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DEZVOLTĂRII PRODUCȚIEI
9rețineți că este o problemă pe care ne străduim s-o eliminăm din activitatea noastră".Preocupări la fel de serioase am constatat și în alte uzine constructoare de mașini. De pildă, la Uzina de mecanică fină din Sinaia, la Uzina constructoare de mașini din Reșița și la cea de construcții metalice și mașini agricole din Bocșa — asigurarea cu muncitori de înaltă calificare este o problemă ce se bucură de toată atenția. Alături de aceste

Dan MATEESCU 
Constantin CAPRARU 
Nistor ȚUICU

Pentru satisfacerea în tot mai mare măsură a necesităților tuturor ramurilor economiei naționale cu mașini, utilaje și instalații se prevede ca, în anii actualului cincinal, producția uzinelor industriei construcțiilor de mașini — ramură „cheie" a industriei noastre socialiste — să se dubleze. în proporție de peste 70 la sută, acest spor va fi obținut pe seama creșterii productivității muncii, iar cealaltă parte va fi realizată prin atragerea și pregătirea in această ramură a unui însemnat număr de muncitori calificați.Subliniind că pentru asigurarea și formarea noilor cadre calificate este nevoie să se dea dovadă de o viziune de largă perspectivă, în cuvîn- tarea rostită la consfătuirea de lucru a conducătorilor centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat : „Necesarul de cadre trebuie deci cunoscut și prevăzut cu mult inainte, spre a ști unde să formăm aceste cadre, ce să facem în acest scop. De asemenea, ca să pregătim muncitori calificați, trebuie să știm dinainte cîți ne trebuie, ce școli dezvoltăm pentru a- ceasta".Cu atit mai mult are o deosebită însemnătate această indicație pentru industria construcțiilor de mașini, cu cit — după cum se știe — uzinele din această ramură au de îndeplinit în cadrul actualului plan cincinal un important program de creștere a producției, de realizare de mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. Este cunoscut că, în cincinalul în care am intrat, în această ramură vor intra în funcțiune noi unități, că multe dintre fabricile și uzinele existente își vor lărgi capacitatea de producție. Deopotrivă sînt necesare noi cadre calificate și pentru generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III în întreprinderi.Din datele furnizate de Direcția de personal și învățămînt am reținut că, incepînd din acest an și pînă în 1975, pentru uzinele industriei construcțiilor de mașini se vor pregăti 100 000 de muncitori in școli profesionale și uiți 40 000 de muncitori prin ucenicie 
Ia locul de muncă. Cu alte cuvinte, în decurs de cinci ani va fi pregătit un număr de muncitori e- gal cu întreaga populație de azi a Clujului. Specialiștii cu care am discutat susțin că acești 140 000 de lucrători vor satisface pe deplin necesitățile de forță de muncă calificată ale uzinelor din această ramură, pînă în 1975.Să vedem cum decurge acțiunea de calificare sau de ridicare a calificării lucrătorilor. Pentru a ne edifica, am mers în mai multe întreprinderi con- - structoare de mașini. La uzina „Electronica" din Capitală, de pildă, pregătirea în diverse forme de învăță-

mînt a celor 1 000 de elevi în meseriile de montatori-reglori de aparate de radio și televizoare, confecționeri piese radio și TV, electricieni, matri- țeri, sculeri, strungari, frezori se desfășoară corespunzător. Aceleași aprecieri favorabile se pot face la această uzină și în ce privește încadrarea noilor lucrători în secțiile de fabricație. „Creșterea tehnicității producției, necesitatea de a îmbunătăți gradul de execuție, de a ridica continuu calitatea aparatelor de radio și a televizoarelor presupun, înainte de orice, o calificare superioară a lucrătorilor — ne spunea ing. Constantin Faur, directorul general al uzinei. E drept, nu cu mult timp în urmă, am fost criticați tocmai în legătură calitatea unor produse ; doresc cusă (Continuare în pag. a Iî-a)
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BUCURESÎI-CONSTANTA » <în cursul acestui an se vor încheia lucrările pentru dublarea liniei ferate București—Constanța, magistrală de mare trafic. Pentru accelerarea lucrărilor sînt utilizate noi tipuri de prefabricate, iar pentru controlul sudurilor, care necesită un volum important de muncă, se folosește aparatură nucleară.Dublarea acestei importante magistrale feroviare a țării va contribui la sporirea considerabilă a traficului de călători și mărfuri, la posibilitatea ridicării gradului de siguranță a circulației tuturor trenurilor, precum și la reducerea duratei de parcurs.
La Galați a început construcția unui nou tip de navă maritimă, cu caracteristici tehnice și de exploatare diferite de cele realizate pînă acum. Particularitățile noii nave rezultă din însăși destinația ei — transportul de mărfuri în containere și autoturisme.Pentru a satisface cerințele pe care le ridică transportul unor asemenea mărfuri; nava a fost concepută cu trăi punți, avînd 128 metri lungime și 20 lățime. Ea este dotată cu stabilizatoare active care-i permit să-și mențină o bună stare de plutire și pe timp de furtună. Nava poate transporta 240 containere și 150 autoturisme. (Agerpres)

Dăltuim viitorul
în marmura prezentului

Apropicrea mărețului jubileu — semicentenarul Partidului Comunist Român — ne impune variate teme de meditație, desprinse din tulburătoarele pagini de luptă care compun glorioasa istorie a conducătorului destinelor noastre, configurînd multiple aspecte, trăsături și linii de forță ale vieții și activității partidului. No oprim, în rîndurile de față, la una singură : CAPACITATEA PARTIDULUI DE A FI ARHITECT ȘI CONSTRUCTOR AL VIITORULUI, de a-1 pregăti — atit în panoramele largi, cit și în detaliile înaintării — și de a ne pregăti pe noi înșine pentru el.Ne-am deprins în ultimul sfert de veac să gîndim la viitor cu certitudinea fermă și sobră a celor stăpini pe ziua lor de azi și de mîine. Ne-am deprins să visăm la ziua de mîine visul cu vrem cu aspirația înfăptuirii.Proiecție — etern și universal umană — a idealurilor și aspirațiilor spre mai bine, acest „timp al doilea" al existenței noastre capătă, astăzi, sub lumina planurilor de partid, măsurat în etape și termene determinate științific, valoare de certitudine și, în același timp, de obligație socială.Viitorul concretă, desfășurată organizat, sub conducerea partidului comunist ; o

bătălie izvorîtă din conștiința sentimentului de noastre, deci secință, din stăpini ai destinelor ai istoriei, șl, ca o con- înalta răspundereechilibrînd atent viața, ceea ce ceea ce putem, cu capacitatea
I GlorPosul semicentenar

>

— la noi — este o bătălie cială pe care o implică această conștiință.Azi, viitorul întrezărit, cîndva, de primele generații de luptători comuniști a devenit realitate, probînd cu adevărul nedezmințit al vieții capa-

citatea partidului de a îndrepta mersul istoriei noastre pe o albie desenată exact, cu rigoarea previziunii științifice.Cîțiva oameni — cîtiva comuniști — ne oferă, în rîndurile care urmează, prin faptele, gîndurile, sentimentele și opiniile lor, racordate la marile comandamente pe care ni le trasează în actuala etapă partidul, cîteva ipostaze ale înțelegerii viitorului și ale escaladării lui conștiente. Să-i ascultăm.
A ESCALADA CONȘTIENT VIITORUL. „Viitorul pornește, la noi, de la o cifră de plan" ! Formula a- parține unui miner. Geza Kalman, șef de brigadă în Valea Jiului, la Paroșeni, își argumentează ideea descoperindu-ne, în abatajul în care lucrează, sub lumina prăfoasă a becurilor așezate ghirlandă pe stîlpi metalici, orizonturile unei înțelegeri superioare a actului creator al muncii cotidiene în pla- al dezvoltării economiei, a

Luni, 15 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
a primit la sediul C.C. al P.C.R. 
delegația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna

Luni, 15 martie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit un dejun în 
cinstea delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de 
ministrul afacerilor externe, doam
na Nguyen Thi Binh.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț,

mului de Sud, condusă de minis
trul afacerilor externe, doamna 
Nguyen Thi Binh.

La primire au participat Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului

Ștefan Voitec, Corneliu Mănescu, 
Vasile Vlad, Suzana Gâdea, Tudor 
Ionescu, George Macovescu.

Au fost prezenți membrii dele
gației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud — Nguyen , Duc ^Van, 
ambasadorul Republicii Vietnamu-- 
lui de Sud la București, Phom Vam 
Ba, director la Biroul de Informații

Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc, au fost abordate probleme le
gate de dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, 
dintre popoarele român și vietna
mez, precum și probleme privind 
situația actuală din Indochina.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

al delegației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu la Paris, Truong 
Tung, expert în cadrul acestui 
birou.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și doamna Nguyen Thi 
Binh au rostit toasturi.

Alegerea unui manuscris din teancul redacțional și tipărirea lui e un gest de mare răspundere. Apariția lui în pagina de revistă sau de carte poate însemna începutul unei cariere literare glorioase sau al uneia mediocre, poate însemna încurajarea unei autentice vocații, dar și susținerea unei simple veleități. Actul promovării nu e lipsit de anumite riscuri șl responsabilitatea lui e dintre cele mari. întrebăm adesea pe scriitori „de ce scriu" și îi putem întreba și pe cei mai proaspeți debutanți de ce o fac, dar trebuie să punem aceeași întrebare celor ce promovează pe noii scriitori : „De ce o fac și în numele 
căror criterii acționea
ză ?“, „Pe temeiul căror 
criterii sînt alese unele 
manuscrise înaintea alto
ra „Poate o revistă să 
se dispenseze de promo
varea debutanților ?“Există la multe reviste o evidentă preocupare de a publica multe nume noi. Atitudinea, în principiu, merită deplină aprobare. Cu condiția ca preocuparea să nu se vădească mecanică. Se observă că în unele reviste se publică multă poezie ; se pune accentul însă pe cantitate fără a se evidenția preocuparea de orientare spe
cială a acestor debutanți. Speranța e, desigur, aceea a descoperirii unui talent de care descoperitorul și revista să-și lege numele. Dar acest mod de a acționa e heliadesc, asemănător îndemnului „scrieți băieți, numai scrieți" — atitudine justificată acum mai mult de un veac, dar nu în consens cu spiritul critic pe

care actul promovării trebuie să-1 aibă azi. Iar 
absența spiritului critic e 
învederată de absența 
criteriilor. Promovarea unui debutant presupune o conștiință critică la cel ce patronează promovarea, 
conștiința unei necesități 
literare. De obicei ea nu există și consecințele sînt cele pe care le cunoaș-

niți în literatură ea se transformă în contrariul ei : în goana după nume noi sînt uitați chiar cei descoperiți. Aceștia din urmă sint publicați o dată sau de două ori și uitați, azvîrliți în anonimatul din care abia ieșiseră. într-un singur an, 1970, revista 
Luceafărul, de pildă, a publicat 222 de noi autori

tem : în librării întîlnim o sumă de cărți și de autori a căror apariție n-a fost prezidată de vreun spirit critic, autori a căror conștiință literară e deficitară de vreme ce debutul nu contribuie în vreun fel la educarea Iui literară. Marea diversitate a tendințelor, modalităților lirice pe care o găsește în revista în care a debutat nu-1 va ajuta să se găsească pe sine. Preocupate de cantitatea debuturilor multe reviste își neglijează alte funcții la fel de importante : tipărirea debutan
ților, disocierile critice a- 
supra literaturii contem
porane sau. o alta la fel de importantă, analiza cri
tică a literaturii debutan
ților. Dintr-o prevenitoare atitudine față de noii ve

de poezie dintre care 122 o singură dată. Nu îmi pare că prin asemenea a- pariții meteorice se poate realiza o muncă de continuitate, se poate asigura lansarea unor nume cu perspectivă.Ar mai fi de adăugat necesitatea acordării în reviste a spațiului necesar pentru critica acestor pro
ducții ale debutanților.Un al doilea aspect problemei i-ar viza debutanții care au reușit să scrie o carte, două și chiar trei. Ispitiți de lansarea a cit mai multe nume, revistele uită adesea de existența acestor scriitori. Consecința : absența comentării literaturii lor, a analizei ei critice, a confirmării sau ne- confirmării valorii ei li-

al pe

terare. Deci, absența unor utile îndrumări în stare • să dea noilor veniți în literatură o perspectivă a- supra devenirii lor scriitoricești, asupra menirii lor artistice. Sînt autori asupra cărților cărora comentariul s-a oprit deși acești tineri scriu o bună parte a literaturii de astăzi. Responsabilita
tea urmăririi activității lor 
este la fel de importantă 
ca responsabilitatea actu
lui promovării.Iată de ce nu putem uita că actul promovării e 
un act de responsabilitate și că prin el se asigură viitorul literaturii. După cum susținerea unui debutant e o activitate la fel de serioasă și responsabilă ca și actul de a-i asigura debutul și ar trebui să fie în mod firesc rodul acelorași criterii care patronat selectarea inițială. Așa făcea E. vinescu urmărindu-și deaproape autorii pe jee-i descoperise și-i propusese publicului. Un a- devărat susținător de debutanți, care nu ține să facă paradă de munca st, nu-și reduce susținerea la simpla publicare a autorului respectiv, ci îi însoțește apariția în lume de o prezentare, de un profil critic, de analize literare pe măsură ce cantitatea scrierilor fostului debutant crește și ridică noi probleme critice. Este ceea ce nu se întîmplă în cazul celor mai multe dintre promovările de debutanți actuale. Actul promovării e un act responsabil care nu e decît începutul.

