și așa mai departe, totul se împinge în sus. Or, dacă cei care trebuie să hotărască producția fac altceva decît ceea ce le incumbă, atunci cine mai răspunde de producție ? Trebuie să creăm condiții necesare maiștrilor ca să poată face treabă. Consider că și Ministerul Muncii are un rol în a- ceastă direcție.Intervenind în d’scuție, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază justețea acestor critici. Tovarășii de la Consiliul de Miniștri, a spus secretarul general al partidului, au venit în mod special la această consfătuire ca să audă critici și cred că nu o să se supere.Din dezbaterile pe care le-am avut cu salariații noștri — a spus în continuare O. Bîrsan — a reieșit că principala noastră grijă trebuie să fie concentrarea spre buna calitate a lucrărilor și terminarea obiectivelor in termenul stabilit. In' problema asigurării aprovizionării tehnico- materiale întîmpinăm însă multe greutăți care nu ne permit desfășurarea unei producții ritmice. In acest sens și legislația in vigoare este greoaie și propun să se revadă instrucțiunile de aplicare a legislației.Vorbitorul s-a referit în continuare la o serie de alte aspecte ale muncii pe șantierele de construcții, a făcut propuneri pentru asigurarea unor condiții mai bune de lucru, pentru ridicarea productivității muncit

Abordarea realistă a problemelor cu care sint confruntate întreprinderile municipiului, valoarea practică a soluțiilor propuse pentru realizarea indicatorilor cantitativi și calitativi ai planului de stat constituie, după opinia mea, în principal, rezultatul faptului că ele sintetizează sugestiile și concluziile amplelor dezbateri care au precedat consfătuirea de astăzi, în cadrul a- dunărilor generale ale salariaților și in ședințele de lucru pe ramuri de producție, a spus GHEORGHE 
BORȘ, președintele consiliului municipal al sindicatelor.Aș vrea să adaug că în cadrul activității pentru mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea și depășirea planului, comitetul municipal de partid, comitetele de sector, organizațiile de partid din întreprinderi au indrumat și sprijinit în mod susținut sindicatele să-și îmbunătățească munca de masă, să realizeze un contact mai strins cu viața întreprinderilor, cu preocupările colectivelor de oameni ai muncii. Examinate prin prisma noilor cerințe ale dezvoltării sociale, progresele realizate în ultimul an în dinamizarea activității sindicatelor din municipiul București apar însă insuficiente. Se fac simțite și acum neajunsuri care îndreptățesc aprecierile critice cu privire la persistența unor forme și metode de muncă perimate în activitatea noastră. înlăturarea lor, îmbunătățirea activității generale a sindicatelor constituie acum preocuparea de bază a tuturor organelor sindicale, a întregului activ al sindicatelor din Capitală, care, în- sușindu-și pe deplin aprecierile, concluziile și îndrumările plenarei C.C. al P.C.R. din februarie a.c., nutrește dorința fierbinte de a acționa pentru transpunerea lor în realitate.în adunările generale șl conferințele anuale ale sindicatelor, în cadrul dezbaterii cu masa salariaților a documentelor pregătitoare pentru apropiatul congres al sindicatelor se fac prețioase propuneri și se conturează modalități prin care să se mărească rolul și aportul sindicatelor in întreaga viață a întreprinderilor. Subliniind că dezbaterea și stabilirea celor mai eficiente modalități de realizare a sarcinilor planului de stat implică luarea în considerare a unui complex de factori de ordin tehnic, organizatoric și social, vorbitorul s-a oprit , pe larg asupra unor aspecte de ordin social. ' El a arătat că în întreprinderile bucureștene își așteaptă soluționarea promptă o serie de neajunsuri privind condițiile de muncă, criticînd, între altele, nerea- lizarea lucrărilor pentru combaterea nocivității în unele întreprinderi.Sarcinile mobilizatoare, deosebite, care stau în fața noastră creează nevoia ca permanent să ne gindim la noi soluții pentru a folosi toate resursele care mai există în ceea ce privește dotarea tehnică și mai ales cea umană, a spus în cuvîntul său 
MARIA FLUXĂ, directorul general al Combinatului de bumbac nr. 2. Ea a prezentat apoi unele modalități practice, aplicate cu bune rezultate în_ combinat, pentru utilizarea maximă a capacității de lucru a războaielor.Consultîndu-ne cu muncitori, tehnicieni, ingineri, am format din cadrele cu cele mai evidente posibilități o echipă care să lucreze la un anumit număr de războaie în zilele de repaus. Formele de organizare și retribuire a muncii aplicate în cadrul acestei echipe (care lucrează la 475 războaie) s-au dovedit deosebit de eficiente. Zona actuală de deservire pe care o realizăm in condiții normale este de 12 războaie, iar cea realizată prin această experimentare a ajuns pină la 38 războaie. Factorul esențial care a determinat obținerea unor asemenea rezultate au fost cîș- tigurile substanțiale realizate.Menționind că și în cazul acestei echipe au ieșit la iveală și anumite defecțiuni în organizare, aprovizionarea cu materii prime de, calitate corespunzătoare, și mai ales de- curgind din gradul de calificare, vorbitoarea a arătat că experimentul constituie un punct de plecare în creșterea zonelor de deservire. în creșterea productivității și a solicitat sprijinul Ministerului Muncii în soluționarea corespunzătoare a unor aspecte legate de cointeresarea materială. S-a subliniat apoi necesitatea rezolvării unor probleme cu caracter social : sporirea numărului de locuri in creșe și cămine, organizarea de cantine pentru salariați; ea a solicitat sprijin în rezolvarea problemei transportului muncitorilor.In încheiere, adresîndu-se secretarului general al partidului, directoarea combinatului a spus : Angajamentul luat de colectivul întreprinderii, cu prilejul vizitei pe care ați făcut-o la Filatura „Oltenița" — acela de a atinge parametrii proiectați cu 90 zile’ înainte de termen — va fi realizat. El ar fi putut fi realizat înainte, dar n-a fost posibil datorită anumitor necazuri Colectivul de la „Oltenița" m-a rugat să vă transmit dorința de a vă avea cit mai curînd din nou în mijlocul său.După ce a prezentat succesele obținute anul trecut în realizarea planului de către colectivul întreprinderii de construcții-montaje București, 

GHEORGHE MARINESCU, directorul general a! acestei unități, s-a oprit asupra unor neajunsuri care s-au manifestat in activitatea de producție.Experiența ciștigată de noi, a spus vorbitorul, de un colectiv care in cele două cincinal? a realizat 10 miliarde lei investiții, ne arată că sarcinile în sectorul nostru, care sint mobilizatoare, pot fi realizate și depășite dacă sint create condițiile necesare. Vreau să ridic aici o problemă pe care am ridicat-o și la ședința de lucru cu constructorii la municipiu, și anume aceea că se mai pierde incă foarte mult timp cu demararea lucrărilor noi. Din această cauză, planul pe 1971 suferă foarte mult. Deși planul nostru reprezintă o scădere serioasă față de 1970. in acest plan sint cuprinse o serie de investiții cu plan în trimestrul I, care nici azi, la sfîrșitul trimestrului, 

nu au condiții de a fi începute. Din 16 poziții de investiții noi, 14 nici la ora actuală, după aproape 3 luni, nu au condiții de a fi atacate, ceea ce reprezintă un volum important din planul trimestrului I și din an.O altă problemă este aceea a măririi gradului de prefabricare în construcții, factor care concură la reducerea duratei de execuție a lucrărilor. In acest sens am stabilit împreună cu proiectanții din chimie șl construcția de mașini niște tipuri de hale care trebuie extinse la toate tipurile de lucrări industriale. La combinatele chimice noul tip de hale cu un grad mare de prefabricare ne permite să dăm la montaj o hală in 3—6 luni și nu după un an. De asemenea, la Uzina de utilaj chimic, dacă ar fi fost asigurate prefabricatele, puteam realiza o investiție în jumătate timp din durata socotită normală.Un ultim aspect asupra căruia vreau să mă opresc este reducerea finisajelor la lucrările industriale ; acestea trebuie să fie cit mai simple, cit mai ieftine, mai durabile și să corespundă scopului. Colectivul nostru are satisfacția de a fi devansat cu aproape un an această importantă hotărîre.După cum știți — a arătat în cuvîntul său DUMITRU gheorghi- 
ȘAN, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C. — 80 la sută din totalul efectivului organizației municipale sint tineri muncitori și tehnicieni, ceea ce pune în fața organizației U.T.C. problg-Tie complexe, de maximă importanță privind pregătirea profesională a “tineretului, creșterea competenței sale în mînuirea Utilajelor de înaltă tehnicitate cu care sint înzestrate întreprinderile Capitalei. Ne revin, deci, răspunderi concrete în aplicarea sistemului de formare și perfecționare profesională a cadrelor recent adoptat. Organizațiile U.T.C. din Capitală se vor ocupa sistematic de cultivarea și dezvoltarea aptitudinilor tehnice ale tineretului, de însușirea tehnicii moderne.Una dintre cele mai actuale sarcini care ne stau in față este introducerea în procesul de învățămint a disciplinei „Pregătirea tehnică productivă". Noul obiect de studiu oferă tineretului posibilitatea de, a se familiariza cu specificul activității diferitelor sectoare ale economiei.Desigur, răspunderile societății în orientarea profesională a tineretului ( sint foarte mari, dar nu trebuie neglijate nici rolul și responsabilitatea familiilor în educarea tinerilor, în orientarea lor către munca productivă.Trebuie să-i facem pe tineri să înțeleagă că astăzi cultura tehnică este o componentă esențială a culturii generale, că societatea noastră, înălțată pe treptele tot mai înalte ale civilizației, cere formarea unei personalități care să nu fie derutată în fața unor cuceriri ale tehnicii moderne. Consider că diferiți factori de răspundere acționează greoi în direcția formării viitorului detașament al clasei muncitoare. Sint situații cînd fixarea locului de muncă sau încadrarea, tarifară se fac pe baza completării unor fișe cu cîteva date personale și a unui examen practic sumar. îmi exprim nedumerirea ’ cu privire la faptul că integrarea în muncă nu se face încă pe baza testării cunoștințelor și * aptitudinilor.Legătura școlii cu întreprinderea va trebui să-și amplifice sensurile. Nu de turism prin întreprinderi este nevoie, ci de un contact viu, concret, cu fabrica, cu producția industrială, cu cei care produc avuția materială a societății. Amenajarea unei case a tehnicii pentru tinerii din Bucur.-, i;, și in mod deosebit pentru elevii-ar fi de_ natură să asigure accelerarea formării unor deprinderi ale viitorilor muncitori și tehnicieni.Asistăm la un proces de formare 
a unor colective tinere. După cum se știe, relațiile statornicite în colectiv au influență directă asupra productivității muncii. Vom fi preocupați, de aceea, să realizăm o deplină identificare a tînărului cu întreprinderea, să-i cultivăm mîndria de a a- parține unei unități de prestigiu, cu un trecut bogat în realizări.Referindu-se la sarcinile importante ale planului pe 1971 și pe următorii ani, GHEORGHE POSTO- 
LEA, director general al Combinatului de industrializarea cărnii, a arătat că in unitățile combinatului au fost elaborate o serie- de măsuri și studii menite să asigure o bună aprovizio-. nare a populației cu carne și cu preparate din carne.Dacă la sfîrșitul anului trecut am realizat necesitățile cantitative de carne ale populației, trebuie să a- rățam că există și o serie de neajunsuri. Este vorba, în primul rînd, de modul de întocmire a planului, problemă care a mai fost ridicată și cu alte împrejurări. Sistemul de planificare, în special în industria alimentară, nu funcționează operativ, concret, în raport cu necesitățile producției. Sarcinile de plan se definitivează fără a exista o bază materială necesară, contracte ferme și o legătură directă cu furnizorii de materii prime.în continuare, vorbitorul s-a oprit la unele probleme legate de urgentarea introducerii unor noi forme și metode organizatorice care să asigure o mai bună aprovizionare cu produse calitativ superioare, de perfecționarea actelor legislative care reglementează funcționarea unităților și finanțarea investițiilor în conformitate cu necesitățile noilor forme organizatorice.Diversificarea în producția alimentară de carne, și în celelalte sub- ramuri ale acestei industrii, vizează și problema ambalajelor. Există la ora actuală — a arătat vorbitorul — rezolvări neuniforme, nesincronizate. Problema nu mai trebuie considerată de către industria chimică și industria hîrtiei ca un lucru minor.
(Continuare în pag. a Ul-a)
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU A ACTIVULUI DE PARTID
Șl CADRELOR DE BAZĂ DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII 

Șl TRANSPORTURI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
(Urmare din pag. a Il-a)

Directorul Institutului de cercetări 
metalurgice, DRĂGAN IANCU, 
a arătat în cuvînt.ul său principalele realizări obținute anul trecut în activitatea institutului. în continuare a spus : Desigur, avem și lipsuri în munca noastră, lipsuri pe care le-am analizat și pe care ne angajăm să le lichidăm în cel mai scurt timp, convinși fiind că numai așa vom reuși să realizăm exemplar sarcinile ce ne stau în față. Printre problemele a căror soluționare este de stringentă actualitate se numără cea a cocsului metalurgic ; problema a fost analizată într-o ședință de lucru cu tovarășul secretar general al partidului, și ni s-au dat indicații prețioase. Sarcinile trasate sint clare pentru fiecare specialist, inginer din uzine și/nu ne rămîne decit să le realizăm îrisiă din acest an. Pe această linie, institutul, specialiștii din uzine acționează pentru introducerea gazului metan pentru încălzit în furnale încă din acest semestru.O problemă foarte importantă în ceea ce privește reducerea consumului de cocs este introducerea energiei atomice in metalurgie. Ne-am documentat pentru crearea condițiilor ca în următorii ani să reușim să începem experimentarea acestei metode moderne.A doua problemă la care vreau să mă refer este producția de oțeluri aliate și în special obținerea unor produse cu grad înalt de prelucrare. Pe bună dreptate s-a spus că o bună i arte din oțelurile necesare în pre- i(Sht industriei nu sint produse de metalurgia noastră. Recunoaștem că noi sîntem vinovați în această problemă, dar precizăm totodată că ne lipsesc anumite studii de prognoză. La fiecare început de an avem un plan de cercetare corelat cu cerințele ministerelor și ale organelor coordonatoare ale ministerelor. Nu știm ce licență se cumpără de către M.I.C.M. în 1975 ca să putem produce cantitatea necesară. Din 1971 trebuie să trecem la alcătuirea acestor studii de prognoză.Fabrica de elemente pentru automatizare — a arătat MARIN BA- 

RABANCEA, directorul acestei • în
treprinderi — este unul din obiecti- ivele. industriale ale Capitalei, cară s-a construit și a intrat in» funcțiune ‘în cincinalul trecut. Activitatea noastră de piuă acum se poate sintetiza în îndeplinirea sarcinilor pe care le-am avut cu 9 luni înainte de termen, îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii.în legătură cu problemele care stau în prezent în fața noastră aș dori să mă refer la dificultățile legate de satisfacerea unor comenzi ale beneficiarilor interni. Pină acum am reușit să onorăm aproape 90 la sută dintre ele și dorim ca în continuare să lărgim acest procent. Avem insă mari greutăți din cauza primirii cu întîrziere a comenzilor din partea unor unități beneficiare din majoritatea ministerelor. Noi producem îndeosebi pentru unitățile economice care au investiții. Documentațiile de investiții întîrziind însă foarte mult, sîntem puși în situația de a încheia contracte foarte tîrziu. în plus, apar aceleași comenzi și la noi și la uzina „Automatica". Solicit cu această ocazie ministerelor beneficiare ale produselor noastre să revadă programele de proiectare-in- vestiții și să urgenteze comenzile.în ceea ce privește exportul, anul acesta fabrica noastră, este întivo situație destul de grea. Nu avem acoperit încă planul cu comenzi. în ordine de idei, vorbitorul a arătat; că, împreună cu ministerul tutelar, fabrica a inițiat o serie de măsuri, cum este bunăoară aceea a organizării unui colectiv de engineering în cadrul Institutului de proiectări pentru automatizări Este necesar ca acest colectiv să găsească sprijin la centralele industriale și la ministere.De asemenea — a spus vorbitorul — consider că pentru lărgirea posibilităților de export este necesară mai multă operativitate, la întocmirea ofertelor. O mare atenție trebuie acordată asimilării unor noi produse.Cu privire la activitatea din următoarea perioadă, vă asigur că în urma vizitei dv„ tovarășe secretar general, în urma indicațiilor primite din partea dv.. am luat o serie de măsuri concrete care să asigure creșterea producției noastre de 5 ori. Sarcinile trasate încep să prindă viață, indicațiile dv. se traduc în acțiuni finalizate.Fabricația de mașini-unelte din Capitală a obținut în cincinalul trecut rezultate remarcabile — a spus 
MIRCEA PUPĂZĂ, dircc‘or gc" 
neral al Centralei industriale de ma
șini-unelte. Au fost realizate mașini-unelte de mare complexitate, deosebit de necesare economiei naționale. ca și afirmării producătorilor noștri pe piața externă. Desigur, rezultatele puteau fi mai bune. însă am avut de întîmpinat și unele greutăți, pentru a căror eliminare acționăm în prezent susținut.în 1970 am încheiat perioada de asimilare a unor produse după licență, întreaga producție urmînd să fie în actualul cincinal de concepție proprie. Este o sarcină deosebit de mobilizatoare. în rezolvarea căreia trebuie să plecăm de la cele mai inalte performante mondialeIn cincinalul trecut, exportul nostru — în care un loc principal revine F.M.U.A. București — a sporit an de an. Ca urmare, am prevăzut pentru anii următori o creștere importantă a producției de export. A- ceasta impune o diversificare și mai accentuată a nomenclatorului de fabricație. pentru a putea răspunde cit 
mai bine solicitărilor. Trebuie să ne