M. UNGHEANU

revistelor nu decît formal,

au lui Lo- în- ca-
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nul larg țării.— Mina noastră — ne spune — este tînără, dar cifrele de plan, deci proiectele viitorului, au fost aici, de la bun început, dintre cele mai îndrăznețe. Dintre cele mai'mari... Din 1967. de cînd conduc brigada, producția minei a crescut de peste 5 ori. Anul acesta, față de anul trecut, cifra de plan e mai mare cu 10 la sută. Viitorul minei, deci al nostru și al familiilor noastre, are ca fundameht această cifră : a o realiza sau nu înseamnă a realiza sau nu viitorul spre care tindem.— Și cum se traduce, pe planul practic al activității dv., acest raport între azi (care e deocamdată o cifră abstractă) și ziua de mîine ?lupta pentru depășirea a propriilor noastre reali-sînt concludente. Cîndcunoșteau — oPK-7 pentru înaintări — cerînd o a găsit minerii comuniștii
reașezare i-au în- pe cu

— Prin continuă zări.Faptelemina a fost dotată cu un utilaj pe care minerii nu-1 combină au fost momente care,regîndire și o tregii activități, unii nepregătiți. Dar mai multă experiență, brigăzii, au constituit, în acele zile,factorii de coeziune care au asigurat reașezarea brigăzii în noul ei echilibru, trecerea la o nouă organizare a muncii, succesul ei.— Pentru viitor trebuie să lupți. Să-nu cruți tot ceea ce e mai bun în tine — conchide minerul.
I. OLTEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Toastul tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Stimată Doamnă Nguyen Thi Binh,Stimați tovarăși,. Aș dori să exprim încă o dată satisfacția noastră pentru vizita pe care delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud o face în România.Poporul nostru a urmărit și urmărește cu deosebită simpatie lupta pe care Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, poporul vietnamez o duce împotriva intervenției americane, pentru apărarea patriei, a dreptului său sacru de a hotărî asupra destinelor sale, în conformitate cu propria sa voință, fără amestec străin.Ajutorul pe care poporul român I-a acordat ”și îl acordă poporului vietnamez și celorlalte popoare din Indochina constituie o expresie a politicii generale a României de a sprijini toate popoarele care luptă împotriva imperialismului, pentru eliberare națională șl socială.Noi înșine am cunoscut asuprirea străină a imperialismului, am luptat împotriva subjugării ; de aceea înțelegem și sprijinim lupta tuturor popoarelor care se ridică împotriva politicii imperialiste de dominație, de amestec în treburile altor state. Viața demonstrează în permanență că au trecut vremurile cînd imperialiștii puteau să-și impună după bunul lor plac politica de dominația. Exemplu] luptei poporului vietnamez, eșecul intervenției imperialismului american în Vietnam arată că atunci cînd un popor este hotărît să-și apere independenta și libertatea nu există forțe în lume în stare să-l îngenuncheze, să-1 supună ; de aceea, poporul vietnamez se bucură de simpatia și sprijinul tuturor țărilor socialiste, ai popoarelor din întreaga lume ; de aceea politica agresivă a Statelor Unite este dezaprobată de popoarele din lumea întreagă.înțelegem greutățile prin care trece poporul vietnamez ; știm'că lupta sa nu este deloc ușoară, dar avem convingerea că el va obține victoria, că, pînă la urmă, trupele americane vor trebui să plece din Vietnam și din întreaga Indocliină, să inceteze orice intervenție militară împotriva Republicii Democrate Vietnam și a celorlalte țări indochinezc. că popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian vor putea să-și hotărască dezvoltarea așa cum o doresc. Considerăm că, folosind toate formele de luptă posibile, bizuindu-se pe sprijinul țărilor socialiste, al tuturor forțelor antiimperialiste, poporul vietnamez, celelalte popoare din Indochina pot fi sigure de victorie.România sprijină propunerile Frontului Național de Eliberare, bază realistă care poate duce la rezolvarea politică a războiului din această zonă, cu respectarea drepturilor naționale ale popoarelor indochineze, a intereselor păcii și securității internai ionale.Noi urăm Frontului Național de Eliberare, poporului vietnamez, celorlalte popoare din Indochina, să obțină victoria cit mai curînd, spre a se putea astfel consacra muncii de construcție pașnică, ridicării bunăstării lor.Doresc să asigur pe tovarășii vietnamezi de tot sprijinul din partea poporului român și să Ie urez succese cit mai mari în lupta lor dreaptă.Propun acest toast pentru succesul luptei pe care o duce populația sudvietnameză, sub conducerea Frontului Național de Eliberare ;Pentru președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului National de Eliberare, Nguyen Huu Tho ;Pentru președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu, Huynh Tan Phat ;Pentru ministrul de externe și șeful delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu — doamna Nguyen Thi Binh ;în sănătatea tuturor celorlalți tovarăși prezenți aici ;Pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre țările noastre, dintre popoarele român și vietnamez I

Toastul doamnei

Nguyen Thi Binh
Stimate președinte al Consiliului de Stat,Stimate președinte al Consiliului de Miniștri,Stimați prieteni.înainte de toate, permiteți-mi ca, in numele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, să mulțumesc guvernului Republicii Socialiste România pentru invitația pe care ne-a făcut-o ca o delegație să vină în țara dumneavoastră, pentru faptul că ne-ați creat prilejul să vizităm țara dv., să facem un schimb de vederi asupra situației din Vietnam și asupra situației internaționale.Am discutat îndeosebi problema situației din Vietnam, care este principala problemă a poporului nostru.în zilele pe care le-am petrecut în România, peste tot unde am fost, am întîlnit sentimente de simpatie prietenești, frățești, față de noi. Recunoaștem că în aceste sentimente se reflectă sentimentele partidului șl guvernului român față de lupta poporului nostru. Lucrul care ne-a bucurat și care ne va stimula, este acela că partidul și guvernul român și-au reafirmat hotărîrea de a ne acorda ajutor pînă la victoria finală.Noi sîntem încredințați că poporul vietnamez și popoarele din Indochina își vor intensifica lupta în scopul cauzei lor sfinte și se vor bucura de sprijinul — l>o zi ce trece, tot mai puternic — al țărilor socialiste, precum și al celorlalte țări din întreaga lume. Cu toate că lupta noastră va mai continua să fie încă dificilă, totuși victoria va fi de partea noastră.Vrem să exprimăm aici satisfacția șl sentimentele do bucurie ale membrilor delegației noastre în fața marilor realizări obținute de către poporul român în opera de construcție a țării sale. Noi cunoaștem că aceste realizări nu ajută numai poporul român în construcția unei țări prospere, dezvoltate, ci constituie un sprijin pentru popoarele care luptă pentru independență și libertate națională. Considerăm realizările mari obținute de către poporul român în opera de construcție socialistă ca realizări ale poporului sudvietnamez. Permiteți-mi să urez poporului român ca, sub conducerea partidului și a guvernului, să obțină victorii și mai mari în această muncă a sa.în încheiere, doresc să exprim dorința noastră ca relațiile de prietenie dintre cele două țări și popoare ale noastre, Republica Socialistă România șl Republic» Vietnamului de Sud, să se întărească și să se dezvolte tot mai mult, ca solidaritatea combatantă dintre celo două țări și popoare ale noastre să se dezvolte și mal mult în interesul celor două popoare ale noastre.Permiteți-mi și mie ca să toastez, inainte de toate, pentru prietenia și solidaritatea frățească dintre poporul român și poporul vietnamez.Urez poporului român victorie în îndeplinirea planului cincinal pe perioada 1971—1975.în sănătatea dv.. domnule președinte Nicolae Ceaușescu,în sănătatea dv., domnule președinte Ion Gheorghe Maurer,In sănătatea tuturor celor prezenți aici,în sănătatea colegului meu, domnul Mănescu.Urez tuturor celor prezenți aici multă sănătate șl noi victorii în activitatea pe care o desfășoară.
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PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA

Ar fi necesară revizuirea 
sistemului actual ele creditareLuat în ansamblu, proiectul de lege vine să stimuleze în mod deosebit activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare economică, tehnico-științifică a tării noastre. Privit articol cu articol, proiectul are nevoie de unele precizări. Mă refer în primul rînd la importanța prevederilor articolului 8 privind asigurarea la desfacere a produselor destinate exportului. La aliniatul 2 de Ia a- cest articol se prevede : „Ciclul de producție se consideră încheiat o dată cu valorificarea producției în țară și In străinătate și încasarea efectivă a contravalorii acesteia".Unele întreprinderi întîmpină mari greutăți financiare din cauza modului defectuos de derulare a mărfurilor destinate exportului. Greutățile încep de la contractarea producției pentru export, întîr- zierile împiedicînd buna organizare a producției în întreprinderi. Cea mai Importantă consecință este producerea unor sortimente de mărfuri „în întîmpinarea cererii

partenerilor externi" care, rămînînd în stoc, îngreunează situația financiară a întreprinderilor. Acum, producția necontractată nu se bucură de avantajul creditării bancare, în plus, marfa nefiind vîndută, nu este asigurat disponibilul necesar plății salariilor, al obligațiilor bănești față de bugetul statului și de furnizori.Tot articolul 8 din proiectul de lege, aliniatul IV prevede : „în cazul nerealizării exportului pe ministere sau alte organe titulare de plan sau pe unități producătoare, chiar dacă producția globală a fost îndeplinită, se consideră că planul a fost îndeplinit numai în proporția în care a fost realizat planul de export, influențînd corespunzător rezultatele economico- financiare ale acestora".Cu alte cuvinte, Înseamnă că salariile se vor plăti în viitor proporțional cu gradul de îndeplinire a planului de export. în principiu, astfel de prevederi sînt juste, dar ele pot avea unele consecințe prea

aspre pentru colectivele din întreprinderi care își aduc aportul nemijlocit pentru producția-marfă destinată exportului. De aceea, considerăm necesar a se prevedea prin lege unele amendamente care să împartă răspunderea pentru neîndeplinirea planului de export mai echitabil. în ceea ce privește producția destinată exportului. în cazul cînd contractarea se prelungește din motive întemeiate, organul care decide asupra producției mărfurilor respective să aibă obligația să asigure și acoperirea financiară.Dacă condițiile obiective nu permit sistarea producției pînă la perfectarea contractelor care asigură desfacerea, centrala industrială și ministerul coordonator să fie autorizate a aproba continuarea producției Ia sortimentele ce Ie hotărăsc, constituind stocuri In intîmpinarea cererilor la export la centrala industrială, unde să se localizeze și acoperirea financiară, fie chiar și prin credite speciale aprobate pe bază de hotărîri alo Consiliului de Miniștri sau după metodologia creditării rezervei do plan.
Petre MOCANU
directorul sucursalei lași 
a Băncii Naționale

o Față de textul articolului 46, care stabilește în sarcina Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor atribuții cu totul generale, propunem să se prevadă răspunderea materială a salariați- lor inspectoratului în cazurile în care diferite produse sînt recepționate ca fiind corespunzătoare pentru export și, ulterior, se constată că ele prezintă lipsuri calitative, ceea ce atrage după sine reclamați!, obligația de a acorda bonificații etc. (Emeric Diamantstein, șeful oficiului juridic al Combinatului pentru exploatarea și dustrializarea lemnului din Mureș). in- Tg.
de

Să ferim producția destinată 
exportului de consecințele 

fluctuațiilorCu toate că, în ansamblu, proiectul de lege corespunde cerințelor etapei actuale de dezvoltare a activității de comerț exterior, consider că sînt necesare și unele corecturi. Astfel, atît în articolul 22, cit și în articolul 31 ar fi bine — cred — să se prevadă în mod distinct obligația centralelor și ministerelor de a organiza specializarea pe întreprinderi sau secții a producției destinate exportului. Fluctuațiile în orientarea volumului și structurii sortimentelor au perturbat în trecut organizarea producției, prezența pe piață și în final eficiența activității de comerț exterior. Socotesc că o asemenea precizare în proiectul de lege ar fi de natură să asigure continuitate în producția de export și menținerea piețelor, creșterea eficienței exporturilor prin specializarea producției, diversificarea a- cesteia, obținerea unei mobilități șl

adaptabilități mal mari la cererile pieței externe.De asemenea, se resimte nevoia ca din capitolul II ai proiectului de lege să rezulte mai clar mecanismul planificării de comerț exterior. Am în vedere, în primul rînd, necesitatea ca în ce privește industria metalurgică planul de stat să conțină indicatori valorici de comerț exterior, defalcați pe relații, fără însă a nominaliza sortimente și cantități ; acestea să constituie o- biectul detalierii planurilor de comerț exterior la centrale și întreprinderi, astfel îneît să se asigure exportul de produse cu eficiență ridicată sau de produse care valorifică resurse indigene de materii prime și materiale și nu exportul unor excedente de balanță sau al unor produse care au intr-o anumită etapă o dinamică de creștere" cantitativă și care ulterior nu se mai oferă Ia export.

Cred că îmbunătățiri ar mai putea fi aduse și articolului 35 prin care se stipulează că Ministerul Comerțului Exterior emite norme și instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru toate ministerele, organele centrale și organizațiile economice cu activitate de comerț exterior. Desigur, problema oportunității sau inoportunității unor reglementări normative este complexă și în nici un caz ea nu poate fi minimalizată. Dar aceasta este cu totul o altă problemă, care, după părerea mea, își găsește suficient de bine concretizarea în restul prevederilor din lege. De aceea, prevederea de la acest articol va trebui îmbunătățită, în sensul obligativității pentru toate organizațiile care desfășoară activitatea de comerț exterior de a aplica în mod unitar reglementările metodologice elaborate de Ministerul Comerțului Exterior o dată cu aprobarea sarcinilor de plan. Poate că prin aceasta am închide posibilitatea scurgerii unui volum exagerat de instrucțiuni, care în unele cazuri repetă prevederi ale legii, iar în altele golesc legea de conținut.
Ing. Ioan DOBRIN 
director comercial 
al Centralei industriale Hunedoara

î

în acest sector să lucreze 
cei care știu să facă comerț!Nu am să Insist asupra multiplelor îmbunătățiri aduse, prin prevederile proiectului de lege, activității de comerț exterior. Am să mă opresc, în schimb, la cîteva aspecte desprinse din practica noastră, aspecte care consider că ar trebui avute în vedere la definitivarea legii. în primul rînd mă refer la necesitatea unei mai bune organizări a agenții- . lor comerciale ce funcționează în străinătate — și anume, în funcție de ponderea și structura exportului într-o anumită țară, acestea să fie încadrate cu personal calificat, recrutat din rîndul unităților producă

toare și care, eventual, din punct de vedere administrativ, să fie direct subordonat centralei sau întreprinderii exportatoare. Susțin aceasta, în- trucît prin trimiterea unor reprezentanți ai întreprinderilor producătoare, buni cunoscători ai produselor din punct de vedere al caracteristicilor lor tehnice, aceștia pot trata cu mal multă competență cu diverșii beneficiari, pot lua imediat, în momentul ivirii unor probleme, o hotărire, simplificînd astfel filiera de rezolvare atît de complicată existentă în prezent.Este cunoscut că legea contracte-

lor economice nu permite lansarea în fabricație a unor produse ce nu au contracte de desfacere încheiate, iar, pe de altă parte, uneori este dificil să se asigure integral portofoliul de contracte la export încă înainte de lansarea planului de producție. De aceea, cred că ar fi util ca pentru produsele cu ciclu lung de fabricație să se creeze posibilitatea realizării lor pe stoc, în primul rînd, pentru a putea obține produse cu eficiență economică ridicată, prin lansarea în fabricație a unor loturi mai mari, iar în al doilea rînd, pentru a permite o vînzare a lor ritmică pe întreg parcursul anului, în funcție de solicitările beneficiarilor externi.
Inq. Grigore BURAGA, 
șeful serviciului export 
din Centrala industrială 
de mașini-unelte din București