ocupăm mai intens. în colaborare cu Consiliul National al Cercetării Științifice, și de asimilarea mașinilor cu comandă program. Aș vrea să arăt aici că programul de fabricație pe anul curent a fost refăcut în funcție de cererile externe. încă de’'pe acum trebuie să se facă acest lucru și pentru 1972. deoarece există cereri mult mai mari decît s-au prevăzut inițial.Aș vrea șă mă opresc și asupra unei alte probleme. Producția noas- ,1ră .de mașini-unelte s-a dezvoltat iîțl Ț>-0-‘mșă legătură cuj’p'ețcfț%nle fecîuate de institutul de cercetări și proiectări din cadrul centralei. Pentru perfecționarea activității sale, considerăm necesară crearea unui atelier de prototipuri, astfel incit institutul, plecînd de la fabricația din Capitală, să devină coordonatorul întregii ramuri.în cuvîntul său, ANETA D!A- 
CONU, secretara Comitetului de 
partid de Ia întreprinderea „Tînăra gardă", a arătat că în unitate au fost formate colective care, au analizat în fiecare secție cauzele care fac ca unele produse să fie clasate la calități inferioare, și pe această bază a fost stabilit un plan de măsuri. Una din măsurile aplicate cu strictețe a fost aceea ca fiecare muncitor să predea numai produse de calitatea I, iar cele realizate la alte calități să fie deșirate. Deși a avut efecte pozitive asupra calității producției, totuși această măsură a influențat negativ asupra productivității muncii și a ciștigului muncitorilor, deoarece aceștia au deșirat Și piese cu defecte care nu proveneau din vina lor, ci se datorau calității necorespunzătoare a fibrelor.Vorbitoarea a menționat unele greutăți pe care le întîmpină colectivul întreprinderii din cauza calității uneori necorespunzătoare a firelor și fibrelor chimice. Fibra me- lana prezintă contracții diferite de la un lot la altul, fapt ce creează mari dificultăți în procesul de producție. Datorită calității necorespunzătoare a firelor poliesterice, în primele două luni ale anului producția de perdele a scăzut cu circa 100 mii mp, iar calitatea a fost diminuată cu 10 la șută.Legat de această problemă, vorbitoarea a solicitat din partea Ministerului .Industriei Chimice sprijin în realizarea unor fire cu parametri superiori, precum și o mai atentă receptivitate la doleanțele și sesizările întreprinderilor din industria ușoară.Vorbitoarea a subliniat atenția pe care întregul colectiv o acordă diversificării produselor, îmbogățirii numărului de modele, realizării unor sortimente în serii cît mai mici, în pas cu linia modei, produse care să satisfacă în mai mare măsură cerințele consumatorilor interni și externi, să conducă la reducerea consumurilor specifice, cheltuielilor de producție, la creșterea productivității muncii.Subliniind grija deosebită pe care o acordă partidul și statul transportului feroviar, AUREL POPA, 

directorul regionalei C.F. București, a arătat că numai în anul trecut a fost alocată o jumătate de miliard de lei pentru investiții legate de creșterea capacității de transport. Ceferiștii prețuiesc în mod deosebit preocuparea neabătută a partidului nostru. a 'tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru crearea unor condiții tot mai bune de muncă și viață Considerăm pe deplin justificate criticile care ne-au fost adresate. Sîntem pătrunși de însemnătatea faptului că cea mai mică defecțiune în munca noastră poate aduce importante prejudicii realizării ritmice a sarcinilor economice. în domeniul asigurării siguranței circulației vom solicita și mai mult sprijinul organizațiilor de partid, de sindicat și de

tineret pentru a crea o opinie fermă fată de lucrătorii indisciplinați și conducătorii care nu-și îndeplinesc în mod responsabil obligațiile.împreună cu organizațiile de partid, de tineret și de sindicat vom organiza consfătuiri profesionale, pe ramuri de activitate. în scopul antrenării unui număr mai larg de specialiști la rezolvarea problemelor complexe ce ne stau în față, promovării ideilor înnoitoare și metodelor ■modeme în transport? ,.- ‘/'Dujifcjb^j, a relevat" uhâl.e./^VeOdtt- pari pri'vînd realizarea’, ‘inyeșțifiiicț'ii. sporirea capacității si a vitezei de transport, potrivit cerințelor de transport ale Capitalei, utilizarea mai rațională a parcului de vagoane, vorbitorul a subliniat necesitatea studierii pe Capitală, cu sprijinul tuturor întreprinderilor și al ministerelor, a situației fiecărei linii industriale in ceea ce privește caracteristicile, volumul de trafic, mecanizarea existentă și perspectiva în următorii 50 de ani și în funcție de aceste date să se prevadă îmbunătățirea lor. Considerăm că este timpul să se înlocuiască transportul pe liniile industriale cu un volum mic de transport cu containere și transcontainere, ceea ce va ușura transportul, creînd totodată posibilitatea unei sistematizări mai bune a Capitalei.După ce a trecut în revistă principalele succese obținute în anul trecut de colectivul uzinei „23 August", 
directorul general al Grupului de 
uzine „23 August", STELIAN 
GRINDEANU, a spus : Profit de această ocazie să mulțumesc organelor care au acordat un sprijin deosebit uzinei în rezolvarea problemelor ridicate în activitatea de producție. Mă refer la ajutorul primit din partea ministerului, a organelor de partid, din partea sectorului • de partid, a municipiului de partid București și mulțumesc în mod deosebit pentru grija pe care a pur

tat-o colectivului nostru, pentru ajutorul primit și îndrumarea sistematică dată uzinei noastre de către tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu.Pornind de la rezultatele obținute în anul 1970 și studiind atent lipsurile existente, pe baza prețioaselor îndrumări date de secretarul general al partidului, cu ocazia adunării generale a reprezentanților salaria- ților. colectivul uzinei noastre a reușit să-și facă un program de dezvoltare, în perspectivă cu . mult îmbunătățit‘fațade indicatorii, pțșțY97?f ^05 gram lapecvat exigențelor dezvoltării "in toate'domeniile de activitate. Programul pune, printre . altele, un accent deosebit pe activitatea de cercetare și reproiectare a producției. astfel ca la sfirșitul planului cincinal aproape în totalitate producția noastră să fie modernizată sau complet reproiectată. în această perioadă vom moderniza și vom meca- niza marea majoritate a operațiunilor tehnologice pe care le avem astăzi. în același timp, ne vom ocupa de calificarea corespunzătoare a sa- lariaților noștri.în actualul cincinal, efectivul uzinei noastre trebuie să crească pînă la 18 000 salariați. Va trebui să pregătim, așadar, aproximativ 6 000 de salariați. Iată de ce consider că tovarășii din Ministerul învățămîntu- lui trebuie să înțeleagă că. sînt unele meserii care în termen de 6—9 luni nu pot fi asimilate și ca atare se impun o serie de măsuri de pregătire corespunzătoare prin școli.Adoptarea legii privind asigurarea și controlul calității produselor a creat o preocupare mai mare în întreprinderi pentru realizarea de produse care să corespundă întru totul standardelor și normelor în vigoare, cerințelor și exigențelor crescînde ale beneficiarilor din țară și de peste hotare, a spus în cuvîntulsău I0AN 
BURST, directorul Inspectoratului 
municipal pentru controlul calității

produselor. El a amintit în acest sens numeroase exemple din care rezultă creșterea ponderii produse- fl lor de calitate superioară în volumul total al producției, micșorarea volumului de refuzuri și reclamații pentru defecte de ordin calitativ. Asemenea rSzultate au fost posibile datorită faptului că întreprinderile au trecut la organizarea unor compartimente adecvate pentru controlul tehnic de calitate, selecționarea cadrelor corespunzătoare acestui sec- . tor, în funcție de meserie și specificul producției. Faptul că șeful controlului tehnic de calitate face parte din comitetul de direcție contribuie la dezbaterea in mai mare măsură H a problemelor de caLtate ce se ivesc in activitatea de zi cu zi a întreprinderilor.Arătînd deficiențele existente încă în acest domeniu, vorbitorul a insistat asupra necesității și posibilităților de înlăturare a cauzelor care a- fectează calitatea produselor. La uzina „Policolor", de exemplu, se resping însemnate cantități de produse deoarece se folosesc recipient! deteriorați in timpul manipulărilor, deși calitatea produsului îmbuteliat este corespunzătoare. La Fabrica de medicamente se folosesc fiole care generează impurități, deși medicamentul luat în soluție este bun. La mobilă apar o serie de defecțiuni pentru că materia primă este rău depozitată, iar uscarea ei nu se face în mod corespunzător. La întreprinderile din cadrul industriei • ușoare defectele de calitate sint pricinuite frecvent de materia primă.In 'încheiere, vorbitorul s-a referit la măsurile și acțiunile concrete ce trebuie întreprinseîn scopul prevenirii și eliminării rebuturilor, pentru ridicarea calității produselor, expri- mind hotârîrea Inspectoratului municipal de a răspunde cu promptitudine la solicitările unităților economice, pentru efectuarea controalelor și sprijinirea acestora în realizarea sarcinilor înscrise în planul de stat.
Directorul Institutului de cercetări 

și proiectări pentru construcția de 
mașini, ION FĂTĂCEANU, a in" I ceput prin a arăta că. deși în anii trecuți au existat o serie de neajunsuri în pregătirea documentațiilor, in prezent sînt asigurate documentațiile complete pentru uzinele constructoare de mașini care vor, fi cons' ștruife în ,. ; București în acest'..' an. j 'WvȘm; .de’l'ă&iiri'eriea. pregătite .'"siYt- I țdîffe ■’■.'fennrcd-e’conomice peMt-u"1 b- biectivele care" vor • fi puse’ în 'funcțiune in 1972. iar pînă in septembrie acest an vom elabora studiile tehnico-economice pentru 1973. Totuși. mai avem dificultăți generate de faptul că ministerul nu ne-a pus la dispoziție programul de investiții pe întregul cincinal. Toate lucrările de investiții vor fi posibile cu condiția ca ele să fie stabilite și a- probate la timpul oportun.Vorbitorul s-a referit apoi la pre- H ocupările actuale și de perspectivă ale institutului privind extinderea activității de concepție în vederea reducerii importului de instalații complexe. O altă preocupare de mare însemnătate constă în elaborarea unor proiecte privind dezvoltarea și modernizarea unor capacități de producție existente. Dînd un ’ exemplu în acest sens, vorbitorul a arătat că uzina „Autobuzul" din București, prin sistematizarea completă a liniilor de fabricație, va prelua. pînă la sfirșitul acestui cincinal. un volum de producție de 2,3 ori mai mare față de cel actual, numai1 cu unele completări de suprafețe de producție și dotări aferente.Potrivit sarcinilor stabilite, institutul nostru. împreună cu uzinele interesate. va trece la inventarierea tuturor rezervelor de capacități. în vederea utilizării integrale a' potențialului de care dispun prin proiectele pe care le elaborăm, a arătat în încheiere vorbitorul.

DIN ANGAJAMENTELE
PE 1971

Exprimînd hotârîrea fermă a oamenilor muncii din 
municipiul București de a contribui din plin, alături 
de întregul nostru popor, la realizarea mărețului pro
gram de dezvoltare multilaterală a României socia
liste, stabilit de Congresul șl X-lea al Partidului Co
munist Român, participanfii la consfătuire au hotărît 
să cinstească cu noi înfăptuiri aniversarea semicen
tenarului partidului, angajîndu-se să depășească pre
vederile planului pe anul 1971, după cum urmează :

• La producția marfă cu 700 milioane lei, reali- 
zînd peste prevederi 1 000 tone laminate finite pline 
din oțel și 1 500 tone țevi din oțel, motoare electrice, 
însumînd o putere de 6 000 kW, 3 locomotive Diesel 
hidraulice de 1250 CP, 25 de vagoane marfă pentru 
linii magistrale, utilaje tehnologice pentru industria 
chimică în valoare de 13 milioane lei, 270 tone ma
teriale plastice și rășini sintetice, mobilă în valoare de 
4 milioane lei, 700 000 mp țesături, 450 000 bucăți 
tricotaje, 55 000 perechi încălțăminte, importante can
tități de materiale de construcții și altele.

• La fondul pieței vor fi livrate suplimentar măr
furi în valoare de 75 milioane lei.

• Prin valorificarea posibilităților de desfacere pe 
piața externă și prin reducerea importurilor pentru 
producție și investiții, pe calea unei intense activi
tăți de asimilare a noi materiale, mașini și utilaje, 
se vor realiza 125 milioane lei valută peste plan.

• Vor fi livrate suplimentar la export : 100 tone 
țevi din oțel, mobilă în valoare de 1 milion lei va

lută, 600 000 mp țesături tip bumbac, tricotaje în va
loare de 2,4 milioane lei valută, încălțăminte cu fețe 
de piele însumînd o valoare de 2,9 milioane lei valută 
și alte produse.

• Prin extinderea și intensificarea acțiunii de auto- 
utilare, se vor realiza 1 500 macini, instalații și apa
rate în valoare de 75 milioane lei.

• Productivitatea muncii va spori peste sarcinile 
planificate cu 1 la sută.

• Realizarea de economii la prețul de cost de 50 
milioane lei, din care 35 milioane lei la cheltuieli 
materiale.

• Scurtarea termenelor de punere în funcțiune a 
unui număr de 20 capacități și obiective planificate 
pe anul 1971, precum și la un număr de 2 500 apar
tamente.

• Unitățile de construcții, printr-o gospodărire ra
țională a materialelor, vor economisi : 2 000 tone me
tal, 1 000 mp material lemnos, 3 000 tone ciment ș.a.

• Institutele de proiectări vor preda beneficiarilor 
înainte de termen 600 studii tehnico-economice și 
6 000 proiecte de execuție.

• Gradul de utilizare a capacității de transport a 
mijloacelor auto va spori față de prevederile planu
lui cu 3 la sută.

• Obținerea peste prevederile planului a unor be
neficii în valoare de 200 milioarje lei.

i ÎN CONSTRUCȚIE
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Noi obiective industriale
La Roman

PIATRA NEAMȚ (prin tele
fon, de la Emil Simion). — în municipiul Roman. în apropierea vechii fabrici de zahăr, care își va sărbători in eurind șapte decenii de la înființare, au început lucrările de construcție a unui important obiectiv al industriei alimentare : aici se va ridica în următorii doi ani și jumătate încă o fabrică de zahăr a cărei capacitate de' producție va fi cea mai mare din țară. Noua fabrică romașcană, amplasată în mijlocul unei întinse zone de cultivare a sfeclei de zahăr, va prelucra zilnic 4 000 de tone de sfeclă și va fi dotată cu utilaje la nivelul celei mai. noi tehnici mondiale, cu un înalt grad de mecanizare și automatizare. De reținut că majoritatea utilajelor se vor realiza in țară.
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CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Alexandru Mureșan). — La Cluj se află în construcție uzina de cazane mici și arză-

Nou! obiectiv industrialtoace. _____va avea o capacitate de 15 000 ■tone-pe an. Printre principalele sortimente ce se vor fabrica aici se numără : cazane pentru lo- . comotive Diesel, pentru încălzirea trenurilor, pentru spălătorii, blocuri de locuințe, vile și apartamente individuale, precum și cazane bloc ce se vor utiliza la sondele petrolifere. Utilajul cu care va fi înzestrată noua uzină se va realiza în cea mai mare parte in țară.— Uzina de cazane mici și arzătoare — ne spune directorul acesteia, inginerul Vasile La- zăr — va intra in funcțiune în 1973. O capacitate parțială de 3 000 tone pe an va începe să producă încă din 1972. în numai 18 'luni va trebui să atingem indicatorii proiectați. Ne-am propus ca, o dată cu urmărirea realizării în termen a lucrărilor de construcții-montaje, să ne ocupăm cu toată răspunderea de formarea cadrelor de muncitori, stabilirea profilului de fabricație și realizarea, în a- vans, la uzinele „Vulcan"-Bucu- rești și „Tehnofrig“-Cluj, a prototipurilor primelor produse din profilul nostru.
Un nou vagon de marfă

a serie de
„Scin- de vă- intrât noul marfă

ARAD (Corespondentul 
teii", G. Goia). La Uzina 
goane din Arad în producția de tip de vagondestinat transporturilor de minereuri cu o capacitate de încărcare de 55 tone și cu o viteză de circulație pînă la 120 km pe oră. Vagonul este prevăzut cu planșeu rabatabil format din 14 trape, care asigură descărcarea in numai 5 minute. Totodată, este și primul tip de vagon realizat în uzina arădeană care poate fi descărcat prin răsturnare. O serie de elemente constructive noi conferă vagonului caracteristici ridicate în exploa-

tare. Este vorba despre frîna tip KE cu descărcare rapidă și regulatorul de timonerie automat, întreg echipamentul timoneriei este protejat printr-o cutie etanșă, oferind posibilitatea folosirii vagonului și pe. căile ferate din țările cu zonă tropicală. Soluția constructivă adoptată permite utilizarea vagonului nu numai pentru transportarea minereului, ci și a materialelor ce se încarcă în vrac, cum sint nisipul, balastul, pietrișul, precum și a mașinilor, utilajelor, laminatelor și elementelor de construcție. După necesități, vagonul poate fi transformat in vagon' tip platformă sau cu pereți.
Au început lucrările la sistemul

de irigații DunavățI Nu I dețul1 chis un | de irigații într-o zonă delimitată . de brațulI Sf. Gheorghe, calea I ferată Constanța — Tulcea și lacul Tașaul.I Complexul de irigații ce va fi amenajat I aici va fi al doilea ca i mărime după Carasu.Sarinasuf, Murighiol. t;r.Duna.văt. ..sînt. primele ,.>i,J<x:.aJ!țtăJ.i^în. raza căro- ra. unitățile vor beneficia de amenajarea terenurilor și de construcțiile prevăzute a se realiza pînă. la 30 noiembrie a.c., ni s-a spus la serviciul de investiții de la Direcția generală agricolă a județului Tulcea. Prin sistemul Dunavăț suprafața ce va fi iri- ' gafă se va întinde pe

de mult, in ju- i aproape 2 800 hectare, Tulcea s-a des- 'vast șantier din care peste 1100 hectare la cooperativa agricolă hectare și peste cea din
Dunavăț, 860 la Murighiol 520 hectare la Sarinasuf.Sistemul de irigații Dunavăț va fi dotat cu o stație de pompare capabilă să ridice 2,7 mc de apă pe secundă la o înălțime de 80 ,,m. Tot aicf vă. fi» construit., și un rezervor de mare capacitate. a cărui umplere și golire se vor face automat. Dunavăț, cele 6 care vor constitui complexul de irigații Razelm, va scoate, așadar, de sub influența nefastă a secetei, pentru început, aproape 2 800 ha, pentru ca. în

300 tipuriCea "mai mare unitate industrială din municipiul Birlad, fabrica de. rulmenți, producea la îiiceput numai patru tipuri de rulmenți. La sfirșitul cincinalului trecut, nomenclatorul produse cuprindea peste tipodimensiuni.Fabrica a cunoscut nente dezvoltări și înnoiri tehnologice. Numai in perioada 1967—1970 i-au fost alocate investiții de 250 milioane lei. din care peste 180 milioane pentru dotările cu utilaje noi. în actualul cincinal posibilitățile birlă- denilor în producția de rulmenți — pentru nevoile interne ale e- conomiei naționale, cît și în vederea satisfacerii solicitărilor mereu sporite pentru export in 50 de țări ale lumii — vor deveni considerabil mai mari. A- ceasta va fi cu putință datorită construirii și punerii în funcțiune a unei a doua fabrici, care în 1974 va produce 20 milioane de .rulmenți, iar în 1976 cu incă zece milioane de rulmenți mai mult, an în care la Birlad se prevede fabricarea, in total, a' unui număr de 40 milioane de rulmenți, proiectați și realizați

său de300 deperma-

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

Sistemul unul din

final.

întregul complex să asigure irigarea unei suprafețe de peste 120 000 hectare. Se apreciază că. prin punerea în funcțiune a sistemului Dunavăț și, in general, a întregului complex de irigații Razelm, sistem care urmează â se executa eșalonat pină la sfîr- șitul actualului cin- <dinălr sporurile de re- , cpltă. vor, fi de circa .3 500- kg la porumb, de 1 000 kg Ia soarelui. 15 000 kg legume și de 6 500 kg la pentru fin, producțiile obțin în aceste terenuri.
T. OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

floarea la peste lucerna față care prezent de se pe

de rulmențipeste 350 tipodimensiuni. A-■R.B.în cest lucru va situa atunci F.!.. printre cele mai mari uzine de rulmenți privește fabricați acestora mult' ei . ________________ T.faimă ca și rulmenții livrați, de exemplu, de binecunoscutele firme „S.K.F." din Suedia sau ,.Koyo“ din Japonia.O dată cu începerea anului în curs, specialiștii uzinei bîrlăde- ne — în cadrul programului bogat de asimilare a noi tipodimensiuni de rulmenți — au lărgit nomenclatorul actual cu noi tipuri de produse. Este vorba de rulmenți de o construcție specială, care pînă de eurind se importau, destinați nevoilor industriei constructoare de mașini și sid_erurgiei. în prezent, la a- ceastă uzină, in colaborare cu oameni de’ știință și cadre didactice din Iași, se întreprind noi cercetări comune în vederea perfecționării proceselor tehnologice, măririi durabilității rulmenților fabricați, asimilării de noi sortimente.

din lume. în ceea ce calitatea rulmenților la Birlad. durabilitatea în exploatare, încă de și-au cîștigat aceeași

Se dezvoltă industria locală
în cursul cincinalului trecut, industria locală din județul Timiș a beneficiat de un volum sporit de investiții și credite bancare — aproape 205 milioane lei. Acest fapt a contribuit ca să devină un puternic sector de activitate economică, dispunînd de fabrici și secții productive, dotate cu utilaje la nivelul celei mai moderne tehnici. în 1971 în acest sector al județului se va realiza o producție industrială de peste 1,2 miliarde lei, cu 6,5 la sută mai mare ca anul trecut, și va cuprinde circa 1 100 de produse și sortimente destinate atît pentru fondul pieței interne și de deservire a populației, cît și mărfuri de un larg interes pentru export în numeroase țări.în actualul cincinal, industriei locale din județul Timiș i-au fost alocate noi și importante fonduri de investiții, aproape 300 milioane lei. Se vor construi și pune în funcțiune noi unități și capacități de producție. Printre noile obiective urmează să se numere : 4 fabrici de materiale de construcții, o'turnătorie de fontă și neferoase, avînd o capacitate anuală de 5 000 tone, precum și o secție constructoare

de mașini, în cadrul căreia — conform programului de auto- utilare — se vor realiza mașini complexe, de mare tehnicitate, și care pînă acum erau procurate din import. în aceeași secție mai urmează să fie fabricate și utilaje destinate sectoarelor de materiale de construcții și alimentației publice. Ni s-a calculat că prin producerea în țară a acestor mașini, care, de asemenea, se importau, in actualul cincinal se vor economisi pe această cale circa 100 milioane lei.Un compartiment care a cunoscut și în continuare va înregistra o deosebită dezvoltare în cadrul industriei locale din județul Timiș este acela al deservirii populației cu o serie de servicii. Pe lingă rețeaua de spălătorii și curățătorii' chimice, în măsură să satisfacă intr-un mod tot mai corespunzător solicitările, Ia Lugoj funcționează' și o stație auto-service. Echipată cu utilaje de revizie și reparații pentru toate tipurile de autoturisme, stația mai dispune de instalațiile necesare pentru spăla rea-curățirea rapidă a autoturismelor.

-1

A .

A

f 
\ 

\

L
I

*
*

*

■h

A- 
A

I
I
I
I
I

I
I
I 
î

*

*

ț

*
*

I
I

ț 
ț

A

I
I
I
A
I

î
I
*

I
I
ț

I
I
I
I 
A



PAGINA 4 SCINTEIA - joi 11 martie 1971

IN DEZBATERE PUBLICĂ:

PROIECTUL DE LEGE PRIVIND
PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII

PROFESIONALE
Specialist cu o imagine clară 

a ansamblului
Așa cum s-a reliefat în lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R. și în cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asistăm astăzi în toate domeniile de activitate la o rapidă creștere a cunoștințelor omenești și a a- pjicațiilor lor. Una din consecințele acestei veritabile explozii informaționale este restrîngerea domeniului de activitate a unei persoane, căreia ne-am obișnuit să-i spunem specializare și care pare să fie recunoscută astăzi ca o necesitate primordială, în știință, ca și în artă, în cercetare, ca și in învățămint, în industrie, ca și în comerț. Umaniștii înșiși afirmă că specialitatea este prima condiție a muncii moderne.Evident, specialistul de care are nevoie societatea noastră socialistă trebuie să fie nu un specialist care știe totul... despre nimic, ci o persoană care, cunoscînd pină la cele mai mici detalii de ordin conceptual și practic domeniul restrîns în care își aduce contribuția proprie, are o imagine clară a ansamblului în care a- cest domeniu se integrează și știe ce se întîmplă și în zonele de frontieră ale activității sale.Admițind că omul de care avem nevoie este specialistul cu orizont, problema importantă care se pune, atît pentru fiecare individ in parte, cit și pentru societate, este a- ceea a celei mai potrivite și eficace modalități de a asigura formarea lui Este in afară de orice îndoială că specialistul cu orizont trebuie să posede nu numai cunoașterea ci și înțelegerea domeniului lui restrîns de activitate, că lui i se cere a fi capabil de a aduce o contribuție semnificativă în acest domeniu, pe care să o poată încadra, cunoscîndu-i bine frontierele, mai întîi în ramura de activitate respectivă, apoi in cultura și civilizația timpului. Si, bineînțeles, totul — cunoaștere, înțelege, e, contribuție, încadrare — trebuie să se înscrie perfect, în actualitate, ca nivel și stil, ca fond și formă, ea fundamentare Conceptuală"și realizare practică, evident cu variațiile de pondere pe care le determină caracterul mai teoretic sau mai pragmatic al activității, in concordanță pe cît posibil și cu înclinațiile persoanei respective.Recunoscînd că înșirarea aceasta a condițiilor pe care trebuie să le satisfacă un specialist cu orizont este departe de a fi exhaustivă, dar pre- tinzînd, totuși, că — măcar în linii de schiță — profilul lui rezultă din ea, vom încerca acum să arătăm care considerăm a fi calea pe care formarea unui astfel de specialist este posibilă. Mai întîi, este clar că nu poate fi vorba de un specialist cu orizont decît în cazul unei persoane care a desfășurat o activitate de cițiva ani, intr-un domeniu, după terminarea studiilor universitare. In al doilea rînd, chiar pentru persoane care îndeplinesc această cerință, se

Reciclarea 
profesorilor 

să vizeze 
și pregătirea 

didacticăIn calitate de profesor, căruia îi revine sarcina permanentă de a forma și pregăti tînăra generație pentru viața socială, pentru nevoile produc; ției, constat cu satisfacție că muncii noastre școlare i se adaugă noi valențe prin legea proiectată. Cu privire la aplicarea in mod eficient a unor măsuri preconizate în proiect, mi se pare judicioasă prevederea legată de continua perfecționare a personalului didactic din învățămîntal de cultură generală, profesional și tehnic. Sînt de părere că scoaterea unui profesor din activitatea didactică pe o durată de 1—2 luni — dar nu in perioadele de vîrf ale anului școlar — trebuie să-i ofere posibilitatea ca în acest răstimp să poată aprofunda unele aspecte noi ale specialității sale, dar și problemele de metodologie didactică, legate de modernizarea și perfecționarea procesului instructiv-educativ. De aceea, socotesc că perfecționarea ar trebui să cuprindă și forme practice de activitate didactică efectuate cu elevii (lecții, cercuri fie obiecte, activități extrașcolare), organizate pe lingă 
anumite școli, iar in mod prioritar o „introducere" in metodica, în tehnologia didactică modernă (mijloacele audiovizuale, instruirea programată, metode structuraliste și cibernetice în învățămint, „management", relația tehnică-științe umaniste, metodica di- rigenției ș.a.), studierea unei limbi străine, care să ajute la sporirea caracterului formativ al procesului de instrucție și educație. Consider că și problemele referitoare la educația adulților, la culturalizarea maselor, la mișcarea artistică de amatori ar trebui să figureze într-o eventuală programă a perfecționării, adică o serie de cunoștințe care nu se transmit, deocamdată, în facultăți. Totodată, aceste cursuri pot servi și unei mai strînse apropieri între cercetătorii științifici din sectorul pedagogic, din alte sectoare și slujitorii școlii care muncesc nemijlocit !a catedră,' unei conlucrări fructuoase între activitatea de cercetare și mun
ca de predare în școli.

Prof. Valeriu C. NEȘTIAN 
Liceul agricol lași

pune condiția suplimentară ca ele să-și mențină la zi cunoștințele de specialitate, completîndu-le mereu cu tot ce este semnificativ în noutățile ce apar în domeniul respectiv Poate fi asigurată această ținere la curent cu progresele specialității și cu evoluția relațiilor dintre âa și domeniile învecinate prin mijloacele proprii ale specialistului, cum ar fi documentarea continuă, susținută, studiul individual ? Sau trebuie ca această permanentă aducere la zi a „specializării cu orizont" să. se facă periodic, prin cursuri de reciclare ? După părerea mea, o eficiență maximă poate fi asigurată printr-o formulă de mijloc, aplicată cu suplețe, în cadrul căreia un curs echilibrat și ținut la zi, cu un conținut determinat nu prin teme ci prin criteriile de selectare a acestora, să asigure elementele de îndrumare necesare pentru abordarea și asimilarea prin studiu individual, a celor mai importante cunoștințe de specialitatc- noi în principalele direcții : cadru teoretic, tehnici operative, aspecte interpretative, aplicații practice, implicații filozofice, prelungiri pe plan economic și social, valorificări la scară națională și internațională. Aici, necesitatea îndrumării este pusă în evidență mai întîi de . marele număr de eiemente noi între care trebuie făcută o selecție. Apoi relațiile interdisciplinare — fără de care nu este posibilă nici măcar abordarea problemelor din zonele de frontieră a domeniilor soecialităților .— și integrarea pluridisciplinară a acestora depășesc, adeseori, sau ar solicita excesiv posibilitățile de autoorien- tare și de descurcare numai cu forțe proprii ale celor angajați exclusiv în activitatea de strictă specialitate.Selectarea, respectiv acordarea de ponderi, la care urmează să fie su puse, în vederea încorporării într-un curs de reciclare, elementele de noutate ce acar într-un anumit domeniu trebuie să se efectueze așadar jjeț baza unor criterii din care nu pot lipsi cele cu caracter intrinsec;,. con-- ceplual, aparținînd „filozofiei" dome-' niului respectiv, dar, evident, nici cele de ordin practic, determinate de nevoile societății, care conduc la stabilirea domeniilor prioritare, problemelor majore, direcțiilor principi
ale. Așadar, nu autodidacticismul. 
ci asocierea judicioasă a unei îndru
mări clarvăzătoare cu studiul indi
vidual serios, în cadrul unor cursuri 
de reciclare care să armonizeze cit 
mai bine necesitățile interioare ale 
specialității cu exigențele domeniilor prioritare — aceasta ar reprezenta, după părerea mea, modalitatea adecvată de pregătire a specialistului cu orizont, de care are nevoie o societate preocupată de progresul ei continuu cum este societatea noastră socialistă.Proiectul de lege privind perfec ționarea pregătirii profesionale a sa- lariaților din unitățile socialiste de stat, supus dezbaterii publice, arată că la noi aceste preocupări e- xistă, nu numai local. în unele instituții de învățămint superior care au avut inițiativa unor cursuri postuniversitare in anumite domenii, dar chiar la scară națională Mai mult decît atît, el fixează jaloanele de bază pentru calea realizai ii lor In cadrul astfel conturat; urmează să se aducă, în diversele domenii, în forma cea mai potrivită, e- lementele care — sub imperativul peremptoriu al continuei instruiri a cadrelor — să asigure formarea unor specialiști de autentică valoare, specialiștii cu orizont.

Prof. univ. dr. docent . 
Liviu CONSTANTINESCU 
membru corespondent 
al Academiei

0 delimitare 
mai realistă 

a răspunderilorAnual, în țara noastră s-au calificat sau și-au ridicat calificarea circa 250—300 de mii de muncitori, ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că cel mai amplu Învățămint pentru pregătirea muncitorilor îl "constitute invățămintul în producție. In afară de aceștia, un număr din ce în ce m mare de cadre medii și superioare au simțit nevoia să-și împrospăteze cunoștințele și să se perfecționeze in diferite domenii ale științei și tehnicii. Această vastă acțiune a suferit însă de faptul că s-a desfășurat mai mult sau mai puțin sporadic, fără a se putea asigura o coordonare a planurilor de învățămint. Crearea unui sistem național de. perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor sa- lariaților, propus în proiectul de lege pe care îl dezbatem, vine să încununeze aceste eforturi, dîndu-le un contur și o convergență mai precisă. în ceea ce urmează. îmi permit să pre-, zint cîteva sugestii pentru îmbunătățirea acestui proiect.în ultimii 20 de ani, deși s-a încercat realizarea unei coordonări, din cauza diversității prea mari a specialităților și a caracterului lor specific, legat de anumite tehnologii și utilaje, Ministerul învățămîntului nu a putut îndeplini această sarcină, li- mitîndu-se numai la coordonarea planului de invățămînt pentru cursurile de calificare a muncitorilor cu planurile de învățămint ale școlilor profesionale. Tinînd seama de a- ceastă experiență, propun să se re- vatjă Articolul 25 in sensul stabilirii competențelor de îndrumare și coordonare pe trepte, luîndu-se drept criteriu, de exemplu, apartenența instituțiilor de învățămint. Practic, întru- cit instituțiile de învățămint superior sînt conduse direct de Ministerul In- vățămîntului, sugerez ca la planurile de învățămint pentru toate cursurile de nivel superior care se vor organiza să se obțină avizul facultății de profil.' Cred că nu ar fi realist. să se cen- . tyali.zeze aceste avize la Mjrystei'țilln- ‘ vățămîntuiui. care nu ar putea face față numărului mare de cereri, avind aparat mic de specialitate. Pentru cursurile de nivel mediu, sau elementar (profesional), sugerez ca avizele să fie date de direcțiile de personal și învățămint din ministerele sau organele centrale tutelare care. Ia nevoie, in cazul meseriilor sau specialităților care intră in profilele altor ministere sau organe centrale, să se consulte cu acestea, Ministerului învățămîntului revenindu-i sarcina să asigure o metodologie unitară de elaborare a planurilor de învățămint, a manualelor și călăuzelor.In legătură cu invățămintul postuniversitar, supun discuției următoarea observație și sugestie : denumirea de invățămînt postuniversitar a a- părut la noi o dată cu organizarea cursurilor postuniversitare de ingi- .. neri economiști. Pină Ia organizarea acestor cursuri, cu mulți ani înainte, a existat invățămintul postuniversitar pentru' specializarea medicilor și pentru perfecționarea cadrelor didactice, fără să fi fost denumite cursuri postuniversitare. Privite în perspectiva realizării educației permanente, in care se înscrie și proiectul de lege, consider că i s-ar putea schimba denumirea în „invățăminl superior de specializare" sau „învă- tămînt superior de perfecționare", după scopul în care se organizează, deosebindu-se astfel de învățănfîntul superior (de bază), cu atît mai mult cu cît nu se va mai organiza sporadic. ca pină acum, ci va deveni o formă curentă a învățămîntului superior. In consecință, propun să se aducă modificările corespunzătoare in articolele care tratează despre invățămintul postuniversitar.
Conf. univ. dr. Petre BURLOIU
București
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• Opera Română : Carmen 
19,30.
• Teatrul de operetă : 
Marltza — 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) . O fe
meie cu bani — 20.
• Teatrul de comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Purl- 
cele în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Zadarnice jocuri 
de iubire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheiu) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Schimbul
— 20.
• Teatral Giulești : Tango la Nisa
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Ileana Sînzlana
— 17; (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 10.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Diavolul alb — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.