LA FABRICA DE CONFECȚII CRAIOVA

1OOO de modele(De la corespondentul Scînteii). întreprinderile din cadrul Combinatului de 
confecții Craiova au cunoscut în ultimii 5 ani o amplă dezvoltare. Volumul producției realizate în 1970, față de 1966, a fost de 2,8 ori mai mare, iar al mărfurilor pentru export s-a ridicat la aproape 40 la sută din volumul producției totale. în activitatea combinatului, preponderența o deține, bineînțeles. Fabrica de con
fecții, care și-a cîș- tlgat un binemeritat renume, atît pe piața internă, cît și cea externă. Unul din atu-urile principale cu care a reușit fabrica de confecții din Craiova să se impună în fața comerțului și, îndeosebi, a cumpărătorilor îl constituie diversificarea producției, execuția de confecții în serie mică și de înaltă calitate. Cîteva cifre BÎnt concludente în a- ceastă privință : în ultimii 5 ani, numărul sortimentelor a crescut de 2,7 ori, iar în acest an sortimentele vor spori de 3,5 ori față de 1970, numărul modelelor de confecții ajungînd la circa 1 000.— Datorită numărului mare de modele de confecții prezentate la contractări, mo- flulul de execuție și spiritului inventiv de care au dat dovadă creatorii noștri — ne

spune ing. Constantin Nicolaescu, director general al Combinatului de confecții Craiova — pînă la ora actuală avem asigurată cu contracte întreaga producție pe primele trei trimestre ale anului și, parțial, și pe trimestrul al IV-lea. Din volumul producției contractate pînă în prezent, 53 la sută îl reprezintă producția pentru export.La contractările ce au avut loc la începutul anului la Mangalia, Fabrica de confecții s-a prezentat cu peste 500 modele. Mult apreciate, atît ca modele, cît și ca execuție, au fost costumele pentru copii, rochițele pentru fete și femei, pardesiele pentru fetițe și adulte etc. Pardesiele sînt confecționate din stofe de lină in amestec cu polies- teri, iar la rochițe sînt folosite țesături moderne neșifonabile și rezistente la purtat. Zilnic ies pe poarta fabricii peste 2 000 de rochițe.în vederea stimulării Inițiativei creatorilor de modele, pe lingă un studiu aprofundat și cercetarea unui bogat material documentar, aceștia au participat la contractări pentru a lua contact direct cu reprezentanții comerțului, pentru a le cunoaște aprecierile, o- biecțiile.Un lucru de reținut în activitatea colectivului de muncă de la

fabrica de confecții Craiova este preocuparea pentru organizarea de așa manieră a procesului de producție, incit produsele de serie să nu se deosebească cu nimic de produsele unicate prezentate la contractări și în expoziții. în acest scop, a fost organizată o stație pilot unde noile modele sînt executate în aceleași condiții ca în producția de serie. Aici se studiază amănunțit felul cum decurge procesul tehnologic de producție și acolo unde se constată anumite carențe, determinate fie de modele, fie de comportarea la lucru a materiei prime, se iau măsuri pentru găsirea celor mai potrivite soluții de execuție care, introduse în fabricația de serie, să dea posibilitatea muncitorilor să facă produse de o înaltă calitate. în stația pilot au fost repartizați muncitori cu o bogată experiență, pricepere și spirit inventiv.Datorită receptivității față de cerințele comerțului și ale cumpărătorilor, colectivul de muncă de la Fabrica de confecții Craiova execută și confecții unicate sau de serii foarte mici. Astfel, între 4 și 18 aprilie, la București, Fabrica de ' confecții Craiova va oferi cumpărătorilor serii mici de confecții în exclusivitate pentru magazinul „Romarta copiilor".

© Consider că proiectul lege cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare tehnico-științifică ar trebui să fie pus de acord cu toate instrucțiunile elaborate de Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Banca Națională, cu alte prevederi ale legilor și hotărîrilor elaborate privind comerțul exterior. A- ceasta, deoarece existența unor neconcordanțe între diferite instrucțiuni poate crea dificultăți pe linie financiară uzinelor cu sarcini mari la export și duce la imposibilitatea creditării lor. (Gheorghe Constantinescu, București).
• La capitolul III, articolul 24, ar trebui să se precizeze ce se intîmplă în situația cînd întreprinderea de comerț exterior care deservește una sau mai multe centrale nu asigură comenzi pentru planul de export al unităților producătoare. De asemenea, să se introducă Ia copitolul III un articol cu următorul conținut : „Centralelor care nu au în subordine întreprinderi de comerț exterior, fiind deservite de întreprinderi de comerț exterior subordonate ministerelor, li se acordă competențe lărgite pentru a putea trata direct cu partenerii externi în anumite limite stabilite de forurile de resort". (Chirilă Vrăjitoru. activist al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.)
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construcții

parțială

obișnuite... 
este 

nevoia 
suplimentare,

nu 
fe- 
A- 

altul: 
unor

administrativ, 
mai exigent, 

încasa-

„Blocul nostru are 
un număr de 264 gar
soniere, proprietate 
personală — ne scrie 
Andrei Niculescu, pro
fesor pensionar din 
București, str. Pom- 
piliu Manoliu nr. 13 
— și a fost dat în folo
sință cu trei ani în 
urmă, cu fațada ne
terminată. Din cauza 
unor defecțiuni de 
construcție — ușile 
exterioare și ferestrele 
neetanșe — vîntul, 
zăpada, viscolul, ploi
le și praful pătrun
deau cu ușurință în 
singura încăpere. Cei 
mai mulți dintre loca
tari au luat curind 
măsura închiderii lo
giilor cu rame și gea
muri. La sfirșitul lu
nii noiembrie 1970, 
fără nici un fel de a- 
vertizare, 69 de loca
tari s-au trezit cu 
procese verbale, pri
mite prin poștă, cu a- 
menzi de 3 000 lei fie
care. Ne-am adresat 
judecătoriei sectoru
lui 3 București, care a 
admis plîngerea uno
ra, hotărînd anularea 
amenzii, a admis-o 
parțial, reducînd a- 
menda cu o treime 
la alții, iar la o a 
treia categorie a res
pins plîngerea, menți- 
nînd amenda integra
lă. Dacă fapta noas
tră constituie o cul
pă, de ce nu s-a apli
cat aceeași sancțiune 
la toți ?..."

Am mers pe urmele 
scrisorii: la blocul cu 
pricina erau 123 de 
logii închise. Cum 
de-au fost observate 
doar ceva mai mult 
de jumătate dintre ele 
(adică doar 69) ? l-a 
dat cineva dreptul a- 
gentului constatator 
ca, de la sine putere, 

pe 
pe 
el în

oată ? De ce se face 
această constatare a- 
bia in al treilea an ?

Ne-am interesat la 
Direcția de sistemati
zare și arhitectură. 
„Dispozițiile legale in 
materie sînt clare — 
arată ing. I. Negrea- 
nu, șeful serviciului 
de control pentru dis
ciplină în 
din direcția amintită. 
Logiile au fost făcute 
să fie... logii, și nu 
încăperi suplimenta
re. Cit privește pă
trunderea vintului, 
frigului, ploii, putem 
arăta că verificările 
în ce privește tempe
ratura camerelor res
pective confirmă men
ținerea ei in limitele 
normale, prevăzute. In 
definitiv, nimeni 
face adausuri la 
restrele 
devărul 
simțind 
spații 
pentru cămări, bucătă
rii de vară etc. — o 
dovedește, în optzeci- 
nouăzeci la sută din 
cazuri, modul de folo
sire a spațiilor astfel 
închise — oamenii pro
cedează la transforma
rea logiilor. Dincolo 
de funcția estetică a 
acestora, nu trebuie 
uitat că ele asigură 
iluminarea și aerisirea 
directă a camerelor 
respective. Oamenii 
își petrec mai bine de 
jumătate din viață în 
locuință și sănătatea 
lor trebuie protejată, 
chiar dacă unii sînt 
mai puțin înțelegători".

Interlocutorii noștri 
de la O.C.L.P.P. sînt 
de părere că ori de 
cite ori există consi
derente bine motivate 
și justificate, precum 
și un proiect cores
punzător pentru în
treaga clădire, la ce
rerea proiectantului 
sau a O.C.L.P.P., Di
recția de sistematizare

și arhitectură ar pu
tea să autorizeze în
chiderea temporară 
sau definitivă a unor 
astfel de logii. Deocamdată însă, toate cererile de acest fel sînt respinse. Nein
tervenția la timp și 
consecventă a autori
tăților administrative 
a generat numeroase 
procese ; hotărîrile 
contradictorii (sperăm 
că forurile tutelare de 
resort vor interveni) 
pentru curmarea unor 
astfel de practici nu 
au darul să rezolveau darul 
problema. Ele pot sta
bili doar plata — in
tegrală, .
sau neplata amenzii și 
nu prevăd nimic în 
materie de redeschi
dere a logiilor.

Ținind seama de 
frecvența abaterilor, 
de faptul că ele au 
fost comise în multe ca
zuri, cu un an, doi sau 
trei in urmă și că or
ganul 
acum 
urmărește nu 
rea ■ cu tot dinadinsul 
a unor amenzi, ci res
pectarea disciplinei în 
construcții și restabi
lirea situației inițiale, 
se impune — după 
cum ne sugerează mai 
mulți interlocutori — 
ca, înainte de a se a- 
plica sancțiuni, să fie 
avertizați locatarii in 
cauză și să li se in
dice un termen obliga
toriu pentru redeschi
derea logiilor. Bine
înțeles, ar fi utilă o 
examinare mai atentă 
a eventualelor cazuri 
în care o închidere a 
logiilor este justifica
tă, oportună și poate 
fi autorizată. . Este 
vorba, desigur, de o 
sugestie. In orice caz, 
inconsecvența cu care 
se procedează acum 
este soluția cea mai 
puțin recomandabilă...

să-l amendeze 
unul și să-l ierte 
altul 1 Și-a dat 
seama că la unii 
chiderea este justifi- Al. PLĂÎEȘU

C.E.I.L.-Suceava, a cărui imagine panoramică o prezentăm în fotogra
fia de mai jos, a devenit o unitate de prim rang a economiei noastre 
forestiere. Dispunînd de utilaje de înaltă tehnicitate, de unități de 
transport specializate în scosul și apropiatul buștenilor și de o re
țea de drumuri forestiere însumînd peste 900 kilometri, de un colec
tiv inimos, format din mii de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
acest combinat a ajuns să realizeze, în prezent, 34,5 la sută din 
producția globală industrială a județului Suceava. Tot aici se reali
zează mai mult de o treime din producția de cherestea din răși- 
noase a țării, iar mobila fabricată la Suceava este exportată în 
24 de țări. în cele două luni și jumătate care au trecut din acest an, 
sarcinile de plan la producția globală industrială a combinatului 

au fost depășite cu 14 milioane lei

(Urmare din pag. I)aspecte favorabile am depistat însă și situații în care pregătirea noilor muncitori a rămas pe un plan secundar.Concret, despre ce este vorba ? în primul rînd, despre moduL necorespunzător în care se realizează sincronizarea între necesitățile de muncitori pe meserii și programul de școlarizare. în unele întreprinderi se a- junge Ia asemenea situații datorită stabilirii defectuoase a planului de producție anual.1 De exemplu, la uzina „Vulcan" din Capitală, planul de forță de muncă și de calificare pe anul în curs s-a făcut încă din luna iulie 1970 pe baza prevederilor planului de producție cunoscute la acea dată. în decembrie anul trecut, însă, producția planificată a fost majorată cu zeci de procente. De aici a crescut și necesarul de forță de muncă cu 640 de muncitori. De unde să fie luați cît ai bate din palme ?— Azi, 200 de lucrători sînt în curs de calificare la locul de muncă — ne spunea ing. Ion Oprea, șeful compartimentului de resort de la cunoscuta uzină bucureșteană. Scontăm ca pînă la sfîrșitul lunii martie să mai înceapă cursuri asemănătoare încă 200 de oameni.Dacă avem în vedere că un curs de calificare nu se poate reduce sub 6—8 luni, rezultă că — după cele mai optimiste calcule — numărul suplimentar de muncitori necesari în a- cest an la uzina „Vulcan" va fi asigurat de-abia in noiembrie-decem- brie. în atari condiții, cum se va achita această uzină de sarcinile mari ce și le-a asumat în 1971 ? De aici — o spunem chiar cu riscul de a repeta un adevăr arhicunoscut — reiese însemnătatea unei viziuni de mal largă perspectivă asupra programului de recrutare și instruire a noilor muncitori și tehnicieni, în strînsă legătură cu cerințele producției.Sînt și situații în care planul de producție, cunoscut din vreme, este pus de acord doar „pe hir- tie“ cu cel de pregătire a muncitorilor. în practică, această sincronizare nu se realizează. Urmarea nu este greu de dedus : în anumite meserii — turnători, forjori, strungari, rabotori — există o adevărată penurie de muncitori calificați Anul trecut, la Grupul școlar al uzinei „1 Mai" din Ploiești, pentru meseria de turnător nu s-au putut recruta

decît 14 tineri. Dar uzina are nevoie de mult mai mulți. Aceeași situație am întîlnit-o și la școala profesională a uzinei „Electroputere" din Craiova. Majoritatea celor ce se înscriu la această școală preferă meseria de electrician. Am discutat cu cadre didactice, cu specialiști din uzine și din minister : de ce unele meserii sînt „asaltate", iar altele o- colite ? Răspunsul a fost același — și anume, că în școlile de cultură generală. de unde se recrutează candi- dații, meseriilor nu li se face o prezentare corespunzătoare. Nu de puține ori, tinerii și părinții lor cred că în turnătorie sau în forjă se lucrea-