PROGRAMUL I

Cu 
Remo

10,00—12,00 Emlsiunl-lecțil 
tru lucrătorii din agricul
tură.
Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de “ ‘
Stati.
Publicitate. 
1001 de seri. 
Telejurnalul 
Film serial ; . .
— ultimul episod).
Prim plan : Nicolae Hudițea- 
nU — Erou al Muncii Socia
liste, președintele C.A.P. co
muna Comana.
Planeta se grăbește — 
documentar de montaj. 
Moment folcloric 
Imagini din Danemarca. 
Telejurnalul de noapte. 
Fotbal : Gornik Zabrze — 
Manchester City (Cupa cam
pionilor europeni). înregis
trare de la Katowice, 
închiderea emisiuni'

PROGRAMUL II

prof. dr. Sorin

de seară.
„Vidocq" (XIII

Concert simfonic al Orches
trei Radiotelevlziunii. Diri
jor Emanuel Elenescu. In 
program : „Șase cîntece șl o 
rumbă" de Mihail Jora și 
Concertul pentru vioară și 
orchestră în Do major de 
Joseph Haydn. Solist : Mihai 
Constantinescu.
La vînătoare — film docu
mentar realizat de studiourile 
cehoslovace.
Buletin de știri. Sport. 
Univers XX. Glganțil mării 
și vapoarele uscatului.
Intermezzo muzical. 
Anda Călugăreanu,
Germani, Sarita Montiel, for
mația I Michelangeli.

■“-’■-‘o filmului.'’
, mația------- --------- - —
v 21,55 istoria filmului. Emisiune i 
( dedicată activității'practice și "
V . .. ,- teofetice a regizorilor, sovie-; l
j tici S. Eisenstein, V. Pudbv- '
) kin, S. Dovjenko. I

23.00 închiderea emisiunii ’
kin, S. Dovjenko.

23.00 închiderea emisiunii

AL CINT ECU LU I
adacordurile sînt încă„Cerbului de proaspete în memorie impresiile. lăsate de evoluția celor mai talentați concurenți, virtuozitatea dete. Ca un magnet, festivalul a polarizat atenția iubitorilor, de frumos. Dick van Bommel (Olanda) sau R. Osterreicher (Ailstria), membri in juriu, dirijorul Raphael ■ Vallori (Spania) sau Therese Steinmetz. Macias sau concurentul galez Tilley ne-au împărtășit aceleași sincere a- precieri față de această desfășurare artistică amp(lă, bine organizată.

„Cerbul de aur" și-a sporit notorie
tatea în lumea festivalurilor inter
naționale ale muzicii ușoare, a deve
nit un veritabil mesager al interesu
lui și prețuirii de care se bucură 
arta in țara noastră. In țările nordice sau în Irlanda, în Bulgaria sau Belgia, de exemplu, o mențiune la această competiție echivalează cu o poartă deschisă spre, casele de discuri, spre echipele de filmare ale televiziunilor respective, spre benzile de magnetofon ale posturilor de radjo.O primă constatare care se impune : manifestările de la Brașov au atins un remarcabil nivel de maturitate, s-au impus ca o sărbătoare care stimulează arta de calitate. Concurenții au prilejul să învețe de la colegii lor de competiție, de la vedetele pe care le urmăresc in fiecare seară. Ediția din acest an, ca și edițiile precedente au constituit ve
ritabile pledoarii pentru cintec, pen
tru cintecul adevărat, inspirat din viața oamenilor, de aspirațiile și sentimentele lor. A. fost pregnantă opțiunea interpreților pentru cintecul cu mesaj, pentru melodiile ce se constituie în pledoarii pentru pace, prietenie intre popoare, împotriva războiului, pentru afirmarea idealurilor umaniste.S-au afirmat de-a lungul anilor ca mari artiști ai muzieii ușoare acei care, respectînd un asemenea ideal artistic, au creat un stil, o manieră de interpretare. Să ne gindim în a- cest sens și la Trenet. la Macias, la protagoniștii recitalurilor hors-con- cours din acest festival. Și cum tînă- rul solist dorește tinerețea cîntecelor sale, dorește să învețe taina unei arte durabile. „Cerbul de aur" a fost o bună școală, ale cărei lecții publice au fost convingător expuse.In considerațiile de față ne vom opri mai întîi asupra cîtorva a te privind modul de concepere, pregătire și desfășurare a concursului. Să menționăm că prin concurs, care cuprinde intre condițiile de participare interpretarea unei melodii românești, se realizează o eficientă 
popularizare a creațiilor noastre de 
muzică ușoară. Este unul din cîști- • gurile indiscutabile pe care- muzica ! Tdmăheăscă' le" înregistrează! Cbiicu-

unor ve-

.rențit învață■ melodiile noastre, duc cu ei caiete de cîntece. discuri, imprimări. De cite ori am abordat tema „cintecul. românesc" hi s-a vorbit cu căldură și interes, neprotocolar

ev Aratdespre specificul muzicii noastre, despre ritmul ei modern, tineresc.După experiența primei ediții, în care prezența noastră nu a fost satisfăcătoare, organizatorii au înțeles 
că tinerii noștri soliști nu pot păși 
intr-o competiție internațională fără 
o pregătire judicioasă. Sub îndrumarea profesorului Jean Bănescu. cei, selectați intră, înaintea concursului, într-o etapă de studiu pentru a se face retușul vocilor, a se executa exerciții pentru Lmpostație vocală, a se corecta moduri defectuoase de emisie. Paul Urmuzescu indică plastica melodiilor, conturarea lor pe scenă Fără îndoială, concursul „Cerbul de aur" a fost un puternic stimulent care a sugerat necesitatea unei permanente depistări, selecționării de către Televiziune a tinerelor talente (preocupare concretizată, intre altele, și prin emisiunea „Steaua fără nume"), a
Opinii la încheierea 

celei de-a IV-a ediții 
a „Cerbului de aur“

dovedit că muzica ușoară trebuie privită cu multă seriozitate, trebuie să împlinească importante deziderate pentru a obține aprecierea unanimă.In acest an, prezența noastră în concurs a fost onorabilă, dacă ne comparăm cu nivelul înalt al concu- renților, între care mulți aveau deja peste o sută de discuri și zeci de turnee înscrise în palmaresul lor (exemplul cel mai concludent : remarcabila cintăreață spaniolă Dova, care întrecea vizibil cu mult stadiul de debutant, puțind oricînd să vină ca vedetă — mențiunea specială atribuită mareînd tocmai, mai mult onorific, o prezență „hors concours"). Cele trei " . 'gindim la evoluția Ruxandrei ță)s-au cursul de _ lina Marinescu) dovedind, în ral, o bună pregătire. Se impune totuși analizat mai atent sistemul de selecție și. îndeosebi, cel de pregătire pentru participarea lâ „Cerbul de aur". Cum se petrec lucrurile ă- cum ? Cu trei luni înainte sînt a- duse trei proaspete cîntărețe de la „Steaua fără nume". Se întîmplă, ca în acest an, ca solistele să fie intr-adevăr de calitate, să aibă certe perspective. După cum spunea prof. Jean Băneșcu, în acest domeniu ar 'tțebiii-să 'fexiste ' irisă o preocupare petmanent'ă. Poate că o școală1 pe •Tingă'-Teldvizitlne (s-a încercat pe lîngă Școala populară de artă, pe lingă C.S.C.A., dar cu rezultate parțiale), care este inițiatoarea celei mai importante manifestări a mu-

concurente româneîncadrat bine în glasuri" (în special (ne Ghia- „con- Cătă- gene-

• Mihal Viteazul (ambele serii — 
ecran panoramic) : PATRIA — 10; 
16; 20, SALA PALATULUI - 18 
(seria de bilete — 3637).
• Don Juan : CAPITOL - 9,30; 
11,45; 14; 16,30.
• I.okis : CAPITOL — 19; 21.
• Bănuit e mortul : VICTORIA
- 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : 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 : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30: 
18; 20,15.
• Fablio magicianul : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,30 în continuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,45; 20,30.
• AII Baba șl cei 40 de hoți — 9,
Oaia cu cinci picioare — 10,30;
12.30: 14,30. Boniface somnambulul

— 16,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Romeo
— 10; 13: 
9; 12: 15; 
12; 15; 18;
G Incineratorul ; BUZEȘTI 
15,30; 18; 20,15.

și Julieta : EXCELSIOR 
16,30; 19,30, MODERN — 
18; 21, MELODIA — 9;

21.

Cinema
un

e Cîntecele mării : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, GIU- 
LEȘTI - 15,30; 18; 20,15.
• începutul : RAHOVA - 15,30; 
18; 20,15.
• îngerii negri : FLACĂRA — 
15,30; 19.
• King Kong evadează : LUMI
NA — 8,45; 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; 10; 18,30; 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Vagabondul : GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Băieți buni, băieți răi : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, /VOLGA — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, MIORI
ȚA — 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Medicul de la asigurări : UNI-• Medicul de la asigurări : 
REA — 15.30; 18; 20,15.
o Pe luciul gheței : LIRA —
18; 20,15.
© Genovcva de Brabant: 
REASCA - 15,30; 18; 20,30,
RENTARI - 15,30; 17,45; 20.
• Un italian în America : GLO
RIA - 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30.
• Cinci pentru Infern : MOȘI
LOR — 15; 17; 19; 21, ARTA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15.
a Omul din Sierra : PACEA — 
15,45; 18; 20.
a Răzbunarea Sfîntulul : 
GREȘUL — 15,30; 18; 20,15. 
a Călugărita din ăfonza : 
GAȘI - 16; 18.
a Sentința : CRÎNGAȘI —

15,30;
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Propuneri sugestii
• Absolvirea formelor de perfecționare să se facă pe bază de probe 

teoretice și practice, lucrări, examene ș.a., eliberîndu-se documente de 
absolvire, care să fie luate în considerare atît Ia menținerea și promo
varea în funcții, cît și la obținerea gradațiilor și la înaintarea pe scara 
de salarizare — C. IGNATOVICI, economist la Combinatul siderurgic 
Galați.

• Pentru ridicarea calificării maiștrilor și tehnicienilor din industria 
minieră propun să se înființeze secție serală și fără frecvență la Insti
tutul de subingineri din Baia Mare — MIHALI AUREL, tehnician, Baia 
Mare.

• Toți salariații care au o pregătire profesională deosebită de speci
ficul intreprinderli unde lucrează, să fie repartizați pentru perfecționare 
pe lingă alte întreprinderi locale de profil. De exemplu, tehnicienii me
canici auto din Craiova să urmeze forme de perfecționare pe lingă Uzi
na de reparații auto, tehnicienii electricieni — pe lingă uzina „Electro- 
putere", tehnicienii metalurgiști — pe lîngă uzina „7 Noiem-' 
brie", cel din construcții — la Trustul de construcții ș.a. — GRIGORE 
V1DAICU. tehnician auto. Craiova.

• La anumite discipline, care in etapa actuală prezintă interes deo
sebit pentru pregătirea superioară a cadrelor de specialiști necesari eco
nomici naționale, să se asigure un număr sporit de locuri pentru docto
rat, prin numirea de noi conducători științifici sau prin majorarea nu
mărului doctoranzilor in pregătire simultană Ia același conducător ști
ințific, de ia 10 pînă la 15 — V. ZAMFIR, economist. București.

• Să se stabilească prezentarea Ia doctorat nu pe baza unui examen 
prealabil, ca în prezent, ci prin înscriere liberă, pentru ca să se stimu
leze studiul individual într-un mod organizat, la un nivel superior ; 
totodată, să se folosească sistemul de concurs în susținerea examenelor, 
cît și în prezentarea tezei finale, astfel incit să se realizeze, prin spiritul 
de competitivitate, îmbogățirea conținutului acestei forme de prcrW-c. 
menită să ateste înaltul nivel științific atins de un specialist — EMIL 
BOLBOSE. vicepreședinte al Tribunalului județean Dîmbovița.

• Să se contureze mai bine scopul și finalitatea acțiunii de polica
lificare, formulată la Articolul 2, punctul C, incluzîndu-se ideea obți
nerii unei calificări suplimentare pe lîngă profesia de bază — înru
dită cu o alta, diferită de cea de bază — în vederea creșterii competen
ței profesionale la locul de muncă — GRIGORE GUGU, economist ia 
întreprinderea de transporturi „Bucureștii Noi".
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Dialoguri — Drame
&au

zicii ușoare din țara noastră, și-ar dovedi utilitatea. Ne gindim, de asemenea, că de Ia depistarea unei soliste (nu mai spunem solist, căci am și uitat de cînd un cintăreț român n-a mai urcat pe scena festivalului!), și după cele trei etape ale „Stelei fără nume", prezența pe scenă, în concerte, la radio și televiziune, în spectacolele de estradă nu are o continuitate ; cine să asigure măiestriei interpretative, necesară in contactul cu A.R.I.A., Televiziunea ar aibă mai atent in vedere rea, evoluția, activitatea noștri. „Cerbul de aur" — afirmat ca o competiție ceea ce impune o activitate de perspectivă — nu este o carte de vizită pe1 care o tipărim cu litere sclipitoare doar pentru luna martie.O altă observație pe care a impus-o actuala ediție se referă la 
repertoriul pentru concurs. Ce dovedește desfășurarea de pînă acum a concursurilor ? Din cele peste 80 de cintece cuprinse în caietul alcătuit special pentru festival sînt alese de concurenți cam vreo 10—12, mereu aceleași. Patru ediții la rînd au arătat care sînt preferințele interpreților străini. O împrospătare mai substanțială a „Caietului de cîntece" ar fi binevenită, renunțîndu-se la cîntâ- cele care timp de patru ani nu au reținut atenția nici unui concurent.Festivalul se constituie ca o autentică solicitare către compozitorii noștri, de a crea noi lucrări de valoare, de a-și diversifica tematica în prezent atît de unilaterală, redusă (ne amintim cjntecele preferate 1) la subiectul „declarație de amor". Seară de seară, de la blues la șanso- netă, de la cintecul pentru Vietnam al lui Barriere pînă la tristețea fetelor din povestirea spusă de Mas- siel, de la bucuria lui Macias de a vedea copiii din toată lumea cum iși string mîinile, pînă la viața simplă descrisă de către O. C. Smith, ne-am edificat că muzica face ir' lume pași mari spre desăvirșire. Eli-, minarea imitațiilor, a încercărilor stridente, a lansărilor forțate se face aproape de la sine. Rămin valorile și omul pasionat de muzică, care are satisfacția realizărilor artistice’de calitate. Cîntăreții își aleg repertoriul după glasul, mișcările lor, după cum se mulează în stilul pe care ei îl reprezintă și de care pot fi mereu inspirați. Despre recitalurile hors- concours ale solistelor române am avut, după cum se știe, cuvinte de apreciere, £le (îndeosebi Doina Badea) au demonstrat buna pregătire. Aceasta ne obligă să remarcăm totuși lipsa de varietate a repertoriului. In unele din melodiile interpretate de Doina Spătaru și Angela Similea au , rev£mt„.cu,.pșțpntație aproape, „sen- timente cernite" ; ele au cîntat des- i pro-, o dragoste spinzurată", s-au străduit să dea viață unor texte încărcate de prețiozități, de false meditații.în privința invitaților actualei e- diții, vom observa că, exceptînd cite- va puncte de mare intensitate artistică (Smith, Macias, Trenet, Barriere). o parte din apariții nu au depășit un nivel obișnuit. De asemenea, considerăm că ar fi util ca, mult înainte de luna martie, publicul să cunoască nu numai vedetele, ci și coh- curenții ; care sînt posibilitățile lor, ce discuri au realizat.In_ ceea ce privește popularizarea sărbătorii brașovene și transmisiunile, apreciind volumul mare de efort depus de echipele de lucru ale Televiziunii, corectitudinea emisiunilor, , este de semnalat faptul că prezența comentariilor, interviurilor cu vedetele, a reportajelor de anticipație — cu care ne obișnuisem in anii precedent — ar fi putut conferi festivalului mai mult dinamism.Desigur, problemele, ideile și sugestiile la care îndeamnă recenta e- diție a „Cerbului de aur" sînt mult mai numeroase. Am desprins doar cîteva dintre ele care, analizate cu a- tenție de către organizatori, pot, să ducă la sporirea în continuare a prestigiului acestui festival, a cărui actuală ediție a constituit, în generai, o indiscutabilă reușită. Reușită- fa care și-au adus contribuția aprecia' 2 orchestră a Radioteleviziunii, entuziasmul cunoscutului dirijor Sile Dinicu, ca și sextetul „Cantabile".Manifestare de prestigiu, cu ecou în viața muzicală europeană, Festivalul și concursul „Cerbul de aur" îndreptățesc, după nivelul la care s-a desfășurat ultima ediție, concluzia că prin consolidarea realizărilor de pînă acum se va constitui și în continuare. într-o elocventă mărturie artistică asupra locului major pe ca- re-1 ocupă cintecul printre arte.

sporirea degajarea publicul ? trebui să programa- soliștilor - care s-a periodică.