Bunăoară, aproape jumătate din cel 130 strungari ce sînt calificați anual la grupul școlar al uzinei „1 Mai" din Ploiești iau calea altor unități.— Cu deosebire, modul în care unii maiștri și șefi de secție tratează pe proaspeții absolvenți ai școlii profesionale — ne-a răspuns ing. Dumitru Nistor, directorul general al Centralei industriale de utilaj petrolier din Ploiești. în unele ateliere tînărul muncitor se lovește de indiferență, de răceală. Mai mult, nu de puține ori. acestuia i se repartizează numai lucrări retribuite slab. Rezultatul este că nu puțini dintre tinerii muncitori, pregătiți în școală

ză tot ca acum... o sută de ani. Tov. Gheorghe Mărăcineanu, care răspunde de practica mecanicilor la uzina „1 Mai", ne spunea : „Azi. în sectoarele calde, procesele de producție au un înalt grad de automatizare și mecanizare. Pentru a se convinge, invităm tineri și părinți la noua noastră forjă — un adevărat laborator la proporții industriale". Asemenea exemple se cer, neapărat, introduse pe scară largă.în investigațiile noastre am constatat și o serie de aspecte în care lipsa de muncitori din anumite meserii provine nu din numărul mic al elevilor care optează pentru aceste profesiuni, ci din ceea ce se petrece după absolvire. „La noi. la examenul de admitere în clasele ce pregătesc muncitori specializați în prelucrarea metalelor, se prezintă cite 2—3 candidați pe un loc — ne relata tov. Traian Cazimir, inginer șef Ia uzina „7 Noiembrie" din Craiova. Dar. la nici un an sau doi după absolvire, noii muncitori cer transferul". La fel se petrec lucrurile și la alte întreprinderi oonstructoare de mașini.

cu nu puține eforturi, pleacă în alte întreprinderi.Dacă față de noii muncitori ve- niți în secțiile de fabricație nu se va manifesta întreaga solicitudine, dacă ei nu vor fi sprijiniți să se încadreze cît mai repede în procesul de muncă, să-și dezvolte deprinderile practice, e clar că lipsa de muncitori calificați se va perpetua.Cele mai mari deficiențe în asigurarea cu muncitori a uzinelor constructoare de mașini rezidă însă în modul în care se desfășoară pregătirea tinerilor în școlile profesionale și, mai ales, practica elevilor în întreprinderile productive. Nu vom insista prea mult asupra volumului și conținutului materiilor predate. Cert este că — așa cum au susținut mulți dintre interlocutorii noștri — în timp ce unele discipline sînt încărcate cu prea multe elemente (nu puține însușite de elevi și la școala generală), necesitînd un număr mare de ore în detrimentul celor de practică, altele nu conțin o serie de noțiuni absolut necesare viitorului muncitor. Dar probleme încă nerezolvate se ma

nifestă și în domeniul practicii de producție. în această ordine de idei trebuie arătat că la practică elevii nu lucrează efectiv cele 8 ore zilnic ; mai mult stau degeaba. Nu rareori, muncitorii cărora le sînt încredințați și care primesc un spor de salariu tocmai pentru îndrumarea dată elevilor-muncitori, în Ioc să le dea efectiv de lucru. îi trimit după tot felul de treburi mărunte, încheiem aici observațiile noastre. Chiar și din această succintă prezentare a lor se desprinde cu claritate că într-o serie de uzine constructoare de mașini se mențin numeroase carențe — începînd de la recrutarea și pînă la stabilizarea noilor muncitori în secții și întreprinderi. Persistența lor este cu atît mai demnă de luat în seamă cu cît. cu aproape un an în urmă, ing. Mihai Martinescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, declara unui redactor al ziarului nostru : „Conducerea ministerului socotește azi (acum un an — n.n.) asigurarea și pregătirea muncitorilor calificați ca problema nr. 1 pentru ramura noastră... A- cest deficit (de personal calificat — n.n.) nu va putea fi eliminat decît prin eforturile tuturor comitetelor de direcție din uzine și ale consiliilor de administrație ale centralelor, cărora li s-a trasat ca sarcină să organizeze pregătirea de noi eșaloane de cadre prin cursuri de scurtă durată, cu și fără scoatere din producție — în care scop au alocat fondurile necesare —, să inițieze sistematic diferite acțiuni pentru ridicarea calificării și specializarea muncitorilor". Care este situația la un an de la consemnarea acestei declarații, s-a văzut. Cel puțin în cazul uzinelor investigate — prea multe lucruri nu s-au schimbat IConsiderăm că a sosit vremea de a nu se mai tolera o atare situație în ceea ce privește pregătirea noilor muncitori pentru industria construcțiilor de mașini. Organizarea și desfășurarea unei activități corespunzătoare în acest domeniu constituie azi o problemă de cea mai stringentă actualitate pentru fiecare unitate din această ramură. De răspunderea și operativitatea cu care va fi soluționată această problemă depind, în măsură hotărîtoare, realizarea și depășirea sarcinilor mari și complexe ce revin uzinelor constructoare de mașini în anul 1971 și în întregul cincinal.

FAPTUL
DIVERS
Datorie 
împlinităEra ora 4 dimineața. în clădirea Casei copilului din Alba Iulia, strada Mihai Viteazul nr. 3, izbucnise un incendiu, provocat de o defecțiune a coșului de la bucătărie. O mare suprafață din acoperișul imobilului era deja în flăcări. Pericolul cel mare era însă altul. în saloanele de la etaj dormeau 108 copii sub 3 ani ! Totul depindea acum de compania de pompieri militari din localitate, prezentă Ia fața locului încă din primele minute de la izbucnirea focului. După o oră și jumătate de luptă cu focul, datorită felului în care ostașii au știut să-și facă datoria, copiii se aflau în afara oricărui pericol.
Sutele
au complicat 
examenul

Ivan Marin din comuna Dioști 
(Dolj) susținea proba scrisă la 
examenul pentru obținerea per
misului de tractorist rutierist. A 
răspuns la o parte din întrebări, 
dar, cum își dădea singur 
seama că nu va întruni minimul 
de puncte necesar, pentru „com
pletare", a introdus între filele 
chestionarului cîteva hirta de o 
sută de lei I In fața unei aseme
nea lucrări, examinatorii și-au 
declinat imediat competența în 
favoarea organelor de procura
tură și apoi a instanței de jude
cată. Acum candidatul poate fi 
sigur că „proba" prezentată în
trunește toate condițiile pentru 
a-și primi „permisul" ce i se cu
vine pentru încercarea de mi
tuire.

Ținta
era prea 
îndepărtatăPlecați în excursie prin munții Retezat, studenții timișoreni Zoltan Iszlai și Nicolae Constantinescu și-au propus, cu temeritate, să ajungă . " ' 'ziua respectivă la cabana Pietrele. In satul Nucșoara (Hunedoara) i-a prins întunericul, dar ei și-au continuat drumul mai departe. După încă două ore de mers au ajuns la cabana Cilnic. în ciuda riscurilor care deveneau tot mai evidente, din cauza timpului nefavorabil, nici aici n-au acceptat să înnopteze. La un moment dat, cînd de-a- cum erau departe de cabană, Z. I., obosit, a abandonat schiu- rile și rucsacul. Cu toate acestea n-a mai putut continua ascensiunea. Colegul său a încercat să-l transporte în spate, dar și-a dat seama că nici așa nu vor ajunge prea departe. L-a acoperit cu propriile-i haine și a plecat după ajutoare. S-a întors împreună cu cîțiva ostași și localnici întîlniți în cale. Era I„ în urma efor- a încetat spre primulînsă tîrziu : Z. tului nesăbuit, viață în drum de ajutor.

neapărat în

din post
După 
moartea 
căpriorului

Intr-una din zilele trecute, 
Alexandru Szeibert, Alexandru 
Demeter și fiul său Nicolae — 
tustrei din Sighetul Marmației 
— au poposit în pădurea Hera, 
la o vinătoare de mistreți. Aici 
s-au întilnit cu alți vînători din 
satul Coștiui și cu paznicul Va- 
sile Stefanca. Deși s-au tras 
multe cartușe, recolta din ziua 
aceea n-a fost bogată. Doar Ale
xandru Szeibert se părea că 
avusese mai mult noroc. Dar, 
întrebat în ce a tras, el a răs
puns că într-o vulpe, însă nici 
aceasta n-a căzut. Adevărul era 
totuși altul. După ce s-au des
părțit de ceilalți vînători, cei trei 
sigheteni au mai întîrziat prin 
pădure. Alexandru Szeibert im- 
pușcase un căprior pe care l-a 
jupuit, iar carnea a împărțit-o 
cu Alexandru și Nicolae Deme
ter. Descoperiți însă cu ea in 
tolbă, ei au fost excluși din rîn
dul vinătorilor și obligați să a- 
chite costul căpriorului. Și plata 
nu se va opri numai la 
preț.

Vinovății 
trebuie 
căutati

9

la garaj

acest

încărcat cu 20 de pasageri, autobuzul 31—NT—645, condus de șoferul Nicolae Vîrlan de la I.J.T.A. Piatra Neamț, urca o pantă în raza comunei Hangu. Deodată, a derapat și s-a răsturnat într-o vale. Doi călători au fost răniți mortal, iar alți șase, răniți grav, au fost internați la spital. Cauza accidentului ? O defecțiune la sistemul de direcție. Cum a putut părăsi garajul, pentru a pleca în cursă, un autobuz într-o asemenea stare ? Ancheta deschisă va trebui, credem, să cerceteze cu toată seriozitatea și această problemă.
Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Luni s-au încheiat consfătuirile județene de lucru ale activului de partid și cadrelor de bază din industrie, construcții și transporturi, care au dezbătut cu exigență și răspundere cele mai importante probleme ale activității economice din acest an, în vederea îndeplinirii în cît mai bune condiții a sarcinilor planului de stat.La consfătuiri au participat și au luat cuvîntul, în încheierea dezbaterilor, tovarășii : PAUL NICULESCU-MIZIL — județul Timiș ; GHEORGHE PANA — județul Hunedoara ; JANOS FAZEKAS — județul Harghita ; DUMITRU POPESCU — județele Arad și Bihor ; IOSIF BANC — județul . Mureș ; PETRE .BLAJOVI CI — județul Sălaj; MIHAI DALEA — județul Bistrița-Năsăud, și ION ILIESCU — județul Cluj.Dezbaterile largi, care s-au desfășurat prilej de afirmare a democratismului profund al la discuții au făcut numeroase propuneri pentru centralelor și combinatelor, au examinat amănunțit nilor mari și complexe ce revin economiei județelor
într-o atmosferă de lucru, au constituit un nou vieții noastre economice și sociale. Participanții îmbunătățirea continuă a activității întreprinderilor, măsurile care se impun în vederea realizării sarci- în acest prim an al noului cincinal.Au fost evMențiate pe larg aspectele pozitive, realizările obținute de oamenii muncii în anul 1970 și au fost analizate sarcinile ce revin industriei, construcțiilor și transporturilor în anul 1971, in vederea înfăptuirii programului elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. Participanții Ia dezbateri au examinat rezultatele înregistrate de unitățile economice în care lucrează, au expus concluziile reieșite din adunările generale ale salariaților din întreprinderi, au adus critici unor centrale industriale, ministere și organe centrale de sinteză, pentru lipsurile care mai dăinuie în activitatea lor, au făcut propuneri constructive pentru găsirea celor mai bune căi și mijloace în vederea lichidării acestora. Amplele dezbateri care au avut loc au prilejuit un fructuos schimb de experiență, contribuind la completarea și perfec ționarea programelor întocmite, în vederea ridicării pe o treaptă' calitativ superioară a activității în toate domeniile.

O UTILIZARE INTEGRALĂ
A CAPACITĂȚILOR a

INDUSTRIALE4. Numeroși parti.cipanti la K dezbateri au subliniat fap-f tul că sarcinile de plan? simțitor sporite din acest? an și din întregul cincinal
3 1971—1975 trebuie să fie in
's deplinite în primul rindN prin utilizarea integrală a
C tuturor\ producție,I} utilizaretehnic și întreprindere, consfătuiri, bunăoară în cadrul celei din județul Hunedoara, aceste probleme au constituit tema principală a dezbaterilor. Evidențiind rezultatele, bune obținute anul trecut în a- cest domeniu, cei care au luat cuvintul în această consfătuire au subliniat totodată o serie de rezerve care trebuie să fie valorificate cît mai operativ, cu I maximă eficiență. Ing. Cos- .tache Trotuș, directorul general al Centralei industriale siderurgice din Hunedoara, a arătat, intre altele, că la combinatul siderurgic' hunedorean.. șe..înregistrează încă multe Qjt priri accidentale ale agre® gafelor, opriri datorate a- baterilor de la disciplina tehnologică, deficiențelor în executarea lucrărilor de reparații și întreținere. Pentru înlăturarea lor, în acest an s-au luat o serie de măsuri privind perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor, asigurarea cu piese de schimb, respectarea strictă a graficelor de reparații planificate și întărirea răspunderii în muncă. Efectul pozitiv al acestor măsuri se concretizează in faptul că durata staționărilor accidentale ale agregatelor s-a redus simțitor față de anul trecut. „Pentru mai buna folosire a u- tllajelor și a instalațiilor — a spus vorbitorul — propun ca în cadrul combinatului nostru să se înființeze un șantier pentru lucrări de

investiții și reparații capitale în regie proprie". In a- ceeași ordine de idei, maistrul oțelar Ștefan Tripșa a arătat că este necesar ca eforturile oolectivului de oțelari să fie mai mult susținute de organele centrale prin asigurarea unei dotări « ' tehnice la nivelul cerințe- I3 lor actuale. „Din lipsa unorprese necesare pentru pregătirea fierului vechi — a precizat vorbitorul — timpul de încărcare a cuptoarelor s-a prelungit cu circa 6 minute la oțelăria nr. 1 și cu 13 minute la oțelăria nr. 2, timp în care, la nivelul unui an, s-ar putea realiza peste 30 000 tone de oțel".
Aspecte similare există și în alte întreprinderi din județul Hunedoara. Ing. Ștefan Almășan, secretar al comitetului județean, de partid, a arătat că, în sec- 5 țiile de prelucrare ale între-< prinderii „Marmura" dinC Simeria, anual nu se utili-c zează capacități de produc-? tie cu care s-ar putea rea-. I liza circa 50 000 mp dale,> mozaicate și 9 000 tone moli zaic granulat, iar în secția

S de tuburi „Premo", de laÎntreprinderea de prefabri- C cate din beton de la Bîr-« cea, se lucrează într-un< singur schimb. Consfătui-? rea a apreciat că și în in-
J? dustria minieră a județului> Hunedoara există încă uti-
S laje și mașini care nu sînt% folosite la capacitatea ma-C ximă.C In cadrul consfătuirii din . Județul Timiș, ing. Ilie Mo-

capacităților de prin judicioasa a potențialului uman din fiecare în unele

rodan, secretar al comitetului județean de partid, și ing. Gavrilă Bălan,' directorul întreprinderii de construcții și montaje din Timișoara, s-au referit pe larg la capacitățile de producție nerațional utilizate : în numai patru uzine constructoare de mașini din județ s-au înregistrat anul trecut 1 263 000 ore-mașină întreruperi neprogramate, iar pe șantierele de con- strucții-montaj s-au irosit 432 000 de ore muncă din cauza absentelor nemotivate. învoirilor și concediilor fără plată. în industria județului Timiș, coeficientul de schimburi a fost de numai 1,9, în timp ce pe șantiere s-a manifestat o insuficientă preocupare pentru introducerea salarizării în acord global, extinderea lucrului în două schimburi sau în schimburi prelungite, ca și ■ pentru utilizarea corespunzătoare a utilajelor și a mijloacelor de transport. Evident — au subliniat vorbitorii — prin ‘ mai buna întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor, întărirea disciplinei în producție, aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale a locurilor de muncă, generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III, extinderea formelor stimulatoare de salarizare etc. se pot obține însemnate sporuri de producție.în aceeași ordine de idei, ing. Constantin Ioncscu, secretar al Comitetului județean de partid Bihor, a spus : „în secțiile de bază ale uzinelor din județ, indicii de utilizare a fondurilor fixe sint în creștere, în secțiile auxiliare, în schimb, mașinile-unelte sînt folosite cu totul nesatisfăcător. Este de neînțeles de ce la uzina de alumină, uzina chimică „Sinteza", la Combinatul cărbunelui. întreprinderea minieră din Dobrești și altele, unde lipsesc anumite piese de schimb, producția acestora nu a fost organizată în secțiile auxiliare". In consfătuirea din județul Harghita, directorul general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Miercurea Ciuc, dr. Laszlo Gabor, a arătat că, prin îmbunătățirea coeficientului de schimburi, la fabricile de mobilă din Odorheiul Secuiesc. Ditrău. ca și la secția de binale din Toplița. se va realiza o producție, cu 5,2 milioane lei mai mare decît cea planificată. El a adăugat că în combinat este în curs de experimentare un nou sistem de planificare a utilizării forței de muncă, urmărin- du-se aparte activitatea de exploatare și cea de industrializare a lemnului.Problemele încărcării raționale a mașinilor și utilajelor, ale utilizării integrale a timpului de lucru au revenit ca un laitmotiv și în cadrul consfătuirilor din județele Arad, Bistrița- Năsăud, Mureș, Cluj etc. în afară de posibilitățile amintite mai sus, de sporire a producției cu capacitățile existente în întreprinderi, s-au subli- • niat îndeosebi sarcinile de mare răspundere care revin în acest sens compartimentelor de organizare științifică a producției și a muncii din fabrici, uzine și de pe șantiere.

eficienței economice, asigurarea unei calități superioare a produselor, sporirea productivității muncii sînt probleme esențiale ale economiei, de buna lor soluționare depinzind însăși dezvoltarea eu successocietății noastre socialiste în viitor. Punind în centrul preocupărilor tuturor lucrătorilor din industrie, construcții și transporturi, din celelalte ramuri productive, ca unul din obiectivele esențiale, ridicarea eficienței economice, partidul vizează, în primul rînd, sporirea capacității întreprinderilor de a crea venit net, adică de a realiza cu cheltuieli minime, beneficii maxime. Mai concret, este vorba — așa cum s-a arătat la consfă - tuirile din județele Arad, Cluj, Timiș.Harghita, Sălaj Năsăud — de toate eforturile asigura o gospodărire cît mai rațională a resurselor materiale și financiare, în scopul ridicării gradului de rentabilitate nu numai a fiecărei întreprinderi, ci și a fiecărui produs.Cum poate fi sporită rata rentabilității ? Căutînd să răspundă la această întrebare, numeroși vorbitori, printre care Dumitru Terfăloagă, directorul sucursalei Timiș a Băncii Naționale, Constantin Popescu, directorul general al Combinatului textil din Arad, și Ștefan Szanto, prim-secretar al Comitetului municipal de partid O- radea, au arătat că, în atingerea acestui obiectiv economic major, trebuie să se treacă la o analiză exigentă și amănunțită a activității fiecărei întreprinderi, să se depisteze toate sursele posibile de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, de lichidare a cheltuielilor ne- economicoase și a pierderilor materiale de orice natură. înainte de orice — au arătat vorbitorii — în fiecare unitate se impune să se desfășoare o largă activitate .pentru economisirea materiilor prime și a materialelor, pentru gospodărirea cu ridicat spirit de răspundere a mijloacelor materiale și financiare, pentru accelerarea vitezei lor de rotație. Aplicarea unor norme de consum fundamentate științific, renunțarea la aproximații, inițierea unor măsuri de largă cuprindere, capabile să asigure prevenirea și lichidarea imobilizărilor, sînt tot atîtea direcții în care intervenția hotărîtă a factorilor de răspundere din centrale și întreprinderi nu mai poate fi întîrziată.La dezbaterile care au avut loc în județele Arad, Bihor, Mureș, Harghita, Sălaj, Cluj și Hunedoara, o serie de vorbitori au a- bordat problemele creșterii eficienței economice și prin prisma sporirii productivității muncii, care în

Hunedoara, și Bistrița- a depune pentru a

Șeful șantierului din Harghita al Trustului de construcții 5 Brașov, ing. Teodor Vecserdi, a arătat că atît la obiectivele noi, cît și la Fabrica de subansam- ble și piese de schimb, la Filatura din Cristuru Secuiesc, unități a căror construcție trebuie începută în cursul acestui an, ca și la dezvoltarea Uzinei de fier din Vlăhița, n-au asigurate nico-economice documentații ceea ce provoacă greutăți mari in organizarea șantierelor. La conferința din județul Harghita s-a scos în evidență faptul că pentru 23 de obiective importante nu sint contractate utilaje tehnologice în valoare de 5 milioane lei, iar la o serie de utilaje oe se realizează în țară, în valoare de 17 milioane lei, nu sînt corelate termenele de cu graficeleNumeroși consfătuirea Timiș, între lia Pașca, director general al Combinatului textil nr. 1 Timișoara, ing. Mircea Bodeanu, directorul uzinei „Ciocanul" propus să multă ordine în activitatea întreprinderilor de construcții, avînd în vedere lipsurile existente în încheierea contractelor. în dezvoltarea bazei proprii de producție. ■ industrializarea construcțiilor și extinderea acordului global.Directorul fabricii „Ceramica" din Jimbolia, Aurel Herișanu, a arătat că a hotărit împreună cu constructorul să devanseze cu aproape 3 luni una din cele două instalații ce se construiesc în întreprindere. astfel ca. în cinstea

beneficiarii studiile teh- și celelalte prealabile,

livrare de montaj, vorbitori de la din județul care ing. Iu-multe întreprinderi nu se situează la nivelul condițiilor tehnico-organizatorice existente. Vorbitorii au subliniat necesitatea trecerii neîntârziate la aplicarea în practică a valorosului tezaur de propuneri formulate de salariați în adunările generale, propuneri care vizează în principal îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, ridicarea gradului de mecanizare și automatizare a lucrărilor, creșterea calificării muncitorilor. Criticînd situațiile întîlnite în unele sectoare, unde sporul de producție este obținut încă în mare măsură prin mărirea numărului de salariați, vorbitorii au subliniat importanța pe care o are aplicarea în practică a indicațiilor date -de conducerea de partid și de stat privind obținerea sporurilor de producție în primul rind pe seama creșterii productivității muncii.Realizarea unor produse de înaltă calitate, competitive pe piața mondială, contribuie direct la ridicarea eficienței economice. Iată de ce o serie de vorbitori au subliniat, în consfătuirile din județele Sălaj, Harghita, Cluj, Arad și Timiș, importanța deosebită pe care trebuie să o acorde colectivele de întreprinderi acestei probleme majore. Cu toate rezultatele bune ________ ________________înregistrate în ultima vreme îea ferată, auto, "navale în domeniul ridicării 'caii- tății producției — a arătat tov. Nicolae Constantin, secretar al Comitetului județean . Arad al P.C.R. — în acest domeniu se mențin încă serioase neajunsuri. în întreprinderile constructoare de mașini din județ, de multă vreme volumul rebuturilor, remanierilor și al pierderilor datorate calității necorespunzătoare se menține la un nivel relativ ridicat. Nici în industria ușoară nu ne putem declara mulțumiți cu rezultatele obținute în domeniul calității, deoarece s-au înregistrat multe reclamații din partea beneficiarilor. Implicațiile economice pe care le au refuzurile și reclamațiile de calitate trebuie să constituie un foarte serios argument pentru toate organizațiile de partid, comitetele de direcție din întreprinderi și consiliile de administrație din centrale și combinate de a pune în centrul preocupărilor lor aplicarea unui complex de măsuri politice, tehnice și organizatorice care să ducă la lichidarea grabnică a lipsurilor, la progrese însemnate pe tărîmul ridicării calității produselor. De mare importanță în această direcție sînt introducerea și extinderea autocontrolului, întărirea controlului pe faze de fabricație, astfel îneît orice piesă necorespunzătoare calitativ să fie oprită pe fluxul producției, iar poarta întreprinderilor iasă numai produse bună calitate. pe să de

Nădrag, au se pună mai

ACTIVITATEA
DE INVESTIȚII PE 0 

TREAPTĂ SUPERIOARĂ

EFORTURI SUSȚINUTE
PENTRU RIDICAREA

EFICIENTEI Șl CALITĂȚII
PRODUCȚIEIîn ansamblul dezbaterilor, un loc principal l-au ocupat problemele ridicării calitative a întregii activi-

tăți economice. Este și firesc, dacă avem în vedere că documentele de partid au subliniat că ridicarea

Cu înaltă răspundere au fost dezbătute, în cadrul consfătuirilor din județele Arad, Bihor, Bistrița-Nă- săud, Cluj, Harghita, Mureș, Timiș, problemele legate de realizarea la termen și cu cheltuieli cît mai reduse a noilor lucrări de investiții. Participanții au scos în evidentă rezultatele și experiența dobîndită în acest domeniu, sarcinile importante, mobilizatoare ce revin în acest an întreprinderilor de construcții-montaj, proiectanților, celorlalte unități economice pentru buna pregătire și execuție a noilor obiective industriale, agricole și social- culturale. în același timp, au fost analizate o serie de deficiențe ce se manifestă în acest domeniu, s-au formulat numeroase propuneri menite să determine folosirea judicioasă a timpului, forței de muncă și a materialelor pe șantiere, a- sigurarea din vreme a documentațiilor și utilajelor, extinderea procedeelor a- vansate de lucru în vederea

scurtării duratei de execuție a noilor obiective.Rezultatele obținute pe ansamblul județului Mureș în primele două luni din a- cest an sînt nesatisfăcătoare — a arătat ing. Szotyori Ernest, secretar al comitetului județean de partid. Vorbitorul a amintit că pentru unele obiective noi de investiții nu au fost elaborate nici pînă la această dată studiile tehnico-eco- nomice sau proiectele de execuție, motiv pentru care lucrările nu au putut începe. în acest sens, s-a solicitat un sprijin mai eficient Ministerului Industriei Chimice. La alte o- biective nu sînt oorelate livrările de utilaje și instalații cu graficele de montaj sau nu sînt perfectate contractele, ca de exemplu la combinatele chimice din Tg. Mureș și Tîrnăveni și la întreprinderea „Electro- Mureș", unde, din lipsa u- nor utilaje, fabrica de mașini electromecanice nu a fost pusă integral în funcțiune în 1970.

printreMocă- Fabricii din Za- directo-

semicentenarului partidului, să fie produse în noua unitate primele loturi de cărămizi. Șeful șantierului întreprinderii de construc- ții-montaj Zalău, Crișan Bazil, a arătat că, în vederea impulsionării ritmului de lucru, colectivul și-a propus extinderea acordului global și industrializarea pe scară mai largă a lucrărilor, astfel ca pînă la 23 August să fie puse în funcțiune fabrica de armături metalice și filatura de bumbac din Zalău.Unii vorbitori, care ing. Dumitru nescu, directorul de textile nețesute lău. Aurel Banciu,rul Fabricii de încălțăminte „Libertatea" din Arad, au relevat greutățile pe care le întîmpină anumite șantiere din cauza aprovizionării defectuoase cu cărămidă. ciment, confecții metalice și alte materiale de construcții, ceea ce provoacă goluri în activitatea constructorilor și, implicit, duce la prelungirea duratei de execuție, rarea costuluiîn dezbaterile consfătuiri s-a odată cu organizarea șantierelor, să se construiască și drumurile de acces, ceea ce va preveni uzura prematură a parcului de mașini și utilaje și va oferi constructorilor un cadru mai adecvat de muncă. A fost subliniată necesitatea de a se extinde acordul . global pe șantiere, ca factor stimulativ in îndeplinirea ritmică a planului de investiții, de a se introduce un strict control de calitate pe tot parcursul procesului de execuție, de a se organiza recepția Pe_o- perații și etape de lucrări.

la majo- investiției. mai multor propus ca, '

litate, s-au înregistrat depășiri la consumul de combustibil.Pornind deficiente care s-au sectorul de transport auto și pe cale ferată, la consfătuirile din județele Arad, Cluj și Mureș vorbitorii au arătat că este necesar să se întărească substanțial munca de educare a salariaților. precizînd sarcinile ce revin organizațiilor de partid, sindicale și de tineret. să se aplice neîntîr- ziat măsurile tehnico-organizatorice propuse de salariat!, să se valorifice o- perativ și deplin toate posibilitățile de ridicare a nivelului calitativ al activității din transporturi. O serie de vorbitori nu s-au mulțumit numai cu trecerea sumară în revistă a neajunsurilor semnalate în transporturile auto și pe cale ferată, ci au făcut numeroase propuneri menite să îmbunătățească activitatea din important al Așa. de pildă.au scos în evidență necesitatea unei colaborări mai strinse. eficiente, ferme, pe bază de contracte cu clauze precise și răspunderi bine delimitate, între unitățile de transport și beneficiarii lor.
Aron neral Cluj.

de la asemenea organizatorice făcut simțite în

în viitor acest sector economiei, participanții
transport Tovarășul Dudaș, directorul ge- al Regionalei C.F.R. a arătat că multe

ÎNTREAGA

SĂ ASIGURĂM
UN TRANSPORT RAPID,
SIGUR Șl ECONOMICILa consfătuirile din numeroase județe j-au dezbătut pe larg și problemele privind buna folosire a mijloacelor de transport pe ca- ‘ și aeriene. Conducători ai u- nităților de transport și be- neficiări au ridicat un șir de aspecte esențiale în vederea utilizării cît mai raționale a parcului din dotare, pentru ridicarea eficienței în transporturi și mărirea gradului de siguranță în circulație. Mai mulți vorbitori au arătat, în cadrul consfătuirilor din județele Arad, Cluj, Hunedoara, Mureș și Timiș, că, în ciuda unor incontestabile progrese înregistrate în ridicarea calitativă a activității generale de transport, s-au înregistrat neajunsuri de natură organizatorică și profesională care au afectat, în ultimă instanță, producția unor întreprinderi beneficiare.