' Făceam cunoștință, în urmă cu nu prea mulți ani, cu primele dintre textele dramatice ale lui Păskăndi Gâza. El s-a afirmat între timp în literatura maghiară din România drept unul dintre autorii noștri cei mai interesanți, atît datorită u- nei neobișnuite fecundități, gamei largi a genurilor practicate (de la poezie la eseul de esență filozofică) cît și a realei originalități și a autenticului talent — calități pe care le probează indiscutabil și volumul său de literatură dramatică intitulat : „Az 
eb olykor emeli a lăbăt" (Dialoguri-Drame) apărut în Editura „Kriterion". Păskăndi trezește, prin piesele sale, și mai ales prin atitudinea învederată de ele, asociații cu scrierile colegilor săi. de pildă ale Tui Teodor Mazilu, altminteri aliniindu-se, prin modalitățile construcției dramatice, cu teatrul lui Marin Sorescu, Iosif Naghiu Gheorghe Astaloș. poate chiar — mă refer la piese de excepție — cu cel al lui Gellu Naum, sau cu lucrările lui Kocsis Istvăn.Organizat în două părți, voiumul lui Păskăndi Gâza are o veritabilă gradație interioară (reflex al evoluției scrisului său)' impu- nind prin „Dialoguri" piese .posibile (și aș cita dintre ele „Pompieri voluntari" și ..Samson rătăcit") iar din ciclul de „Drame" cî- feva piese cu o solidă 
structură dramatică („Zgo-

mote din afară", „Portarul răzbunător", „Cei care nu sint în Brehm" și „Ospitalitate"). semnificative pentru scrisul său. Autorul refuză situația de epigon al absurdului pe planul filozofiei curentului dar nu și al stilului, frecventat, dar uneori și parodiat în numele unei lucidități niciodată abandonate de altfel. Motive și modalități caracteristice acestui teatru — așteptarea, alegerea, dezarticularea — sint la

difuziunii Române „Fără controlor". ,In volum există însă și pagini discutabile. Chiar „Zgomote din a- în care acuză direct, vitriolant. ipocrizia sub orice formă s-ar manifesta. Un anume Kopa e prezentat, drept un nou coleg într-un birou oarecare. Personajul n-are nimic de spus, stă cu spatele, ingin- durat, in timp ce se declanșează efectul unei banale recomandări de servi-
rindul lor restructurate, deschise, ca să ne exprimăm în termenii esteticii formelor. Piesa „Cei care nu sint în Brehm" (deși unele replici, oricit de savant ar fi paradoxul și umorul frust al autorului, capătă caracterul unor locuri comune ale unui tip de snobism intelectual) redimensioneazâ în întregul ei alegerea, o de- . pășește, ii denunță formalismul. Ca intuiție sensibilă, exprimată într-o imagine particulară a ceea ce numim caracterul determinat al relațiilor sociale și locul omului in cadrul a- cestor relații, piesa justifică însă bunele aprecieri pe care le-a obținut. La fel .Pygmalion și Gala- teea" prezentată și la tea
trul la microfon al Radio-

ciu (ceva în sensul „nu vă fie teamă, e un om cumsecade"). Nepoftiți de nimeni altcineva și altceva decît de lașitatea lor, cei ■ trei funcționari prezintă o cavalcadă a replicilor false, concert cu instrumente de percuție dezacordate și in raport cu care replica finală a lui Kopa, de o fermitate derutantă (dar ambiguă ca sens) sună ca imperativ al încetării acestei mascarade a caracterelor. Particularizarea situației tipice absurdului echivalează, cred, cu deperspectivarea ei filozofică. Și aceasta se intîm- plă (sau e pe cale să se întîmple) atît in „Zgomote din afară" cit și în „Pompieri voluntari" unde așteptarea e depășită prin a- prinderea însăși a apei în egre pescuiesc cei doi pom-

pieri, insensibili la marile incendii simbolice.Cînd însă, ca in „Ospitalitate",. autorul depășește schema situațională pro- priu-zisă, teatrul său a- tinge valori cu totul remarcabile. Este o piesă de pretext istoric — pe larg și contradictoriu discutată în presa literară maghiară din țara noastră — avind ca temă examenul convingerii și ca idee pe aceea a caracterului contradictoriu. în sens dialectic, a adevărului. în ce mă privește, îl consider un text de valoare pentru ceea ce •înseamnă teatrul istoric, sau mai exact pentru finalitatea sa semnificativă. Este piesa unui dialog dens, de o tensiune deosebită. La lectura acestei piese îl simt pe poetul, prozatorul, ^eseistul Păskăndi Gâza devenit și dramaturgul cu o personalitate definită.Pe alocuri, paginile volum sînt ceva mai accesibile. Dar cel ce cifrează atent sensul lucrărilor lui Păskăndi constată că el vorbește cu oamenii din preajma sa, dialoghează cu contemporanii săi. încercind să-i dezbare de tare, moralizîndu-i și în- demnîndu-i să-și dezvolte conștiința, cerîndu-le să se ridice pe cea mai înaltă treaptă a demnității umane. Și tocmai aceste sensuri conferă svolumului atît valoare, cit și un destin dramaturgie cert.
Mihai NADIN

Smaranda OȚEANU

Specialiști pentru
Institutul

binedin greu des-

Institutul central de informatică organizează un concurs pentru ocuparea posturilor în următoarele sectoare de activitate : sisteme informaticeprogramare și sisteme de ope- rare ; echipamente de culegere, înregistrare, afișare și prelucrare automată a datelor ; exploatarea calculatoarelor elec- • tronice (operatori mașini de perforat și verificat, operatori calculator).La concurs pot participa : ingineri, economiști, matematicieni. programatori și operatori cu studii medii, care au domiciliul stabil în București și practică în activitatea de cercetare, proiectare sau producție.Concursul are o fază de pre- selecție, pe baza memoriilor de activitate profesională, care vor fi depuse pină la 15 aprilie 1971. Data și condițiile de participare la concurs vor fi comunicate în scris fiecărui candidat admis Ia preselecție. Informații suplimentare se pot cere în scris la adresa : București, Căsuța Poștală 686 (sau la telefon 23 79 05).
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Cronica zilei IA AMBASADA UNIUNII SOVIETICE LA BUCUREȘTI viața internațională

DIVERS
Cine 
„glumește 
plătește!Telefonul miliției suna lung. în miez de noapte; de la capătul celălalt al firului, Al. Șimon din Cluj, strada Gheor- ghieni 174, solicita urgent ajutor : soția și copiii îl scoseseră, îmbrăcat numai în pijama, a- fară din casă ! Lucrătorii de miliție care î-au recepționat mesajul s-au deplasat imediat la fața locului. Aici ei au constatat insă cu uirriire că reclamantul nu fusese alungat de j nimeni din locuință. Făcuse și el „o glumă" și... avea chef să o plătească 1 A scos imediat din buzunar 300 de lei. Altfel, nici nu se putea. Dacă gluma a fost bună, de ce să nu fie și prețul serios ?

PRIMIRE
LA MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNEMinistrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, a primit la 10 martie a.c., pe Franțois Kisukurume. ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Burundi în Republica Socialistă România, în vederea apropiatei prezentări a scrisorilor de a- creditare.
"...

pre-

. De pe poarta uzinei „Rul- 
Jmentul" din Brașov au ieșit in- 
\tr-o noapte două vagoane. Unul 

încărcat cu piese forjate din 
oțel. Celălalt — cu șpan. Primul 
trebuia sd ajungă la Uzina de 
autoturisme Pitești. Al doilea — 
la Combinatul siderurgic Hune
doara. Doi salariați de la servi
ciul de expediție al uzinei, Ion 
Roth și Marin Ștefan, „au a- 
ranjat" însă in așa fel lucrurile 
incit vagonul încărcat cu șpan 
a ajuns la Pitești, iar cel cu 
piese forjate — la Hunedoara I 
Cei de la Pitești l-au recepțio
nat și, cum pentru producerea 
autoturismelor nu au nevoie de 
șpan, l-au expediat înapoi. Cei 
de la Hunedoara insă n-au stat 

| mult pe ginduri : au modificat 
actul de însoțire a vagonului, 
au încheiat un proces-verbal 
semnat de un delegat „neutru", 
(care, pe semne, nu vedea nici 
o diferență între „șpan" și 
„piese") și au trimis încărcă
tura spre furnale. In numai 24 
de ore, 16,5 tone de piese nou- 
nouțe, in valoare de 374 953 lei, 
au fost înghițite de gurile a- 
cestora ca orice... fier vechi ! 
Poate nu peste multă vreme 
vor ajunge iarăși la „Rulmen
tul" : pentru a redeveni... piese 
forjate ! Cine plătește insă' a- 
ceastă producție... în pagubă ?

Cum e cazul 
cu macazul ?

în halta Baba Novafc (Satu- 
Mare) s-a produs un accident 
grav de circulație. înainte de a 
opri în haltă, trenul mixt 3895 
de pe calea ferată îngustă Ar- 
dud-Ghilvaci a surprins pe li
nia I un grup de călători, accj- 
dentînd mortal un copil în 
vîrstă de 14 ani și rănind alte 
două persoane. La prima ve
dere, dată fiind interdicția sta
ționării pe terasamentul căii fe
rate, vinovați ar fi cei ce nu au 
respectat-o. în ciuda aparențelor, 
mai există și o altă cauză a ac
cidentului. înainte de sosirea tre- 
lului, Aurel Balint, șeful haltei, 

raportase, în două rinduri, sta
ției coordonatoare, Ardud, că a 
închis cu acul linia secundară 
nr. 1 și că a deschis circulația 
liniei nr. 2. în realitate insă, ma
cazul rămăsese... neschimbat și 
trenul a intrat astfel „în plin" 
în călătorii aflați pe linia I. 
Amnezie ? Iresponsabilitate 7 
Sperăm ca ancheta în curs să 
precizeze diagnosticul și trata
mentul care se impune.

Batem șaua!De cîteva zile, conducerea uzinei „Electroputere" Craiova bate monedă pe un afiș tipărit și afișat, prin grija sa, la locuri vizibile, în mai toate fabricile și atelierele întreprinderii. Afișul surprinde, într-o suită de 6 secvențe, doi măgari legați unul de altul cu o funie, între două căpițe de fin, la care, din pricină că la început trage fiecare ‘ înspre partea lui, nu pot a- junge. Opintelile fără perspectivă iau însă de o dată întorsătura dorită. După ce în secvența nr. 4, cind ambii protagoniști, istoviți de efort, cad pe ginduri și se întreabă „ce-i de făcut ?“, în figura următoare. îi vedem pornind „umăr la umăr" spre o căpiță spre a se înfrupta amîn- doi din ea ! Și o dată ieșiți din dilemă, nu le mai rămîne decit să procedeze la fel și cu căpița următoare. O lecție originală despre organizarea muncii în uzină ? S-ar putea. într-o uzină care produce atîția cai putere nu se putea, oare, bate șaua și altcumva 7
Lozurile 
lui Irimia

laIlie Voloceai, responsabil 
o agenție Loto din Macin, venise 
la Brăila după cumpărături. 
Tot umblind incolo și încoace, 
s-a gindit să-și încerce și el 
norocul. A tras un loz de la co
legul său de breaslă Irimia Pa- 
nait din strada Miron Costin 
nr. 2, agenția specială nr. 9—16. 
In timpul acesta a observat insă 
că lozurile erau prea îngrămă
dite pe cercul de sîrmă. Fap
tul parindu-i-se suspect, l-a se
sizat organelor de resort. In ur
ma cercetărilor, s-a dovedit că 
Irimia scotea capsele lozuri
lor, pe cele cîștigătoare le de
conta, iar pe cele necîștigătoare 
le recapsa și le vindea, așa cum 
era cazul celor 520 lozuri găsite 
asupra sa. In curind va avea 
loc tragerea... legală, la care nu 
va trebui să-și încerce de mai 
multe ori norocul. Ea îi va a- 
duce sigur „lozul cel mare" I

Rubricâ redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

★Miercuri după-amiază s-a Înapoiat In Capitală, venind de la Budapesta delegația guvernamentală, condusă de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, care, după ce a participat la deschiderea Tîrgului internațional de la Cairo, a făcut o vizită in Franța, R. F. a Germaniei și R. P. Ungară.Printre persoanele oficiale prezente la sosire pe aeroportul Otopeni se aflau membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior, precum și șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București.La plecare, pe aeroportul Feri- hegyi, din Budapesta, au fost de față dr. Biro Jozsef, ministrul comerțului exterior al R. P. Ungare, precum și Dumitru Turcuș, ambasadorul Ro- fnâniei la Budapesta.
★O delegație a Direcției Centrale de Statistică, condusă de directorul general Petrache Buzoianu, a plecat la Belgrad într-o vizită de schimb de experiență la invitația Institutului federal de statistică din R.S.F. Iugoslavia.

Printre persoanele oficiale prezente Ia plecare, din Gara de Nord, se a- flau și reprezentanți1 ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.*în cadrul Academiei Republicii Socialiste România a fost constituită, recent. Comisia pentru cultivarea și dezvoltarea limbii române, avînd ca președinte de acad. Alexandru Graur.Noul organism științific — format din lingviști, scriitori, filozofi, fizicieni, chimiști, matematicieni etc., precum și din reprezentanți ai Ministerului Invățămîntului și Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — își propune să contribuie la dezvoltarea multilaterală a limbii române, să inițieze și să coordoneze cercetări de specialitate.Activitatea se va desfășura în mai multe subcomisii, organizate pe probleme, cum ar fi : nomenclatură geografică ; onomastică și denumiri ; ortografie și ortoepie ; prietenii Dicționarului limbii române ; limbajele speciale etc.
★în prezența a numeroși specialiști, precum și a unor reprezentanți ai în- , tceprinderilor românești de comerț exterior, miercuri s-a deschis o expoziție de produse farmaceutice și cosmetice, organizată de întreprinderea de comerț exterior Pharmachim din R. P. Bulgaria.Expoziția, care este găzduită în- tr-unul din foaierele Sălii palatului Republicii Socialiste România, este deschisă pină la 16 mai.La inaugurarea acestei manifestări, printre participant; se afla și Spas Gospodov, ambasadorul R. F|. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.

de la nașterea lui V. I. Lenin“Miercuri la amiază, la Ambasada Unjunii Sovietice din București, a avut loc solemnitatea decernării medaliei jubiliare „în cinstea . aniversării a 100 de ani de la nașterea lui V, I. Lenin", conferită de Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. unor cetățeni români — veterani ai mișcării muncitorești, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor obștești, personalități ale vieții publice, oameni de artă și știință, academicieni, ziariști.

înmînind medalia Jubiliară, ambasadorul A. V. Basov, a felicitat călduros pe cei decorați, în numele C.C. al P.C.U.S. și al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice.în numele celor decorați, tovarășul Octav Livezeanu a exprimat mulțumiri pentru distincția acordată.'După conferirea distincțiilor a avut loc un cocteil, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

(Agerpres)

încălzit 
mal 
Ma
nins 
cen- 

____ _ _________  ______ .... fost 
și sub formă de lapovlță și ploaie. Nin
sori cu totul izolate s-au inai semnalat 
în Muntenia. Vîntul a suflat potrivit, 
cu unele intensificări în sudul țării. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între —3 grade la Oravița, Bistra 
Cîmpeni șt Cîmpulung Muscel șl 5 gra
de la Pătîrlagele. In București : Vre-

Ieri în țara : Vremea s-a 
ușor.. cerul a fost schimbător, 
mult acoperit în Banat, Crlșana, 
ramureș și Transilvania, unde a 
intermitent. în Dobrogea șl zona 
trală a Moldovei, precipitațiile au

mea s-a încălzit ușor. Cerul a devenit 
variabil. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 șl 14 martie. în țară : în acest In
terval, aspectul vremii se va caracte
riza printr-o pronunțată variabllitate. 
Cerul va alterna între acoperiri si înse
ninări de scurtă durată. Vor cădea pre
cipitații temporare sub formă de lapo- 
viță și averse de ninsoare, mai ales în 
jumătatea de nord a țării. Vînt potri
vit, cu intensificări trecătoare. Tempe
ratura va înregistra o scădere ușoară 
în a doua parte a intervalului. Mini
mele vor fl cuprinse între —8 șl 2 gra
de, Izolat mai coborîte în depresiunile 
din estul Transilvaniei, iar maximele 
între 2 șl 12 grade. în București : Vre
me schimbătoare, cer temporar noros, 
favorabil precipitațiilor slabe. Vînt po
trivit. temperatura ușor variabilă.

BERLIN

Convorbiri
P S.U.G.-P; C. ItalianROMA 10 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Ziarul „L’Unitâ" anunță că la Berlin a avut loc o intîlnire intre o delegație a Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Albert Norden, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.. și o delegație a Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, în frunte cu Giorgio Napolitano, mem- biu al Biroului Politic și al Direcțiunii P.C.I. Cu acest prilej, Albert Norden i-a informat pe reprezentanții P.C.I. asupra politicii P.S.U.G. și a pregătirii Congresului al VIII-lea al partidului. La rindul său, Giorgio Napolitano a prezentat situația politică din Italia și sarcinile ce stau în fața P.C.I.întilnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească, tovărășească, menționează ziarul „L’Unitâ".

ALEGERILE DIN INDIA
DELHI. — Trimisul special . Agerpres, Paul Finanțu, transmite : Cu justificat interes sînt așteptate la [Delhi, începînd de miercuri după- amiază, rezultatele alegerilor generale pentru desemnarea deputaților în Camera Populară a parlamentului. Operațiunea de numărătoare a voturilor a început în toate statele, cu excepția Bengalului de Vest, unde alegerile pentru Camera Populară șl pentru Adunarea Legislativă urmează să se încheie joi.Potrivit primelor rezultate anunțate de Comisia electorală centrală, Congresul Național Indian, partid de guvernămînt, a obținut 35 din cele 42 de mandate de deputați in circumscripțiile in care numărătoarea voturilor a luat sfirșit miercuri la ora 18,00 (ora locală),, tn circumscripția electorală Rae Bareli, din statul Uttar Pradesh, unde a candidat premierul Indira Gandhi, se relevă că aceasta a Întrunit un număr mai mare de voturi față de cele obținute în timpul scrutinului din 1967,
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HANDBAL JIUL ELIMINATĂ DIN „CUPA ROMÂNIEI»
România-Islanda 14-14Numeroși spectatori au urmărit la Reykjavik revanșa intilnirii internaționale de handbal dintre reprezen

tativele masculine ale Islandei și 
României. După ce la pauză handba- liștii români conduceau cu 11—7, în final scorul a fost egal : 14—14. în primul meci, echipa României a obținut victoria cu 21—18.

★
Continuîndu-și turneul in R. F. 
Germaniei, echipa masculină dea

handbal Steaua București a jucat la Dietzenbach (in apropiere de Frankfurt pe Main) care activează in ptima divizie campionatuluipătul unui' joc spectaculos, handba- liștii români au terminat invingători cu școrul de 22—13 (10—5). Dinechipa română s-au remarcat în mod special Gruia și Goran, care au înscris 8 și, respectiv, 7 goluri.

cu formația locală, a vest-german. La ca-

Disputat ieri. Ia Brăila, ultimul meci din „16“-imile Cupei României la fotbal, între echipele Jiul Petro
șani și Progresul Brăila s-a încheiat cu scorul de 2—1 (0—1) în favoarea jucătorilor brăileni, Jiul Petroșani

este a cincea echipă de divizia A, eliminată din Cupa României, după Steagul roșu Brașov, Universitatea Craiova, Politehnica Lași și C.F.R. Cluj.
-i

BOXUL PROFESIONISTÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA SYDNEY, au continuat întrecerile campionatelor internaționale „open“ de tenis ale Australiei. în cea .mai echilibrată partidă., din proba de .șimpj.u masculin. ^pațnpiftțuiJi, XuAtrâ- lian Roy Emerson l-a eliminat cu 6—3, 2—6. 6—3, 6—1 pe americanul 

Dennis Ralston. Roche (Australia) blica Sud-Africană) 6—3, 7—6. 6—1 ; Taylor (Anglia) — Dent (Australia) 6—3, 7—6. 6—4 ; El Shafei (Republica Arabă Unită) — Crealy (Australia)6— 4, 7—5, 6—1 : Rosewall (Australia) — Carmichael (Australia) 7—5.7— 5. 7—5 ; Okker (Olanda) — Gilti- nan (Australia) 6—3, 6—2. 6—4.

Alte rezultate :- Moore (Repu-

(Australia) 6—3, 6—2. 6—4.
CADRUL CAMPIONATULUIIN

MONDIAL DE HOCHEI PE GHEA
ȚA (GRUPA B), care se desfășoară in Elveția, s-au disputat două partide contînd pentru etapa a 4-a a competiției. La Chaux de Fonds. selecționata Elveției a întrecut cu 8—5 (0—1, 3—2, 5—2) formația Iugoslaviei. iar reprezentativa Norvegiei a învins la Berna cu scorul de 7—2 (1—0, 5—0, 1—2) echipa Austriei.în clasament conduce echipa Elveției cu 7 puncte, urmată de Norvegia — 7 puncte (ambele cu 4 meciuri disputate), urmate lonia — 5 puncte (un joc

CEA DE-A 5-A EDIȚIE A CON
CURSULUI INTERNAȚIONAL DE 
PATINAJ ARTISTIC REZERVAT 
JUNIORILOR, un adevărat „campionat european",, se va. desfășura, cu începere de la 12 martie, pe'pa- tinoarul -artificial din parcul sportiv „23 August". La această competiție și-au anunțat participarea tineri patinatori din Austria, Belgia. Bulgaria, Cehoslovacia. Finlanda. Franța, Olanda, Danemarca. Ungaria. Polonia. R. F. a Germaniei. Suedia, Iugoslavia și România. în prima zi sint programate figurile obligatorii (băieți) iar a doua zi, de la aceleași ore (8—13), figurile obligatorii (fete). După-amiază. de la ora 17.45. va avea loc festivitatea de deschidere a competiției și. în continuare, figuri libere (băieți). La 14 martie, in ultima zi a competiției, de la ora 15,30. se vor desfășura figurile libere (fete) și demonstrația laureaților.în vederea acestei competiții, micuții patinatori din țara noastră își continuă cu intensitate pregătirile. Din lotul selecționabililor fac parte, printre alții. Silvana Suciu, Mihai Deac. Danie] Ginghină și Mihaela Paraschiva.

mai cite de Po- puțin).
DOUAA

INTERNA-
DUPĂ DISPUTAREA 

RUNDE, ÎN TURNEUL 
ȚIONAL FEMININ DE ȘAH DE LA 
BELGRAD,, conduc Rujița Jovanovici (Iugoslavia) ~(Olanda) runda a Asenova novici Gordana Rujița Jovanovici Belamarici (Iugoslavia).Teodorescu a (Ungaria) și cu Jivkovici bele partide . _partea șahistelor .românce.în prima rundă, partida dintre Alexandra Nicolau și Margareta Teodorescu s-a întrerupt.

_________ și Cory Vreeken cu cite 1,5 puncte fiecare. în 2-a Vreeken a cîștigat la (Bulgaria), iar Katia Jova- (Iugoslavia) a învins-o pe Jovanovici (Iugoslavia), a remizat cu Margareta . Bilek Nicolau în am- fiind de
întrerupt cu Alexandra (Iugoslavia), avanta.iul

IN „C.C.E. LA FOTBALPeste 50 000 de spectatori au urmărit la Liverpool primul meci dintre echipa locală Everton și formația Panathinaikos Atena, contînd pentru „sferturile" de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal. La capătul unui joc echilibrat. scorul a fost egal : 1—1 (0—0). Oaspeții au deschis scorul in minutul 81 prin Antopiadis, egalarea sur- venind în ultimul minut de joc (!) prin golul marcat de Johnson.
LA JENA, în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal, echipa Carl Zeiss, campioana R. D. Germane, .a învins cu scorul de 3—2 (2—1) formația Steaua roșie Belgrad.

i
(Urmare din pag. I)s-a cristalizat in strîn- să filiație cu luciditatea și' realismul acțiunilor partidului, de care luam chiar mării meni are o parte, prima de conștiință, mentul înaintării pe un sol ferm, științificeș- te verificat. Sentimentul acesta m-a însoțit mereu după aceea, stare de spirit propice ca verbul să-și caute expresia convenabilă, jucind pe claviatura realului și pină în zonele transfigurate ale artei ; e drumul pe parcursul căruia Cu- vîntul, această abstracțiune cu o extraordinară capacitate de a sugera concretul, a devenit, treptat, pentru mulți dintre noi, voluptate, crez, nistăCe lism social-politică : a merge în sensul realității, în conformitate cu stările de fapt, cu „adevărul așa cum este el“. Dar viziune lucidă : e limpezimea de scop,

din Cor- oa- Faptul a-
act momentul noastre ca sociali, semnificație ne oferea din clipă suportul senti-

profesie, 
condiție comu- 
de a fi.înseamnă rea- din perspectivă

ÎN DOUĂ IPOSTAZE
Doi atleți magnifici au transformat , cei cițiva metri patrați ai ringului intr-un punct de atracție irezistibil pentru milioanele de amatori de box. Și pentru alte cîteva milioane de cu- rioși care, cu mare probabilitate., n-au-călcat in viața-lor pragul vre-, .. unei'Săli unde se încrucișează mănușile. Au fost jocuri olimpice, cu zeci de vedete, au fost campionate mondiale de fotbal, finalele lor. cu alte numeroase stele, dar parcă niciodată, doi sportivi, numai doi. n-au polarizat atîta interes in jurul disputei lor.Erau ambii neinvinși in carieră. Sau, dacă ne gîndim la Clay și (a computer... Cind computerului ii fuseseră furnizate datele pentru a stabili învingătorul intr-o imaginară finală a tuturor timpurilor, Clay — Marciano, el îl preferase, prin pe acel italo-american solid numele adevărat Marcheg-giano, singurul campion mondial neînvins, autor a 43 k.o. din 49 partide !trat.De Clay, ticul Joe Louis și s-a urcat pe ring mîn- dru de aptitudini și talente, superficial, prin supralicitare, proprie, în pregătire fizică, dar și în tactică. îmi spunea Dumitru Ciobotaru, fost multiplu campion al României, că n-a înțeles pentru ce Clay nu și-a pregătit mijloacele ca să contracareze arma arhicunoscută a adversarului — croșeul de stingă. Sau — părerea lui Vasile Mariuțan. alt fost lider al „greilor" la noi în țară — unde l-au fost mințile lui Clay cînd a plecat la luptă .fără să dispună de resursele fizice spre a evita lupta de a- proape. punctul forte, și dovedit drept decisiv, al lui Frazier ?Prin urmare, campionul și-a păstrat titlul. Să fie o victorie a forței asupra stilului ? Numai la prima vedere. Mai intii, fiindcă, după cum am văzut, stilul rezultat din talent, oricît de frumos ar fi, fără suportul pregătirii multilaterale, nu se valorifică suficient. Apoi, excepționala stare de luptă a lui Frazier și-a cules fructele nu de la sine, ci printr-o

Un fel de Joe Frazier, la pa-computer n-a vrut sâ asculte n-a luat în seamă nici pronos- de pură profesionalitate al lui

exemplară modelare tactică la anume calități. Consecința a fost o victorie fără tăgadă. Așa, de la distanță, ca un fel de i joc de arbitraj, am rugat cinci judecători români șă noteze'ruh'd după rund soarta"ih'treijer ; ti'i îîf ring. Si acest „teleju'riu", ti-a.' âvut dâbii',. 'Frazier învingător,', deși > aprecierile au variat, duoă cum se poate vedea mai departe : Constantin Chiriac și Marin Zamfirescu. decizii identice pe număr de reprize, F-»7, C=-6; E-2 ; Victor Popescu, F = 7, C = 5, E=3; Dumitru Dimules- cu. F = 8, C»3, E = 4 ; Petre Epurea- nu, F = 9, C=4, E = 2...La încheierea meciului, Cassius Clay ne-a cam surprins pe, toți. Pleca abătut spre colțul săli, recunoștea justețea infringerii. Au fost cîteva minute in răstimpul cărora s-a rupt vălul unei fanfaronade cu regie mai bine pusă la punct, decît însăși pregătirea boxerului. Au fost, poate) singurele momente de adevăr gol-goluț. în rest, trebuie să deplîngem atmosfera falsă, de reclamă gălăgioasă ca pentru lansarea unei noi mărci de săpun. Vă aduceți aminte, cu o seară înaintea partidei avea loc ceea ce se intitula „conferință de presă" parodie impusă de organizatori, deloc străină de buzunarele acestora. In oglinzile televizoarelor lumea privea profund contrariată la doi atleți celebri, coborîți însă pină la situația măscăricilor de bilei. Despuiați de aureola campionilor, Clay și Frazier vorbeau și se mișcau după cum erau trase firele de către regizori Interesați și vulgari. Clipe stu-' pefiante. penibile. Oare erau chiar ei. Clay și Frazier, oameni in toată firea, admirați pentru strălucitele lor calități de luptători in ring ? Era el, faimosul Cassius, interpretul acelei scene de stridență, aproape isterică, din timpul efectuării cintarului ? Aș vrea să cred că adevăratele profituri fuseseră acelea splendid dinamice între corzile ringului, aș vrea să cred că veritabila față a lui Clay am întrezărit-o. din păcate, tristă și resemnată. dar sinceră, atunci, la sfirșitul meciului...
Valeria MIRONESCU

călăuză în hățișul stufos de fapte și evenimente. Termenii rea- lism-luciditate se află într-o relație de nedesfăcut. Realism “ claritate in gîndire limpezime de țel, fără prezența spiritului lu-
fără$1

în contextul sugerat, o formulă esențială, în care climatul spiritual al României moderne se regăsește semnificativ ; modul nostru de a fi, a gindi, cunoaște în acestei prezența conexiuni o

selor IX și X ale P.C.R. apar ca o elocventă demonstrație de luciditate și viziona- rism științific ; e răstimpul în care formele de viață socialistă de la noi au prins contur ferm, procesul de de-

Demnitatea numelui
de scriitor comunist

coloratură, sentimentele,cid, focul viu al rațiunii, este cunoaștere oarbă, practicism fără perspectivă ; și, invers, cele mai lucide minți (istoria umanității o demonstrează) rămin străluciri sterpe, valori moarte, in caz că nu se transferă realității', materiei, că nu sînt investite in acțiune, nu spre a do- bîndi eficiență, a deveni factor de progres. Luciditate-rea- lism mi se pare a ti,

specială ideile, psihologia și comportamentul colectivităților dobîndesc marca de durată în timp, in istorie, devin valori practice.dezvoltării țării n-ar cred, fără litate pe care o inspiră, deliberat și cu înaltă conștiință revoluționară. partidul. A- nii ultimului cincinal, corespunzători congre-

Dinamismul de azi al fi posibil, această, ca-

mocratizare s-a tins, legalitatea a venit fapt de neștirbit, economia țării s-a înscris în cadențe, ritmicități și structuri necunoscute anterior. Sigur sînt că nieicînd țara nu a gindit atit de mult, ca in ultima vreme, la nevoile sale de perspectivă, dovedind spirit de prevedere, clarviziune, manifestări ale realismului și lucidității în acțiune. De

aceea se și spune, in limbajul curent, că realist Și lucid este a- cela care trăiește cu picioarele pe pămînt și gîndește clar, își dă bine seama de esența realităților pe care le traversează ; aspirația noastră este ca numitele însușiri sâ vizeze starea unor colectivități cit mai întinse, domenii întregi, bresle, profesii, să fie factorii dinamici națiuni, deopotrivă materia și spiritul. Spre o atare înțelegere a faptelor ne îndemna tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta întîlnire cu oamenii de artă și cultură : „Arta este cu adevărat valoroasă cînd omul — ascultînd-o, citind-o, privind-o — simte că ea ii devine necesară, indispensabilă, il transformă, ii c- ducă, li lărgește orizontul spiritual. Asemenea opere de artă cere societatea de la dumneavoastră, iar a- ceste cerințe vor crește tot mai mult in anii ce vin.Noi credem că datoria scriitorilor și artiștilor este aceea de a contribui activ Ia făurirea omului nou, la formarea conștiinței

ai întregii guvernînd

socialiste, Ia dezvolta
rea umanismului so
cialist, a acelor virtuți 
morale pe care dorim 
să le cultivăm la fie
care cetățean și pe care 
poporul român le are 
în insăși structura sa 
psihică. Arta va con
tribui astfel la mode
larea unui tip înaintat 
de om, gata să lupte 
pentru fericirea, liber
tatea și independența 
patriei sole, pentru 
cauza socialismului, 
pentru pace și priete
nie între popoare".Scriitorul militant își trage puterea cărților din izvoarele de realism și luciditate ale timpului său, servind cele mai avansate idei, aspirații și sentimente care înfrumusețează Iun _a și îi disting pe con mporani ; este coord jata de etică și spir iualitate pe care se regăsesc majoritatea scriitorilor țării. Realismul operei literare și vizionarismul revoluționar a! ideilor pe care le vehiculează aceasta mi se par o- rientări fertile pentru un scriitor comunist, care se vrea demn de acest nume ; ele țin de , ceea ce numeam în însemnarea de față, devenit, treptat, pen- tală.
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SANTIAGO DE CHILE
1........ ........................... I......-

Cinci persoane implicate 
oficial in complotul cupruluiSANTIAGO DE CHILE 10 (Agerpres). — Cinei persoane au fost implicate oficial in complotul internațional care viza o scădere masivă a prețului cu- ■prului chilian pe piața mondială. Printre ele se află Howard Edwards, agent notoriu al C.I.A., și Alfred Koenig, vicepreședinte al societății elvețiene „Internodia

Finance", tirmă-para- van utilizată de aceeași organizație americană in vederea obținerii monopolului asupra exporturilor chiliene de cupru. Cei 'Cinci se află, în prezent, în închisoarea din Santiago de Chile in celule speciale, orice contact cu persoanele din afară fiindu-le interzis. După cum s-a anunțat, scopul complotiștilor era de a

provoca, prin scăderea prețurilor cuprului, o strangulare a economiei chiliene (exporturile cu acest metal furnizează 70 la sută din veniturile în yalută ate statului) și, în ultima instanță, ca urmare a crizei interne ce ar fi putut rezulta, de a da o puternică lovitură actualului guvern da stingă. ....