Unitatea noastră, a arătat tov. ing. Ilie Don, șeful Depoului de locomotive C.F.R. din Arad, a fost dotată cu mijloace moderne de tracțiune și cu instalații perfecționate pentru deservirea a- cestora. Analizînd însă rezultatele obținute în urma acestui efort de investiții al statului nostru, constatăm că există încă mari posibilități pentru îmbunătățirea activității noastre, pentru mărirea gradului de eficiență și siguranță în transport. Este bine știut că disciplina fermă, înalta răspundere și conștiinciozitate trebuie fiecare ferată.■munca își mai fac loc neglijențe care perturbează bunul mers al activității depoului. De pildă, s-au produs tam- ponări — care au provocat daune materiale —, defectări de locomotive în par- ’ curs, reparații de slabă ca-

să caracterizeze pe lucrător de la calea Cu toate acestea, in colectivului nostru

reclamații ale beneficiarilor privind nesatisfacerea la timp cu mijloace de transport sînt determinate de planificarea neritmică a producției De obicei, mestrelor trimestrul a spus vorbitorul — cererile de vagoane nu pot fi onorate în întregime întru- cit ele depășesc substanțial volumul parcului existent, în timp ce în prima parte a anului mijloacele de transport nu sînt utilizate decît parțial. Cu siguranță, o revedere a modului de defalcare a sarcinilor de plan în unitățile producătoare de-a ar favoriza exploatare existente.Problema activității de fost ridicată și Florin Cristescu, directorul general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Arad. Vagoanele pe care ni le pune la dispoziție C.F.R.-ul sînt necorespunzătoare, mobila fiind expusă pericolului de deteriorare — a spus vorbitorul. Totodată, nu există posibilități de ' mecanizare a lucrărilor de încărcare- descărcare. Iată de ce consider oportună confecționarea unor conteinere care vor mări substanțial calitatea și eficienta transportului.

din întreprinderi, spre sfîrșitul tri- și mai ales în IV al anului —

o 
a

lungul anului mai rațională mijloacelorperfecționării transport a de tov.

ATENȚIE
FORMARII

Șl PERFECȚIONĂRII
CADRELORProblemele multiple ale formării cadrelor, ridicării calificării profesionale, a- sigurării unor condiții bune de muncă și de viață au fost pe larg abordate în lucrările tuturor consfătuirilor județene. Peste tot s-a insistat asupra necesității soluționării lor cu maximă atenție, de aceasta depinzind, în ultimă instanță, înfăptuirea sarcinilor mari și complexe ale planului de stat, asigurarea unei tot mai bune stabilități a salariaților în întreprinderi.După cum spunea minerul Petre Constantin, de la exploatarea minieră Lupeni, în condițiile actualului nivel de dotare a minelor nu se poate închipui o productivitate înaltă și o eficiență ridicată fără oameni bine pregătiți, cu bogate cunoștințe de specialitate, capabili să folosească cu deplin randament tehnica modernă. Referin- du-se la sistemul de recru-

tare șl pregătire a cadrelor în cadrul grupului școlar profesional din Lupeni, vorbitorul a apreciat ca a- normal faptul că pînă acum aici nu s-a înființat o secție cu profil electromecanic, deși în exploatările miniere — unde vagonetarul este practic înlocuit de mecanic — sînt absolut necesare a- semenea cadre. în ce pri- ților, vește recrutarea elevilor pentru meseriile specifice industriei miniere, el a propus să se acorde prioritate tinerilor care au lucrat e- fectiv în mină și care au îndrăgit această muncă.Insuficienta preocupare a unor școli profesionali pentru pregătirea cadrelor în meseriile cerute de tehnica modernă a fost remarcată și de alți participanți la consfătuirile județene, in- sistîndu-se asupra necesității studierii aprofundate și stabilirii pe bază de criterii științifice a profilului rețelei de învățămînt profesional.

Ioniță Bagiu, director general al Uzinelor mecanice din Timișoara, Maria Dră- gan, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea „Industria linii" din Timișoara. loan Lupșa, secretarul comitetului de partid al întreprinderii „Sălăjana" din Jibou, și alți participanți la dezbateri au relevat în cuvîntul lor justețea și oportunitatea recentelor măsuri adoptate de conducerea partidului, privind perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor salariaților. La Combinatul siderurgic din Hunedoara, în unitățile miniere din Valea Jiului, în alte fabrici și uzine din diferite județe s-a și trecut la organizarea unor forme de îmbogățire a cunoștințelor profesionale ale muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor. Așa cum s-a apreciat în consfătuiri, aceste forme pot fi considerate ca un început al înfăptuirii importantelor acțiuni inițiate de partid în acest domeniu, început care trebuie dezvoltat și perfecționat în perioada următoare. Cursurile de ridicare a calificării cadrelor, organizate în ultimul timp la Uzina de strunguri din A- rad, de exemplu, cuprind pentru început 700 de muncitori. Ne-am propus — spunea în cuvîntul său Pompei Petreanu. secretarul comitetului de partid al uzinei — ca pînă la sfîrșitul anului, 80 la sută din salariații uzinei să fie cuprinși în procesul de reciclare.în cadrul dezbaterilor, îndeosebi la consfătuirile din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita și Sălaj, s-a relevat necesitatea stringentă a asigurării din timp a cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri pentru noile obiective industriale aflate în construcție, ca și pentru numeroasele șantiere de construcții deschise în a- ceste județe. S-a subliniat, totodată, că grija pentru a- sigurarea cadrelor, pentru ridicarea calificării lor trebuie să se îmbine peste tot cu măsuri adecvate pentru crearea unor condiții cît mai bune de muncă și de'-viață ale-salaria- pentru rezolvarea practică și operativă a u- nor probleme sociale de mare însemnătate : construcția de locuințe, unități comerciale și de alimentație publică, organizarea de cămine și cantine — mai ales pentru tinerii nefami- liștl — înființarea de noi creșe etc. O atenție deosebită — au arătat unii vorbitori — va trebui acordată eliminării neajunsurilor semnalate în ce privește organizarea transportului La și de la locul de muncă. ca și dotării corespunzătoare a rețelei de transport în comun din diferite orașe.
ANGAJAMENTE PENTRU IM

în telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, participan
ții la consfătuiri și-au exprimat, în nu
mele colectivelor de muncă, al tuturor oa
menilor muncii din județele respective, ho- 
tărîrea de a întîmpina cu noi și însem
nate realizări cea de-a 50-a aniversare a 
creării Partidului Comunist Român, luîn- 
du-și angajamente mobilizatoare pentru 
anul 1971.

Dintre aceste angajamente enumerăm:

o Livrarea peste plan la fondul pieței 
a unor produse în valoare de 2 milioane 
lei, iar la export — de 500 000 lei va
lută.

o Depășirea planului productivității 
muncii în industria locală cu 1,2 la sută.

• Realizarea de beneficii suplimentare 
în valoare de 2,8 milioane lei.

cu 24 milioane lei și beneficii suplimen
tare în valoare de 50 milioane iei.

o Diminuarea consumurilor specifice cu 
1 300 tone metal, 3100 mc material lem
nos, 9 200 tone combustibil conventional, 
700 000 kWh energie electrică.

ÎN JUDEȚUL MUREȘ
ÎN JUDEȚUL CLUJ :

ÎN JUDEȚUL ARAD
« Realizarea unei producții marfă su

plimentare în valoare de aproppe 43 mi
lioane lei, din care 12 milioane lei pînă 
la 8 mai, concretizată. în 50 vagoane de 
marfă, 20 strunguri, 300 000 mp țesături 
bumbac, 90 000 bucăți tricotaje, mobilă în 
valoare de 5 milioane lei.

o Reducerea consumurilor specifice cu 
670 tone metal, 700 inc material lemnos, 
35 tone bumbac, 250 000 kWh energie e- 
lectrică.

o Beneficii suplimentare în valoare de 
12,5 milioane lei, din care 2,3 milioane lei 
pînă la 8 mai.

• Se va realiza peste plan o produc
ție marfă în valoare de 150 milioane lei, 
din care 60 milioane lei pînă la 8 mai.

e Livrarea la fondul pieței a unui vo
lum suplimentar de mărfuri în valoare de 
30 milioane lei, iar la export — de 3 mi
lioane lei valută.

e Economisirea prin reducerea prețului 
de cost a .12,5 milioane lei, din care 4,5 
milioane lei în primele patru luni.

• Realizarea de beneficii suplimentare 
de 35 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL HARGHITA

• Depășirea planului la producția marfă 
cu 150 milioane lei, din care 65 milioane 
lei pînă la 8 mai, realizîndu-se peste pre
vederi 9 000 tone carbid, 15 000 tone azo
tat de amoniu, 1 200 tone sulfat de alu
miniu, 6 milioane cărămizi și blocuri ce
ramice, 500 000 mp geam tras și laminat, 
700 000 mp țesături, 830 tone zahăr, mo
bilă în valoare de 6 milioane lei, confec
ții în valoare de 7 milioane lei.

® Livrarea la export a unei producții 
peste plan în valoare de 5 milioane lei 
valută.

o La fondul pieței se vor livra în plus 
mărfuri în valoare de 30 milioane lei.

a Beneficii peste plan în valoare de 20 
milioane lei.

ÎN JUDEȚUL BIHOR
o Depășirea prevederilor planului anual 

la producția marfă cu 75 milioane lei, din 
care pînă la 8 mai 35 milioane lei, reali
zîndu-se suplimentar 1 500 tone alumină, 
confecții și încălțăminte în valoare de 18,5 
milioane lei și alte produse.

• Livrarea peste plan la fondul pieței 
a unui volum de mărfuri în valoare de 15 
milioane lei, iar la export — de 6,3 mili
oane lei valută.

• Sporirea productivității muncii cu 
1 500 lei pe salariat.

• Beneficii suplimentare în valoare de 
30 milioane Iei.

• Depășirea planului la producția marfă 
industrială cu 25 milioane lei, iar la pro
ducția și prestările de servicii în rețeaua 
cooperației — cu 3,5 milioane lei.

e Livrarea peste prevederi la fondul 
pieței a unor produse în valoare de 2,5 
milioane lei.

• Sporirea livrărilor la export cu pro
duse în valoare de 1 500 000 lei valută.

e Obținerea a 4,7 milioane lei bene
ficii suplimentare.

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

ÎN JUDEȚUL SĂLAJ
• Depășirea planului producției 

cu 2 la sută.
• Depășirea planului de export 

la sută.
o Sporirea productivității muncii 

dustrie cu 811 lei pe salariat.
® Beneficii peste plan în valoare 

1 500 000 lei.

marfă

CU

în

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

1,3

în

de

ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
• Depășirea planului producției marfă 

și al prestărilor de servicii cu 11 milioane 
lei.

• O producție marfă industrială peste 
plan de 120 milioane lei, din care 48 mi
lioane lei pînă la 8 mai, realizîndu-se în 
plus 2 000 tone cocs metalurgic, 15 000 
tone fontă, 22 000 tone oțel, 10 000 tone 
laminate, 1 000 tone fier în minereu marfă 
și 41 000 tone cărbune.

o Livrarea suplimentară la export a u- 
nei producții în valoare de 10 milioane lei 
valută ; reducerea importului cu aproape 
5,2 milioane lei valută.

o Reducerea cheltuielilor de producție

o Realizarea peste plan a unei produc
ții marfă în valoare de 184 milioane lei, 
din care 70 milioane lei pînă la 8 mai.

• Livrarea unei producții suplimentare 
la export în valoare de 6,8 milioane lei 
valută, din care 3 milioane lei pînă la 8 
mai.

• Reducerea cheltuielilor de producție 
cu 12,7 milioane lei.

o Beneficii suplimentare în valoare de 
20 milioane lei, din care 7 milioane pînă 
la 8 mai.
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UN DEZIDERAT VECHI, DE O STRINGENTĂ ACTUALITATE :

Legarea învățămîntuhi 
agronomic superior 
de problemele 
producției agricole

Cinema

Necesitatea efectuării practicii In formarea specialistului din orice ramură a economiei naționale este unanim recunoscută la ora actuală, iar in domeniul științelor aplicate ea are o pondere hotărîtoare.La recenta plenară a Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu deplin temei că perfecționarea și legarea învățămintului de practică este o problemă esențială pentru realizarea unui învățămînt e- ficient, de înaltă ținută științifică. In ceea ce privește școala superioară agronomică putem afirma cu satisfacție că datorită studiilor aprofundate ce s-au realizat, cu consultarea largă a specialiștilor, la indicația conducerii de partid, s-a rezolvat unul dintre punctele nodale ale legării procesului instructiv-educativ de practică • definirea profilului specialistului pe care trebuie să-l formăm ; un specialist cu o solidă bază de cultură generală de profil, cu posibilitatea de a i se asigura — în ultimii ani de studii din facultate — un început de specializare, ceea ce corespunde neîndoielnic mai bine cerințelor diversificării producției a- gricole pe teren.Pe baza coordonatelor definite mal sus, planurile de învățămînt ce intră de acum înainte în vigoare se prezintă mai echilibrate, atît în ce privește ponderea disciplinelor fundamentale, față de cele de pregătire tehnică, cît și sub raportul spațiului rezervat pentru aplicații în laborator și pe teren. Astfel, orele disciplinelor de științe sociale cresc cu circa 1 la sută, în schimb cele de cultură generală se reduc cu 5—6 la sută, în favoarea disciplinelor de cultură generală tehnică și economică de ramură, a căror pondere crește cu 4 la sută și, respectiv, cu 1—3 la sută. De asemenea, practica studenților în producție — verigă importantă atît pentru formarea specialiștilor cît șl pentru legarea lor de cerințele producției agricole — va fi distribuită pe anii II, IV și V și va dura, în total, circa 8 luni, fiind plasată In cea mai mare parte către sfirșitul studiilor teoretice.Dar dacă structura Invățămîntu- lul superior agronomic s-a conturat acum în acord cu nevoile practicii, iar aplicarea planului de învățămînt corespunzător este o chestiune de directive care au fost date cu claritate și cărora cadrele .didactice sînt. .chemate să le dea viață, o problemă mai complexă este însăși perfecționarea acestor cadre.Consider pe deplin îndreptățită recomandarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, bazată pe o temeinică cunoaștere a realităților din învățămînt, ca perfecționarea pregătirii cadrelor din școala superioară să se realizeze și pe calea trimiterii lor în producție, pentru a cunoaște tehnologia, pentru a învăța, așa cuta se procedează după cum bine știm in multe alte țări, atît socialiste, cît și capitaliste. Nu dispun de date precise, dar o apreciere sumară ne duce la constatarea că circa 80 la sută din cadrele didactice ale învățămintului superior agronomic nu au executat un stagiu îndestulător în producție, înțelegînd prin aceasta munci de conducere a culturilor pe teren, de creștere a animalelor, de executare mecanizată a lucrărilor. O măsură a Ministerului învățămintului, luată cu ani în urmă pentru rezolvarea acestei probleme, a căzut în desuetudine.Ne punem Întrebarea : se vor a- chita cu succes acum cadrele didactice de sarcina de a lega învă- țămintul superior agronomic de cerințele practice, vor putea învăța pe studenți să facă acest lucru dacă ele însele n-au cunoscut bine terenul ? Este vorba de acel teren real, pe ca- re-1 constituie agricultura noastră de astăzi, cu condițiile, sarcinile și perspectivele ei concrete ; este acel teren care fecundează gîndirea prin sutele șl miile de întrebări ce le ridică, ce te ajută șl te învață să dezlegi pro-