„Mica sirenă11 a Copenhagen

intr-un peisaj nou
Fiecare din marile orașe ale lumii este legat de un anumit simbol. Nu iți poți imagina Parisul fără Turnul Eiff^l; "'AtenaJj^ărâ Parthenon).,, așa cum nu poli concepe New Yprkul fără Empire (State Building) sau Bruxelles-ul fără Manekin Pis. Oraș în care drumurile mării, ale văzdu-. - : ... ^ecmeazâ și se intîlnesc într-o deplină simbioză, bătrinul port al comerțului și al mateloților temerari — Copenhaga are o emblemă ds gingașă frumusețe : Micuța sirenă de pe Lange- ijnie. iCu privirile brumate parcă de nostalgia celor plecați in larg, mica sirenă de bronz, cu trupul zvelt îți repetă, fără oprire, povestea sa, care, prin pana ilustră a lui Andersen, a legănat copilăria multor generații de pe toate continentele. Din 1913, de cind sculptorul Edward Eriksen a modelat-o, ea a devenit loc de pelerinaj pentru toți cei ce vin aci, primul contact al străinilor cu capitala daneză, cheia care trebuie întoarsă pentru a-i cunoaște sufletul.Un scriitor spunea despre Copenhaga că este o îmbinare de prezent și trecut, de istorie și contemporaneitate, care se completează și se dispută în permanență. Oricît de puțin ai rămine în acest oraș, care a sărbătorit de curind venerabila vîrstă de opt secole, nu poți să nu sesizezi dialogul dintre epoci, jocul de contraste, de mentalități și stiluri diverse, însemnele tot mai vizibile ale prezentului, care conferă acestei „Veneții a nordului", și, prin ea, întregii țări, tinerețe și ritmuri contemporane. Localnicii iți vorbesc cu mindrie că în Copenhaga găsești- multe din lucrurile pe care restul lumii ți' le pot oferi ca puncte de atracție : canalele Veneției, arcadele Romei, muzeele Florenței, casele de comerț ale Londrei, precum și „cel mai autentic" și „cel mai plăcut" Tivoli din toate Tivoli-urile existente.Fără să știrbească cu nimic din vechea și frumoasa bogăție a orașului, noul își croiește pas cu pas drum. în centrul capitalei, în inima unui cartier vechi, izbucnește silueta zveltă din beton și sticlă a unei construcții moderne,, străduțele înguste, scutite de trepidanta circulație rutieră alternează cu artere largi ultramoderne, Ia cîteva sute de metri depărtare de micuța sirenă își fac simțite prezența impunătorul șantier naval „Burgmeister-Wein", sau nenumăratele dane ale portului,

în care anual descarcă sau încarcă aproape 30 000 de nave, din zeci de țări ale lumii.Șîrit simbolurile contemporane ale ■ Copenliâgăi, rod al aceleiași tenacități și hăi'nlcii prin care strămoșii acestor oameni s-au tăcut cunoscuți departe în lume. Căci Danemarca este, înainte de toate, un produs al biruinței oamenilor asupra vitregiei naturii : pămînt. nisipos și argilos. 600 insule și o peninsulă — Iutlan- da. este toată zestrea pe care au primit-o danezii. în lupta inegală pa care au dus-o, ei au ieșit insă invingători.Considerată mult timp o țară a- proape exclusiv agricolă, pulsînd tn circuitul economic mondial, cu deosebire prin produse ale acestei ramuri, aflată la un înalt nivel de dezvoltare, Danemarca a cunoscut, mal ales în ultimul deceniu, o rapidă expansiune industrială. Cea de-a „treia revoluție industrială", cum o numesc danezii, declanșată în jurul anilor 1965—1967, urmînd altor două perioade de avînt care au precedat-o in decurs de o sută de ani, a produs o veritabilă răsturnare a raporturilor existente, înscriind industria ca principal sector al economiei daneze, in ce privește productivitatea, utilizarea mîinii de lucru, contribuția la venitul național și exportul. Pe harta economică a capitalei, dezvoltarea economică a țării a înscris fabrici metalurgice, ale industriei ușoare sau alimentare, în total mai mult de o treime din numărul întreprinderilor daneze. Importînd principalele materii prime de care are nevoie, Danemarca exportă produse de înaltă tehnicitate, nave de mare tonaj, aparatură electronică și mai ales servicii. Marina sa comercială se afirmă printre cele mai puternice din Europa.Greu încercat de suferințele războiului, poporul care a dat culturii mondiale un Andersen, un Thorvaldsen, un Nielsen, iubește pacea și luptă pentru ea. El își manifestă interesul pentru cunoașterea creațiilor altor popoare, este partizanul unor largi schimburi de valori materiale și spirituale. Sînt sentiment? pe care le afli de la toți interlocutorii danezi, care, afli nd că vii din țara dintre Dunăre și Carpați. țin să-ți releve cu satisfacție raporturile de bună colaborare dintre popoarele român și danez, dorința lor comună de a contribui la făurirea unei lumi 
a păcii și cooperării intre popoare.

Radu BOGDAN

PROF. UNIV. OR. ION AGÂRBICEANU
La 9 martie 1971, a încetat din viață prof. univ. dr. Ion Agârbiceanu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, profesor emerit, personalitate științifică de reputație internațională.Născut la 6 ianuarie 1907 în comuna Bucium, județul Alba, Ion Agârbiceanu a urmat cursurile Institutului electrotehnic din București, iar după absolvirea acestora, în 1930. s-a înscris la Facultatea de științe din Paris, unde a obținut titlul de doctor in științe fizice.Activitatea didactică și științifică și-a desfășurat-o atit in învățâmin- tul universitar, unde a fost profesor șef de catedră, cit și în cadrul Institutului de fizică atomică.. Prin cercetările sale a adus o valoroasă contribuție la dezvoltarea cercetărilor în domeniul fizicii. Un merit deosebit al profesorului Ion Agârbiceanu este acela de a fi fost inițiatorul cercetărilor care au dus la realizarea primului laser românesc.în cursul prodigioasei sale activități științifice și didactica a format

numeroase cadre de specialiști. în calitate de membru al Comitetului de stat pentru energia nucleară, el a contribuit la organizarea și îndrumarea cercetărilor nucleare din țara noastră. -Pentru merite deosebite pe tărim științific și didactic, Ion Agârbiceanu a fost decorat cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin încetarea sa din viață, învă- țămintul și cercetarea științifică din țara noastră înregistrează o grea pierdere.
ACADEMIA 

REPUBLICI! SOCIALISTE 
ROMANIA

MINISTERUL ÎNVAȚAMlNTULUl
COMITETUL DE STAT 

PENTRU ENERGIA NUCLEARA

Corpul defunctului va fi depus la Casa universitarilor din Cluj, vineri 12 martie ora 9. iar adunarea de doliu și înhumarea vor avea loc ia aceeași zi la ora 13.



LA BUDAPESTA A FOST SEMNAT

romano
algeriene

pe perioada 1971-1975
a H P. Chinezeși guvernamentale

viața internațională
COMUNICAT COMUN 

la încheierea vizitei de prietenie 
la Hanoi a delegației de partid

Convorbiri

HANOI 10 (Agerpres). — Agențiile China Nouă și V.N.A. au transmis comunicatul comun al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și guvernului R.P. Chineze și al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și guvernului R.D. Vietnam, semnat la încheierea vizitei de prietenie la Hanoi a delegației de partid și guvernamentale a R.P. Chineze în frunte cu Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze.Comunicatul arată că imperialiștii americani și autoritățile de la Saigon au invadat masiv Laosul ; ei au concentrat un mare număr de soldați în regiunile din vecinătatea paralelei 17, au expediat numeroase nave ale flotei a 7-a in golful Bac Bo, au folosit avioane și nave de război pentru a intensifica atacurile împotriva a numeroase regiuni cu populație densă din R. D. Vietnam, trimițînd, in același timp, noi soldați saigonezi în Cambodgia. Guvernul Nixon a declarat fățiș că nu va fixa nici o limită asupra folosirii forței aeriene americane oriunde în Indochina. A- ceasta — continuă comunicatul — constituie o nouă și extrem de gravă escaladare a războiului, destinată să intensifice agresiunea împotriva Vietnamului de sițd, Laosului și Cambod- giei, care amenință direct securitateaR. D. Vietnam și, în același timp, securitatea R. P. Chineze, creînd, astfel, o situație primejdioasă pentru pacea din Asia și întreaga lume.Denunțînd planul de „vietnamizare" a războiului, care, în esență, înseamnă prelungirea războiului de a- gresiune al S.U.A. și permanentizarea ocupației militare a Vietnamului de sud de către forțele americane, comunicatul arată că popoarele Vietnamului, Laosului și Cambodgiei au format un puternic front unit pentru cauza comună a împotrivirii față de agresiune și pentru obținerea eliberării naționale.Cele două părți — se spune . în comunicat — condamnă cu energie guvernul S.U.A. pentru actele sale de extindere a războiului de agresiune din Indochina. Cele două părți au avut discuții asupra problemelor modului de a trata eventualele aventuri militare ale imperialismuluiS. U.A. și au ajuns la puncte de vedere pe deplin identice. Guvernul R. D. Vietnam declară-.solemn că poporul

vietnamez va zădărnici cu hotărâre politica de agresiune și orice escaladare a războiului de către imperialismul S.U.A. și lacheii săi și va duce pînă la victoria finală cauza rezistenței împotriva agresiunii și pentru salvarea națională. Partea chineză, se arată în comunicat, declară că este principiul ferm și de nezdruncinat al P.C. Chinez și al guvernului chinez, ca și datoria inter- naționalistă neabătută a poporului chinez, de a da sprijin și asistență poporului vietnamez, tuturor popoarelor din Indochina în războiul lor împotriva agresiunii. „Poporul chinez nu va permite .niciodată imperialismului S.U.A. să acționeze în Indochina după bunul său plac. în cazul în care el va merge pe calea extinderii războiului său de agresiune în Indochina, poporul chinez este hotă- rit să ia toate măsurile necesare, nedînd înapoi de la cele mai mari sacrificii naționale, pentru a da întregul sprijin și întreaga asistență in vederea înfrîngerii totale a agresorilor S.U.A.", subliniază comunicatul.Trecind in revistă succesele popoarelor din Indochina, ' comunicatul relevă că, unit în jurul F.N.E. din Vietnamul’ de sud și al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de .Sud, eroicul popor sud-vietnamez merge înainte victorios, luptind cu vitejie pentru a goni pe agresorii S.U.A. și pentru a răsturna regimul marionetă. în document se subliniază că Statele Unite trebuie să-și retragă toate trupele din Indochina, iar popoarele din această zonă trebuie lăsate să-și rezolve singure propriile lor probleme.Poporul chinez, se spune în comunicat, își exprimă admirația , sa nețărmurită pentru spiritul revoluționar al poporului vietnamez, de luptă curajoasă și neînfricată. Poporul vietnamez nu va uita niciodată ajutorul uriaș al P.C. Chinez, al guvernului și poporului chinez, acordat atît în cursul îndelungatelor sale lupte revoluționare din trecut împotriva imperialismului, pentru independență națională, ca și în prezent, pentru cauza rezistenței împotriva agresiunii S.U.A., a salvării națiunii și construcției socialiste.Ambele părți, se arată în comunicat.-își exprimă hotărîrea de a întări și dezvolta prietenia și unitatea militantă între partidele, 'guvernele și popoarele Chinei și ■ Vietnamului. '

Mn dc tineri francezi au manifestat, pe străzile Parisului, împotriva inten
ției organizației de extremă dreaptă, „Ordinea nouă", de a prezenta candidați 
la apropiatele alegeri municipale. Exprimindu-și indignarea, manifestanții s-au 
îndreptat spre „Palatul sporturilor" din capitală, unde se desfășura o reuniune

acestei organizații, scandînd „Fascismul nu va trece".

ORIENTUL APROPIAT

„R.A.U. este favorabilă
continuării misiunii Jarring"
— INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ DUPĂ EXPIRAREA 

TERMENULUI DE ÎNCETARE A FOCULUI —CAIRO 10. — Corespondentul A- gerpres C. Oprică transmite : Ziarul 
„AL AHRAM" relatează că Republica Arabă Unită întreprinde în continuare importante acțiuni diplomatice. Președintele menționează ziarul, a procedat, ... ultimul timp, la un schimb de mesaje cu președintele S.U.A., Richard Nixon. De asemenea, șeful statului egiptean a avut numeroase contacte cu conducătorii celorlalte state sem1 națare ale Cartei de la Tripoli — Libia, Sudan și Siria — precum și cu șefii altor țări arabe. Ministerul Afacerilor Externe al R.A.U., scrie la rîndul său ziarul „GUMIIURIA",

Anwar Sadat, în
a adresat misiunilor diplomatice din străinătate noi instrucțiuni „în lumina ultimului discurs al președintelui Anwar Sadat, care s-a declarat favorabil continuării contactelor politice în cadrul misiunii Jarring".Totodată, Saharaui Gomma, vice- premier și ministru de interne, a dat instrucțiuni privind instituirea de restricții asupra iluminatului în timpul nopții pe înțreg teritoriul țării și a adoptat unele măsuri urgente în ceea ce privește apărarea civilă. Uniunea Socialistă Arabă a hotărît, pe de altă parte, să transforme toate centrele pentru educația tineretului în centre ale apărării civile.

COMENTARII IN PRESA ENGLEZĂ Șl AMERICANĂ

*

ALGER 10. — Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, care se află intr-o vizită oficială în Algeria, a fost primit de Abdelaziz Boute- flika, ministrul algerian al afacerilor externe. în cursul convorbirii a fost făcut un larg schimb de păreri în legătură cu relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și Populară, și cu unele probleme internaționale de interes comun. Am
bele părți și-au exprimat satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
româno-algeriene și au subliniat do
rința reciprocă de a întreprinde mă
surile necesare pentru dezvoltarea 
lor continuă, in toate domeniile.La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Idriss Djazairi, director în Ministerul Afacerilor Externe al Algeriei. Nicolae Șipoș, ambasadorul țării noastre la Alger, și Emilian Manciur, director în Ministerul Afacerilor Externe al României.Petru Burlacu a avut, de asemenea, o convorbire cordială cu La- yachi Yaker, ministrul algerian al comerțului, privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre România și Algeria.

IN DEZBATEREA SUBCOMISIEI

SENATORIALE PENTRU PROBLEME

FINANCIARE

Relațiile comerciale 
ale S.U.A.

I V ■■ ■ l« ■cu

Acordul româno-ungar privind 
schimbul de mărfuri și plățile

BUDAPESTA 10. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : In urma tratativelor purtate între delegațiile guvernamentale ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Ungare, miercuri a fost semnat la Budapesta acordul privind schimbul de mărfuri și plățile dintre cele două țări pe perioada 1971—1975.Acordul prevede o sporire de peste 95 la sută a livrărilor reciproce de mărfuri în actualul cincinal, comparativ cu volumul schimburilor din perioada 1966—1970. O creștere substanțială în perioada 1971—1975 este înregistrată în domeniul livrărilor reciproce de produse ale industriei construcțiilor de mașini, volumul . schimburilor în acest sector sporind de peste 3 ori în comparație cu nivelul realizat în cincinalul anterior. Astfel, țara noastră va exporta, printre altele, în R. P. Ungară mașini agricole și tractoare, diverse autovehicule și camioane, autobuze, vagoane ■ de marfă, mașini-unelte, utilaj de foraj petrolier, utilaje energetice, utilaje pentru industria alimentară. în același timp, România va importa din R. P. Ungară mașini- unelte, produse ale industriei radio- tehnice și pentru tehnica vidului, mașini și utilaje pentru industria siderurgică, chimică și alimentară, mașini și utilaje pentru construcții
NORVEGIA

Liderul Partidului

și industria materialelor de construcții, macarale plutitoare, autobuze și autovehicule speciale, diverse aparate de măsură și control și altele. Creșterea schimburilor de mașini și utilaje se bazează și pe angajamentele reciproce privind livrările ce urmează să se ef^ptueze In cadrul unor acțiuni de cooperare în domeniul mașinilor-unelte, mijloacelor de transport auto, mașinilor agricole, industriei alimentare etc.Din partea română, acordul a fost semnat de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, iar din partea ungară de dr. Biro Jozsef, ministrul comerțului exterior.Concomitent cu semnarea acordului comercial pe anii 1971—1975 a fost semnat și protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară pe anul 1971. Din partea română, protocolul a fost semnat de Ion Stoiân, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea ungară de Tordai Jeno, adjunct al ministrului comerțului exterior.Tratativele purtate s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere tovărășească.
★Miercuri dimineața. Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, a fost primit de Aprd Antal, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească au fost de față dr. Biro Jozsef, ministrul comerțului exterior ungar, și Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — Ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, a prezentat Comisiei pentru forțele armate a Camerei Reprezentanților raportul anual privind politica militară a Statelor Unite, raport care urmărește să justifice, îndeosebi, alocarea celor 76 miliarde dolari cerute de administrație în scopuri militare in exercițiul financiar viitor. 
Raportul pledează pentru cheltuieli 
militare importante atît in domeniul 
Înarmării clasice, cit și în cel al înar
mării nucleare, intr-un moment în 
care opinia publică americană și 
mondială cere să se acționeze ferm 
șl energic in direcția dezarmării, a 
destinderii și securității internațio
nale. Anunțind elaborarea unei strategii care urmărește menținerea și întărirea potențialului militar ame-

rican, Laird a afirmat că aceasta ar permite S.U.A. „să negocieze" de pe poziții de forță, politică anacronică avînd efecte profund negative asupra climatului internațional, destinderii și păcii.Raportul susține, în continuare, programul de „vietnamizare" a războiului, care, așa cum a dovedit-o agresiunea din Laos și Cambodgia. nu face decît să extindă și să prelungească războiul diri această zonă lumii.

LONDRA. — Comentind implica
țiile recentelor declarații egiptene și 
israeliene cu privire la evoluția si
tuației din Orientul Apropiat, ziarul 
englez -,’,The Guardian" ’ scrie' că „ar 
fi o tragedie dacă Orientul Apropiat 
ar reveni la un război parțial, după 
ce negocierile de pace au făcut pro
grese atît de mari. Răspunsul Israe
lului dat președintelui Sadat a fost 
prea limitat pentru a-i permite să 
accepte o continuare a încetării fo
cului. Dacă, în mod fericit, adaugă 
ziarul, focul nu va fi deschis timp de 
citeva zile sau săptămîni, mai există 
șanse pentru 'noi medieri. Israelul 
a fost prea intransigent în răspunsu
rile date Egiptului : el va trebui să 
facă posibilă următoarea acțiune" — 
conchide „The Guardian".

★
Referindu-se la evoluția evenimen

telor din Orientul Apropiat, ziarul 
american „International Herald Tribune" scrie că „refuzul Israelului de

a se conforma, pînă in prezent, pre
vederilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 privind 
retragerea trupelor sale de pe terito- 
rlite arabe ocupate, a dăunat serios 
negocierilor din cadrul O.N.U și a 
pus în încurcătură pe prietenii săi 
din Statele Unite. După ce Egiptul a 
răspuns pozitiv recentei inițiative a 
ambasadorului O.N.U., devine tot mai 
greu pentru Statele Unite să obiecte
ze pe plan internațional cererilor ca 
și Israelul să procedeze la fel, mai 
ales in ceea ce privește retragerea de 
pe teritoriile cucerite. Cererea funda
mentală a Israelului pentru frontiere, 
sigure are un ecou larg în S.U.A. Dar 
israelienii trebuie să fie convinși că 
frontierele recunoscute de vecinii lor 
și garantate de comunitatea interna
țională se vor dovedi mai sigure de
cît frontierele 
menținute, 
mondială", 
american.

luate prin forță și 
sfidind opinia publică- 

scrie, în încheiere, ziarul 
(Agerpres)

WASHINGTON 10 (Agerpres). - Subcomisia senatorială americană pentru problemele financiare a început la 8 martie audieri privind relațiile comerciale ale S.U.A. cu țările socialiste. Organizate la cererea unor conducători de societăți și oameni de afaceri americani, audierile sînt consacrate examinării proiectului de lege prezentat de senatorul Walter Mondale, care preconizează eliminarea unor restricții impuse de S.U.A. în relațiile comerciale cu țările socialiste și facilitarea schimburilor printr-o serie de măsuri financiare.în cadrul audierilor, reprezerțțanții Cercurilor de afaceri s-au pronunțat în favoarea 'dezvoltării relațiilor comerciale cu țările socialiste, subliniind că o asemenea orientare corespunde intereselor Statelor Unite. Președintele Băncii americane de export — import, Henry Kearns, a cerut, în acest sens, administrației să adopte o atitudine mai activă în promovarea unei politici comerciale normale in relațiile cu țările socialiste. Subliniind consecințele negative ale actualelor restricții artificiale, reprezentantul Asociației naționale a constructorilor de mașini-unelte din S.U.A. a arătat că, „din cauza controalelor severe efectuate asupra exporturilor Statelor Unite, constructorii americani de mașini-unelte pierd importante prilejuri de vînzări în țările Europei răsăritene".

muncitoresc însărcinat
cu formarea

noului guvern
t

OSLO 10 (Agerpres). — Regele 
Norvegiei, Olav al V-lea, l-a însăr
cinat miercuri pe Trygve Bratteii, li
derul Partidului muncitoresc, cu for- 
Iparea,.rj.oiilui. .guvern. Se așteaptă ca 
lista noului, cabinet să fie publicată 
pină sîmbătă sau ccl tirziu pină la 
începutul săptămînii viitoare.

Declanșată în urmă cu 10 zile, 
criza guvernamentală norvegiană cu
noaște. astfel, o nouă etapă în evo
luția sa. Mandatul încredințat lide
rului Partidului muncitoresc inter
vine după eșecul Iui Kjell Bondevik 
de a reface vechea coaliție formată 
din creștini-democrați, liberali, con
servatori și partidul de centru 
(agrarian). în cazul unei reușite, 
Bratteii ar aduce socialiștii la pu
tere după 6 ani de opoziție. Partidul 
muncitoresc deține 74 din cele 150 
de mandate ale parlamentului nor
vegian.

PORTUGALIA Atac

LUNOHOD-1"—Noi performanțe selenare

agențiile de presă transmit
asupra bazei de la TancosLISABONA 10 (Agerpres). — în- tr-un comunicat difuzat la Lisabona, organizația portugheză „Acțiunea revoluționară armată", care activează în. ilegalitate, a revendicat responsabilitatea • pentru explozia și incendiul ce s-au produs luni la principala bază aeriană din Portugalia, situată la Tancos. Comunicatul arată că un grup de comando a pătruns în perimetrul bazei, unde a distrus 14 elicoptere și mai multe avioâne. Se precizează, de asemenea, că a- 

ceastă acțiune a fost îndreptată îm
potriva „aparatului militar al răz
boiului colonialist" dus de Portugalia 
împotriva popoarelor africane și că 
ea a reușit deoarece grupul de co
mando a fost sprijinit de o parte a 
personalului militar al bazei Tancos.

MOSCOVA 10 (Ager
pres). — Stațiile teres
tre sovietice au realizat 
o nouă legătură prin 
radio cu laboratorul se
lenar autopropulsat 
„Lunohod-l". Lunamo- 
bilul a continuat explo
rarea unui crater cu 
diametrul de aproape 200 metri și a transmis 
pe Pămint imagini p'a-

noramice ale suprafeței 
selenare. Directorul ob
servatorului astronomic 
Bochum din R. F. a 
Germaniei, G. Kamin
sky, a anunțat, după 
cum relevă agenția 
T.A.S.S., că la Bochum 
au fost captate timp de 
cinci ore semnalele 
transmise de „Luno- 
hod-l“ și că imaginile 
recepționate au fost de

o calitate deosebită. 
Dacă se fine seama, de 
condițiile specifice de 
pe Dună, de frigul care 
alternează aici cu o 
temperatură foarte ri
dicată și de vidul în
conjurător, rezultatele 
obținute de laboratorul 
sovietic autopropulsat 
constituie o realizare . 
tehnică excepțională, a 
declarat Kaminsky.

0 primă rundă de negocieri 
între Elveția și Piața comună

CORESPONDENȚĂ DIN GENEVA DE LA CORNELIV VLAD

l-a primit pe ambasadorul 
României la TeheranTEHERAN 10 (Agerpres). — Ambasadorul României la Teheran, Pavel Silard, a fost primit de primul ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- veida. în cursul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă prietenească, au fost abordate probleme privind relațiile româno-iraniene.

in S.U.AWASHINGTON 10 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Washington, Corneliu Bogdan, a fost primit marți după- amiază de secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, William Rogers. întrevederea ș-a desfășurat lntr-o atmosferă cordială.

Raporturile Elveției cu > Piața comună constituie în aceste zile unul din subiectele de primă însemnătate în paginile presei elvețiene, după încheierea, la sfîrșitul săptăthînii trecute, a primei runde de nego.cieri intre delegațiile guvernului de la Berna și organismului comunitar de la Bruxelles. Tratativele purtate sînt o consecință a dorinței exprimate în noiembrie 1970 de guvernul Elveției privind încheierea unor acorduri cu „cei șase". Este vorba, în concepția autorităților elvețiene, de stabilirea unor legături speciale între cele două părți care, așa cum au explicat și negociatorii elvețieni trimiși la Bruxelles, nu presupun însă aderarea Elveției la Piața comună. în legătură cu aceasta, în cercurile politice elvețiene se precizează că un asemenea act ar intra’ în contradicție cu principiile politicii externe a Elveției, cu statutul său de neutralitate. „Niciodată în cursul tratativelor, scria comentatorul ziarului 
„Journal de Genăve", nu s-a pierdut din vedere faptul că Elveția .dorește un acord suplu și nu adeziune".Tratativele — „exploratorii" cum le-au numit observatorii — au îmbrăcat un caracter tehnic, privind mai ales schimbul de produse industriale și politica agricolă. Presa elvețiană menționează faptul că în cursul tratativelor rezervele Elveției au fost marcate în mod distinct în ce privește diferitele modalități de cooperare cu Piața comună. „Elveția nu

va adopta, bineînțeles, politica agricolă a celor șase", nota ziarul gene- vez „Le Courrier", evocînd in acest sens posibilitatea realizării unor a- corduri bilaterale.După discuțiile exploratorii de la Bruxelles, ziarele elvețiene apreciază că punctele de vedere ale celor două părți sînt mult mai bine cunoscute reciproc și că o primă etapă a raporturilor Elveția—Piața comună a fost parcursă. în ceea ce privește fazele 1 următoare, ziarele de aici sînt de părere că „ceea ce este mai dificil, abia urmează să înceapă" („Journal de Geneve"). Colaborarea Elveției cu Piața comună va trebui să fie încadrată în contextul relațiilor stabilite intre organizațiile de la Bruxelles și alte, state membre ale Asociației europene a liberului schimb (A.E.L.S.) — Portugalia, Suedia, Austria, Finlanda, Islanda și mai ales Anglia. O decizie definitivă privind raporturile Elveția — C.E.E., opinează comentatorii,- nu va fi probabil adoptată înainte de luarea în considerare a raporturilor intre „cei șase" și fiecare din țările membre ale A.E.L.S., care intenționează înfăptuirea unor aranjamente cu Piața comună. în cazul, de pildă, al unui eșec al demersurilor care ar îngreuna evident și .tățiie Elveției de cooperare cu Piața comună, ziarul „Le Courrier" apreciază că „Berna ar fi nevoită să se mulțumească cu un acord mult mai restrîns decît cel prevăzut inițial".
Angliei, posibili-

Gustav Husak, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și Ludvik 
SVOboda, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, au făcut marți o vizită în localitatea Mlada Boleslav, din regiunea Cehiei centrale, unde au fost oaspeții uzinei de autoturisme „Azna" La mitingul organizat cu acest prilej, la care au participat elevi ai școlii profesionale a urinei, tineri muncitori și reprezentanți . ai organizației Uniunii Tineretului Socialist, au luat cuvintul Gustav Husak și Ludvik Svoboda.

întrevedere Mircea Ma- 
lița-Rene Maheu. Ministrul român al învățămîntului. Mircea Ma- lița, a avut miercuri, la sediul UNESCO din Paris, o întrevedere cu directorul general Rend Maheu. Cu acest prilej, au fost examinate proiectele de cooperare dintre România șj UNESCO în domeniul învățămin- tului și al cercetării științifice din sectorul universitar.

Comerțul dintre cele două 
state germane 8 înregistrat o creștere substanțială in cursul anului 1970, conform ultimelor cifre oficiale date publicității la Bonn. In comparație cu anul 1969, schimburile de mărfuri au sporit cu 21,8 la sută, față de procentul prevăzut — de 15 la sută. Livrările de mărfuri din R.F. a Germaniei către R. D. Germană au însumat 2,484 miliarde mărci vest- germane, iar importurile din R. D. Germană s-au ridicat la 2,064 miliarde mărci v'est-germane.

Un protocol privind 
schimburile comerciale din
tre U.R.S.S. și Turcia a fost semnat la Moscova. După cum transmite agenția T.A.S.S., comerțul dintre cele două țări s-a ridicat, in 1969, la 79 milioane ruble, față de 12 milioane ruble în anul 1960.

Primul ministru al Aus
traliei, John Gorton, și-a 
prezentat demisia, a fost acceptată de guvernatorul general. Conducerea partidului liberal, întrunită miercuri, l-a înlocuit pe John Gorton din funcția de lider al par-

tidului. alegînd în această calitate pe William McMahon, deținătorul portofoliului afacerilor externe. McMahon, noul lider al partidului, care devine în mod automat și prim-ministru, a depus jurămîntul. Printre primele măsuri anunțate de noul premier se numără și aceea referitoare la' numirea lui John Gorton în funcția de ministru al apărării.
Plenara Consiliului Cen

tral al sindicatelor bulgare, consacrată unor probleme organizatorice, a avut loc la Sofia. Kostadin Ghiaurov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., a fost ales de plenară in funcția de președinte al C.C.S, iar Roza Kori- tarova, membru al secretariatului C.C. al P.C.B., în funcția de vicepreședinte. al C.C.S. Secretari ai C.C.S. au fost aleși Ștoil Hristov, Pavlina Enceva și ■ Ivan Spatov. Plenara a eliberat din funcția de secretari ai C.C.S. pe Nadia Vasileva-Jiv- kova, Stpian Stoianov. Krastiu Ev- timov și Mladen Ivanov, care au primit alte însărcinări.

colaborarea în domeniul electrificării regiunilor agricole și al valorificării pămînturilor în R.A.U.
Președintele Ciprului Ma

karios, a Primit Pe membrii delegațiilor Bulgariei, R. D. Germane, României, Siriei, Ungariei și Uniunii Sovietice care au participat la lucrările celui de-al 5-lea Congres al Uniunii țăranilor ciprioți. Membrii delegațiilor au exprimat solidaritatea țărilor lor cu lupta poporului cipriot pentru independență și integritate teritorială, pentru rezolvarea problemei cipriote fără nici un amestec din afară.
IARNA BATE

Săptămină 
vinurilor

românești
la Miinchen“ La Miinchen, capitala landului 
Băvarla, a' avut loc inaugurarea 
„săptămînii vinurilor româ
nești", prilej de prezentare și 
desfacere a celor mai reprezen
tative produse ale podgoriilor 
României.

Manifestarea a fost marcată 
prin deschiderea luni seara, in 
centrul orașului, a unuia dintre 
cele mai mari restaurante din 
Bavaria, „Monchtaler Hirtenstu- ben“, decorat în stil popular 
roțnânesc și profilat pe desface
rea in exclusivitate de produse 
culinare românești.

Localul noului restaurant, si
tuat intr-o clădire ce datează 
de secole și declarată monument 
istoric, a găzduit pînă nu de 
mult una din cele mai vechi 
cafenele muncheneze, Cafe Neu- 
mager. în vederea renovării 
sale, arhitecții s-au deplasat in 
România ; mobilierul, ceramica 
și țesăturile ce împodobesc pe
reții localului, 
personalului de 
fost procurate în cea mai mare 
parte din țara noastră, cu spri
jinul Muzeului satului din 
București. Sperăm — a decla
rai unul din reprezentanții fir
mei „Kollar și Spernath", pro
prietara restaurantului 
restaurantul 
un punct de atracție al Mur/- 
chenului, un 
pentru munchenezi, ca și pentru 
oaspeții capitalei bavareze.

în cadrul „Săptămînii vinuri
lor românești", în unele dintre 
cele mai mari magazine din 
Munchen și împrejurimile sale 
va fi desfăcut un bogat sorti
ment de vinuri, aparținînd celor 
mai renumite podgorii ale Ro
mâniei.

ca și costumele 
deservire au

ca
nostru să devină ■

loc de intilnlre

Bonn 10
M. MOARCAȘ

ÎN RETRAGERE

Ziarul „El Popular" care apare în capitala Uruguayului a cerut guvernului acestei tari să stabilească relații diplomatice cu Republica Democrată Germană. „Existența Republicii Democrate Germane ca stat suveran și independent este un fapt istoric irevocabil".' scrie ziarul.

După ultima sa 
actuala „stagiune", 
bligată să bată în 
proape in întreaga 
peratura este în ușoară creștere, 
după mai bine de o săptămină de 
frig, ninsoare și viscol. In R.F. a 
Germaniei vremea a devenit u- 
medă, iar in nordul țării s-au 
semnalat ploi, care au favorizat

ofqnsivă din 
iarna este o- 
retragere. A- 
Europă, tem-

formarea poleiului. Traficul ae
rian de pe aeroportul din Bruxel
les a fost serios 'perturbat marți 
dimineața, din cauza ceții. Situa
ția s-a normalizat în cursul,ace
leiași zile. Cu toate că la Madrid 
a continuat să ningă ușor, circu
lația rutieră s-a normalizat, iar 

înregistrează creș- 
(Agerpres)

la.ția rutieră 
temperatura 
teri ușoare.

In ce privește problema 
convocării unei conferințe 
general-europene asupra 
SeCUritătii, *ntre Finlanda și Austria există un acord deplin, a declarat ministrul finlandez al afacerilor externe. Veino Leskinen, care se află intr-o vizită oficială la Viena.

La Kremlina avut 10P miercuri o.întilnire între Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S., și delegația guvernamentală economică a R.A.U., condusă de vicepremierul Aziz Sidky. Cu acest prilej, informează agenția T.A.S.S., a fost abordat un larg cerc de probleme privind extinderea relațiilor comerciale și economice dintre U.R.S.S. și R.A.U.. inclusiv Iarna își. permite pe alocuri „gesturi" insolite. ÎN FOTOGRAFIE : O ima
gine mai mult decît rară — celebra fîntînă Trevi din Roma acoperită de 

un strat gros de zăpadă
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