Profesor emerit dr. docent 
N. CONSTANTINESCU 

membru de onoare al Academiei 
de științe agricole și silvice

blemele științifice, care-țl umple „desaga" cu cunoștințe mereu proaspete, care dă sens și rațiune oricăror cunoștințe teoretice, care-ți procură satisfacții personale de neegalat prin făurirea unei opere oricît de modeste ar fi ea. Personal am lucrat 8—9 ani de zile în producție. Am revenit la facultate nu cu desaga, ci cu un car plin
puncte de vedere

de învățătură practică. Fie-mi da aceea îngăduit să recomand cu multă căldură cadrelor didactice din în- vățămîntul superior agronomic, mal ales celor tinere, să meargă în .producție 2—3, fie și 4 ani, cu convingerea că niciodată nu vor regreta. Dimpotrivă, vor culege numai satisfacții, cînd vor ține după aceasta lecții vii, abundente în exemplificări din propria experiență.îmbunătățirea procesului de Invă- țămînt ridică implicit și problema metodelor de predare și de conducere a lucrărilor practice. Se recomandă — în locul sistemului pasiv, de simplă expunere, de la catedră — forma de predare activă, care suscită mai bine interesul și dezvoltă gîndirea. Dar această formă de predare presupune, pe lîngă vocație, și o pregătire superioară, implicit cunoașterea temeinică a aspectelor procesului de producție. Din recentele sondaje făcute la Institutul agronomic „N. Bălcescu" din București rezultă că aici există tendința de generalizare a acestei metode. Unele dificultăți au dăinuit și la lucrările practice de laborator și pe teren, avînd drept cauze insuficiența aparaturii, utilajului de mecanizare și a diferitelor materiale didactice, cît și tendința ca pe teren să lucreze doar unul-doi studenți iar ceilalți numai să privească, fie executarea unor lucrări practice minore, fie seminarizarea u- nor capitole din cursul teoretic.La toate acestea se adaugă încă două mijloace puternice de perfecționare a cadrelor didactice : sistemul de doctorantură, în plină funcțiune în institutele agronomice și în învățămîntul post-universitar. Alegerea subiectelor de dizertație, întocmirea adecvată a programelor cursurilor de reciclare vor constitui și ele o ve

rigă în plus de legare a științei si învățămintului superior de problemele producției agricole, in aspectele lor cele mai arzătoare. Dar... „nimeni, cred, — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. din februarie — nu s-a gindit că reciclarea celor din învățămînt presupune ținerea unor lecții, ci trimiterea lor să lucreze in producție" — „Nici nu se poate concepe un învățămînt tehnic, mai cu seamă un învățămînt tehnic dezvoltat, fără ca profesorii, cadrele didactice să lucreze periodic in producție, să cunoască producția".Perfecționarea tuturor cadrelor necesită să sa acționeze obligatoriu și prin alte pirghii : documentarea la zi asupra lucrărilor in speță celor mai valoroase pe plan mondial, activitate susținută și de nivel foarte ridicat în cercetarea științifică și o neostoită cultivare a spiritului de aplicabilitate.O altă cale de punere cu eficiență sporită în slujba producției a în- vățămîntului agronomic superior este alcătuirea unei tematici de cercetare științifică de stringentă actualitate. Institutul agronomic „N. Bălcescu" a fost criticat pe drept cu- vînt pentru că tematica sa de cercetare științifică cuprinde și teme minore sau altele nelegate de problematica prioritară la ordinea zilei. Este o deficiență veche, parțial justificată prin factori obiectivi, însă datorată mai ales rupturii — fie și parțială — de teren, ca și tendinței unor cadre de a lungi lista comunicărilor științifice, ca scop în sine sau în beneficiul cercetătorului însuși. Legarea învățămintului de producție prin veriga cercetărilor științifice presupune alcătuirea linei tematici inspirată din nevoile terenului, cerută de producție. în acest sens s-au făcut pași înainte, cînd mai hotărîți, cînd mai timizi ; o rupere a zăgazurilor individualiste sau de grup nu s-a produs. Provoacă mirare, în această privință, mai ales faptul că între tematica de cercetare a Academiei de științe agricole și silvice și aceea a institutelor agronomice de învățămînt superior încă nu s-a realizat o sudură, cu toate că cele mai mature cadre didactice sînt memb.ri ai academiei.Hotărîrile Congresului al X-lea al P.C.R., măsurile luate de Ministerul învățămintului pe baza experienței în aplicarea Legii de orgăhizare a înt-? vățămîntului superior constituie garanții că învățămîntul nostru superior agronomic va păși cu fermitate pe trepte superioare de muncă și realizări, atît in ce privește nivelul și eficiența noilor metode de predare, cît măi ales sub raportul legării lui de cerințele producției a- gricole, pe deplin îndreptățită să primească ajutorul nelimitat al științei.

e Mihai Viteazul : PATRIA - 9, 
16; 20, LUCEAFĂRUL — 8; 12; 16; 
20 BUCUREȘTI — 8,15; 12; 16; 20, 
FAVORIT — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
• Los Tarantos : VICTORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Prețul puterii : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3622); 20,15 (seria de bilete — 3623), 
FESTIVAL — 7,45; 10; 12,30; 14,45; 
17,15; 19,45; 22,
Q Zorba grecul : CAPITOL — 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 20,45.
• Eliberarea : LUMINA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
e Clanul sicilienilor : BUCEGI — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, MIORIȚA - 10; 12,30; 15. 
17,30; 20.
• Romeo șl Julleta : CENTRAL
— 8,30; 11,30: 14,30; 17,30; 20,30,
GRI VIȚA — 9; 12; 16; 19,30, AU
RORA — 9,30; 12,30; 16; 19.
O Frumoasa Varvara : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,45 în continuare.
O Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 18,45; 20,45.
• Mexic ’70 : FEROVIAR — 9— 
16,15 în continuare; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9—16 în continuare; 
18,15; 20,30.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : EXCELSIOR - 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
p îngerii negri : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — ...............
FLOREASCA — 15,30; 19.
p Femela să se teamă de bărbat: 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
p începutul : BUZEȘTI — 20,15. 
p Valea vulturilor — 9, Diavolul 
șl cele 10 porunci — 10,3
14.30, Relaxează-te, dragă 
Setea — 18,45, Stromboll 
CINEMATECA (sala Union).
0 Băieți buni, băieți răi : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, ARTA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15.
p Z : UNIREA — 15,30; 18; 20,30.
• Bănuit e mortul : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
p Ultimul samurai : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20,15.
p B. D. intră în acțiune ] CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
O Ora scorpionului : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
p Pomul de Crăciun : PACEA — 
15,45; 18; 20.

15,45; 19,

*
i*

*

teatre
O Opera Română : Don Quljote 
— 19,30.
e Teatrul de operetă: Soarele 
Londrei — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Părinții te
ribili — 20; (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20.
o Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg 
(sala din str. Alex. Sahia) : 
pe ochi — 20; (sala Dalles) : 
nebuni fățarnici — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara"

— 20; 
Gluga 
Acești

*

*
i

*
*

0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul Gluleștl : Comedie 
olteni — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : 
nocchio — premieră — 18.
• Teatrul evreiesc de stat: 
placul tuturor — 19,30.

CU

Pi

pe
• Teatrul „Țăndărică" (sala din i 
Calea Victoriei) : «iul Coblul — ) 
9; Ileana Sînziana — 17; (sala din ' 
str. Academiei) : Bandiții din Kar- 
demomme — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
o Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Micul Infern
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Sonatul Lunii — 19,30. 
a Circul .,Globus" : Circus expres
— 19,30.

*

Ă

In curînd pe ecrane: „RENEGATA"

Producție a televiziunii din R. D. Germanii după romanul lui THEODOR FONTANE ; regia : WOLFGANG LUDERER. Cu : Angelica Domrose, Horst SchUltze, Dietrich Korner, Gerhard Bienert, Inge Keller.
A FOST CONSTITUITA 

Societatea culturală 
din comuna Dragoslavele

(Urmare din pag. I)

SOLEMNĂ PREȚUI®E 
EROULUI

TUDOR DIN VLADIMIRIAniversarea mișcării revoluționare de Ia 1821, sărbătorirea eroului luptei poporului nostru pentru libertate și progres — Tudor Vladimirescu — este marcată de numeroase evenimente artistice, intre care și premiera pe țară de la Teatrul Național din Craiova cu piesa „Zodia Taurului", lucrare dramatică închinată eroului și contribuției sale la progresul nostru istoric. Piesa poartă semnătura iui Mihnea Gheorghiu.L-am solicitat pe autor să ne vorbească despre motivația statorniciei •cestui interes față de Tudor și revoluția sa populară.— Sînt puternic legat de pămîn- tul și oamenii prin care, cu un veac și jumătate în urmă, s-a născut răscoala pandurilor. Familia tatălui meu este din jumătatea de sud a Olteniei iar cea a mamei mele, din jumătatea de nord — țărani și unii și alții. Legătura cu pămîntul, cu firea țăranului oltean e așadar fundamentală. Ea s-a stabilit din copilăria cea mai fragedă și mormintele străbunilor mei, săpate în pămîntul Olteniei, îmi par pecete de nedesfăcut a acestei legături. Prin pămîntul pe care m-am născut și prin oamenii dintre care m-am ridicat sînt legat și de mișcarea lui Tudor, ca de orice autentică tradiție revoluționară.
— Subintitulată „reportaj drama

tic", „Zodia Taurului" are la bază un 
riguros efort de reconstituire a isto
riei începutului de veac al XIX-lea și, pe fundalul ei, un riguros efort 
de reliefare a personalității lui Tu
dor. Reconstituirea e făcută desigur 
cu ajutorul tradiției populare, dar 
mai ales cu sprijinul documentelor 
scrise. Cum apare epoca, cum apare 
Tudor din aceste documente ?— Cercetările istoricilor conduc, desigur, la multe precizări biografice și reușesc să ofere un contur plauzibil al împrejurărilor în care s-a produs Marea Răscoală ce a marcat începutul istoriei moderne a României. Dar, ca scriitor, îmi permit să cred că Ia varietatea ipotezelor asupra istoriei acelui admirabil și surprinzător an 1821 românesc, intrat în balada eroică populară, se pot aduce noi interpretări, în scopul constituirii unei vederi de ansamblu umane și filozofice, în care chipul lui Tudor Vladimirescu să fie înscris în întreaga sa dimensiune; în sensul realizării contrastelor de lumină prin care statura revoluționarului popular din țara românească s-a reliefat pe plan european, într-o atitudine semnificativă și vizibilă pentru a justifica interesul lui Karl Marx față de el și de soarta lui tragică în contextul istoriei revoluției. Vreau să spun că, dacă pe planul cercetării și raportării interne a evenimentelor de la 1821 cărțile noastre de istorie vor fi dat generațiilor de școlari informații generale foarte utile. în raportarea la istoria europeană și universală mai este încă loc pentru necesare contribuții.După „Tudor din Vladimiri", la interval de 14 ani, am scris — poate în primul rînd animat de aceste gîn- duri — o piesă nouă, într-un stil, într-o formă dramatică și cu' viziune nouă cu privire la erou, la evenimente. Modificările de perspectivă sînt datorate atît maturității mele scriitoricești cît și maturității gîndi- rii filozofice și istorice pe care cercetarea noastră științifică a dobîndit-o. Se consideră, în sfîrșit, de un tot mai mare număr de istorici că ceea ce a făcut Tudor a fost o revoluție și nu o răzmeriță și anume o revoluție populară cu caracter de eliberare socială și națională țintind spre unirea tuturor provinciilor române. Și că această mișcare națională și populară deschide istoria modernă a României.Ce fel de om va fi fost Tudor ? Biografia Iui nu este întru totul necunoscută și personajul ar fi putut declara odată, dintr-o răsuflare, despre propria-i carieră : „eu nu sînt 
nobil, eu am fost logofăt la boier și 
slujbaș la stat, am fost cîrciumar și 
morar, am fost negustor de seu și de 
pește, am fost geambaș de cai și ofi
țer la ruși ; numai hoț n-am fost și 
mei n-oi fi, iar mincinos numai cîte- 
odată ; eu nu sînt nobil, dar la război 
mă pricep mai bine decît alții..."Poate că replica asta n-a rostit-o cu-adeyărat niciodată, dar nici prea departe de adevăr, n-ar fi, după... unii autori. Pornit din Vladimirii Gorjului. ajuns parucic în regimentul de panduri („polcul valah de cazaci") din războiul antiotoman, apoi funcționar provincial in aparatul de stat fanariot și boier de rang inferior în arhondologia românească, slugerul Tudor era inimos și harnic, dornic de învățătură și civilizație, exemplul străinilor cunoscuți de dînsul și al stărilor de lucruri de pe alte melea

guri, văzute sau aflate de la alții, fiindu-i pildă și îndemn spre țelurile lui de propășire, la început personală, apoi generală.Este mai de seamă, cred, să putem discerne astăzi nu atît evoluția personalității sale în „anii de ucenicie", cît mai ales dezvoltarea acesteia din clipa în care creatorul și comandantul suprem al „Oastei Izbăvirii" și-a înțeles misiunea încredințată de nație și destin, iar după aceea să reușim a urmări și explica contribuția lui personală la cauza revoluției populare, la izbînda și la sfirșitul ei prematur. Chestiunea se circumscrie, se înțelege, în sfera rolului personalității în istorie și merită o analiză mai a- profundată. Pentru contactul uman cu drama personală a comandantului revoluției române din 1821, pregătirea noastră sufletească, îmbogățită cu informații multiple din istoria omenirii ultimului veac și jumătate, e aptă să-l înțeleagă pe Tudor ceva mai mult și poate ceva mai bine decît propriii lui tovarăși de arme, trecînd lesne peste ezitările și izbucnirile lui de atunci. Motivele dramei lui, care capătă azi proporții istorice, au fost
Interviu cu scriitorul 

Mihnea GHEORGHIUde natură politică, în același timp internă și internațională. Cu mijloacele reduse de informare și cu relațiile limitate de care dispunea în viața politică europeană, cu posibilitățile de mobilizare insuficiente și nesigure la care putea recurge în sprijinul țelurilor lui, cu cadre puține și de altă formație decît acelea pe care și le-ar fi dorit, Tudor era ținut să facă față unor sarcini istorice colosale pentru el însuși, pentru timpul dat și structura societății sale. Soluția la care el s-a decis pe plan intern a fost organizarea militară a revolu
ției și a statului, pe baza unei legislații care să impună maselor gustul ordinii și al disciplinei, iar claselor privilegiate respectul „dreptăților patriei" și teama viridiciei populara față de „averile rău agonisite". în ce privește politica sa externă, Tudor a început prin a crede în sprijinul unei mari puteri „garante" în eventualitatea conflictului cu alta și a sfîrșit prin a înțelege că acesta e un teren politic alunecos și că salvarea constă 
în unitatea națională și în dreptatea 
șociglă- ca,. principii de bază ale unei, 
politici cu adevărat patriotice (părăsind, la un moment dat, drumul a- venturist, aproape sinucigaș, al Eteri ei lui Ipsilanti) în vederea asigurării începutului de independență și suveranitate la care năzuia, visînd mai departe la țara tuturor românilor, visul generos al iluminismului românesc : „locuitori ai țării românești, ori de ce neam ați fi..."La data aceea, în februarie-martla 1821, Tudor Vladimirescu abia trecuse de 40 de ani. Feudalii locali, boierii fanarioți și cei autohtoni, reduseseră țara la o stare de sărăcie șl înapoiere, indescriptibilă. Deasupra lor, jugul otoman își prelungea stăpînirea seculară, fără de lege și fără de milă, cu sprijinul tacit al marilor puteri coalizate în „Sfînta alianță" ce-1 în- frînsese pe Bonaparte și acum, îșl împărțeau Europa și lumea. Ridicînd poporul asuprit împotriva acestei stări inumane, la lupta pentru dreptățile patriei, trupele de panduri CQn- duse de slugerul Tudor știau că adversarul lor era aproape invincibil, iar căpetenia lor mai știa că dacă nu va izbuti sfirșitul lui va fi crunt. Dar el a spus : „am îmbrăcat căma
șa morții din clipa cînd am purces 
din Vladimiri".Așa a început revoluția.Organizînd cu pricepere și hotărîro insurecția armată, chibzuind cu cei mai distinși intelectuali patrioți ai vremii viitoarea legiuire a libertății poporului, o orînduire democratică 
după concepții înaintate ale timpu
lui, inspirate din Revoluția franceză, Tudor Vladimirescu a ajuns victorios pînă în Capitală, unde a încercat să se instaleze. Dar scurtă i-a fost izbînda. Forțele adverse reunite „atît

cele politicești cît și cele bisericești" nu i-au dat răgazul să-și ducă pînă la capăt planurile „izbăvirii". Cu a- probarea și în numele „Sfintei alianțe", o gigantică armată otomană de represiune a trecut Dunărea, spre București, spre a nimici oastea lui Tudor și armata Eteriei (care se pre- ?ătea să elibereze Grecia subjugată), n fața acestei primejdii, Tudor a ordonat mobilizarea generală. în vremea aceasta, boierii și marii negustori au fugit din țară, unii în Austria, alții în Rusia și alții au trecut la inamic în frunte cu șeful clerului. Tarul Alexandru I l-a dezavuat și l-a degradat, retrăgîndu-i și ordinul „Sf. Vladimir" dobîndit pe cîmpul de bătălie în războiul antiotoman, iar patriarhul l-a afurisit ca „răzvrătitor". Apoi Metternich, geniul rău al coaliției imperialiste, a pus la cale trădarea și suprimarea fizică a comandantului.Judecîndu-1 azi, punîndu-ne din nou întrebarea : Ce fel de om a fost 
Tudor ? — mi se pare că răspunsul nostru nu mai poate fi decît infinit mai nuanțat în comparație cu unele concluzii de care pe-alocurl ne mai ciocnim în evocările simpliste și contradictorii pe care le-am moștenit. Drumul vieții lui n-a fost nici fără sinuozități și concesii, dar nici lipsit de intransigență și eroism. A fost drumul unui mare comandant care n-a mai avut răgazul și puterea să fie și un mare conducător de stat.

— Situindu-ne într-un plan estetic, In ce măsură „Zodia Taurului" utili
zează tradițiile dramei noastre isto
rice ? Sub ce aspecte reprezintă ea 
o încercare de înnoire a acestei tra
diții ?— După o lungă perioadă a reconsiderării sale ca artă de actualitate, teatrul modern în general și teatrul românesc în special se reclamă de la 
teatrul politic. De fapt este vorba despre redescoperirea autenticității 
teatrului ca artă concluzivă și reprezentativă a civilizației contemporane. 
Teatrul — informație, despre care sa discută azi, raportat la spectacol, teatru care evocă momente din istoria revoluțiilor trebuie însuflețit de elemente pregnant și evident umane. Aceasta pentru ca ele „să nu miroasă a colbul de pe cronici" ci să fie „carne și sînge" din „carnea și sîngele" nostru, al oamenilor care înțeleg revoluția în lumina materialismului istoric.Cînd am numit „Zodia Taurului" un „reportaj dramatic" am făcut-o ca un gest de pietate și modestie față de tradiția dramei istorice. Piesa este de fapt o dramă istorică scrisă pe măsura spectatorului și actorului de azi, antrenați în contactul cu teatrul modern — teatru de idei cti teatrul antioratoric, concis, aforistic. „Zodia Taurului" este o încercare de a face ceea ce un teatrolog european numește : „anatomia unei revoluții^.';' O încercare de a extrage din fluxul unor evenimente autentice (fiindcă tot ce se spune în „Zodia Taurului" e adevărat din punct de vedere istoric, nimic nu e inventat), cîteva trăsături ale spiritului românesc încadrat In mișcarea progresivă a ideii de revoluție populară și socială în țara noastră și în lume. în același timp, spectatorii vor putea surprinde o „ similitudine de formulări și gesturi dramatice (în sens uman și istoric, nu teatral) cu evenimentele și mișcările revoluționare din alte țări, începînd cu America Latină și termi- nînd cu Vietnamul, oriunde insurecția armată a poporului a trebuit să înfrunte în același timp rezistența retrogradă a forțelor antirevoluționare și coaliția marilor puteri imperialiste. El vor putea surprinde strădania emoționantă, dramatică a unei țări mici — avînd în fruntea sa ade- vărați fii ai poporului — ca să-și croiască calea către intrarea în posesia propriului său destin, într-o epocă istoricește nefavorabilă.Ideea dramatică pe care încerc s-o servesc aici va apărea evident oricărui om care, folosind mijloace moderne de informație, înțelege mai bine și mai direct propria istorie, actualitatea politică a umanității noastre. Dar în primul rînd „reportajul meu dramatic" îl vreau un omagiu. adus acelei puternice, eroice personalități care a fost Tudor din Vladi miri, un semn de solemnă prețuiri pentru sensurile, pentru semnificațiile patriotice ale mișcării revoluționare din 1821.

Interviu realizat de 
Natalia STANCU

în comuna Dragoslavele din județul Argeș a fost constituită o nouă societate culturală — a treia de a- cest fel din județ. Organizată pe bază de statut propriu, aprobat de adunarea generală a cetățenilor, societatea se va autofinanța din fondurile bănești realizate prin cotizații și din veniturile obținute din manifestări cultural-artistice.La festivitatea de constituire au participat reprezentanți ai organelor județene și comunale de partid și da stat, locuitori ai comunei.Numeroși cetățeni, care au luat cu- vintul in cadrul adunării, au relevat importanța evenimentului pentru viața spirituală a comunei.în Încheiere, Gheorghe Năstase, prlm-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, a adre

sat calde felicitări tuturor locuitorilor comunei pentru această inițiativă, urîndu-le. totodată, succese în activitatea pe care o vor desfășura in cadrul societății culturale.într-o atmosferă entuziastă, cei prezenți au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune printre altele : Ne exprimăm angajamentul solemn de a fi sprijinitori permanenți și de nădejde ai activității cultural-educative în cadrul comunei, stimulînd inițiativele de cultivare a tradițiilor locale, contribuind prin toate mijloacele la asigurarea unor condiții cît mai bune pentru desfășurarea activității culturale de masă, la înălțarea vieții spirituale a comunei noastre. (Agerpres)
„ZILELE FUMULUI ROMANESC" IN TURCIAO delegație de cineaști români a plecat luni în Turcia pentru a participa la „Zilele filmului românesc", manifestare organizată de Arhiva Națională de Filme în colaborare cu Cinemateca turcă din Istanbul. Timp de o săptămînă (16—22 martie), spectatorilor turci le vor fi prezentate filmele artistice românești „Balul de

sîmbătă seara", „Ultima noapte a copilăriei", „Vîrstele omului", „Apoi s-a născut legenda" și „Lanterna cu n- mintiri", precum și scurt-metrajele „Legenda ciocîrliei", „Brâncuși la Tg. Jiu", „Alexandru Ciucurencu", „Biografie" și „Fetița cu chibrituri".(Agerpres)

— Că viitorul începe, pentru noi, cu realizarea exemplară a fiecărei sarcini curente, care ni-1 jalonează și ni-1 apropie, sau, altfel spus, ii transformă dintr-o noțiune abstractă intr-un element viu, pipăibil, trezin- du-ne și stimulîndu-ne încrederea în capacitatea noastră de a-1 face real — este, poate, în existența noastră de azi, una din cele mai mari cuceriri, care dă siguranță tuturor acțiunilor noastre — ne-a mărturisit un alt interlocutor, ing. Mihai Marta, directorul general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului de la Tr. Severin. Să vă dau un exemplu. Combinatul nostru, care înglobează 5 fabrici moderne, echipate la nivelul tehnic cel mai înalt, este o creație a cincinalului pe care l-am încheiat recent. Majoritatea oamenilor sînt tineri ; mulți dintre ei se mai află în perioada „a- comodării". Cu cîteva luni în urmă, o comisie de specialiști din combinat, constituită în scopul depistării de noi rezerve interne ale producției, și-a oprit investigațiile la schimbul III — schimbul cu cel mai scăzut randament. Ne-am concentrat aici toată atenția, iar această atenție — acest plus de atenție ! — a însemnat, cum era și firesc, deschiderea unor noi orizonturi în problemele pregătirii cadrelor. Cadrele, ne învață partidul, sînt nucleul de aur prin care se face fuziunea cu viitorul ; „construirea calificată" a viitorului ține, in egală măsură, și de știinta de a selecționa și pregă'.i schimbul de miine. Iar viața confirmă intru totul aceasta.Revenind Ia cele ce spuneam la început vreau să subliniez necesitatea muncii de perspectivă, la nivelul u- nor cote tot mai inalte. Intensificarea operei de perfecționare a vieții noastre economice și sociale, a structurilor administrative, a cadrelor etc. e, în viziunea partidului nostru, un factor decisiv al înaintării, puntea

prin care ne apropiem viitorul. Modul în care partidul dirijează acest complex (și mă gîndesc, în clipa asta, la ultimele consfătuiri inițiate de conducerea de partid, cele cu lucrătorii din centralele industriale, cu cei de pe tărîmul agriculturii, consfătuirile județene cu cei ce muncesc în construcția de mașini, transporturi șl construcții) e elocvent pentru consecvența politicii sale, deschisă tot mai ferm, tot mai larg către viitorul țării și al poporului...

nu-mi termin studiile, nu frecventez liceul seral... în final, secretarul organizației de partid mi-a dat în seamă învățătura ca pe o sarcină. Am izbutit să termin liceul și, după aceea, școala de maiștri. Aș vrea să mulțumesc, acum, acelor tovarăși, care mi-au îndrumat, în mod practic. pașii spre viață, spre viitor Treptele spre viitor sînt treptele perfecționării continue. Treptele lărgirii orizontului tehnic, profesional, cultural, de viață ; cu alte cuvinte,

pe care am construit-o în mai puțin de 14 000 ore, față de cele aproape 145 000 ale începuturilor. Mă întrebați despre viitor.... Nu este o așteptare pasivă, nepăsătoare față da filele calendarului, ci un efort conștient, adeseori aspru, de a aduce viitorul in prezent.CÎND VEZI (SAU NU VEZI) PĂDUREA, CÎND VEZI (SAU NU VEZI) COPACII. în condițiile climatice puțin favorabile ale anului care a trecut, cooperativa agricolă de

Dăltuim viitorul în marmura prezentului
TREPTELE SPRE VIITOR =. TREPTELE PERFECȚIONĂRII. Ste- lian Stegaru, maistru la atelierul de tratament termic al Fabricii de locomotive a Uzinei „Electroputere"- Craiova, ne vorbește despre viitor începînd cu „viitorul prezent" transformat deja în realitate ; unghiul de perspective In care-și plasează mărturisirile aparține unui timp mai îndepărtat, consumat cu cîțiva ani în urmă, dar concluzia e de o actualitate stringentă ;— Aveam 19 ani cînd am început să lucrez la construcția locomotivelor Diesel-electrice. Asta se întîm- pla acum zece, ani ; practic, la începuturile producției de locomotive. Curînd după aceea am fost primit In partid. La adunarea generală a comuniștilor, mai mulți tovarăși care au luat cuvîntul m-au criticat (unii din ei, pe un ton care mi s-a părut, atunci, mult prea sever, disproporționat în raport cu cazul în 

sine) pentru faptul că nu învăț,

treptele tot mai inalte ale cunoașterii și, implicit, ale capacității de a finaliza, de a-ți fructifica cunoștințele, îmi amintesc cum vedeam lucrurile acum zece ani, ce știam și ce înțelegeam pe vremea aceea și, compa- rînd optica mea de atunci cu înțelegerea și cunoștințele mele de azi, îmi dau seama de întreaga proporție a acestui salt. A fost o vrema cînd, pentru specializarea muncitorilor noștri, au fost montate cîteva locomotive cu echipament străin, sub îndrumarea specialiștilor străini. Vara, specialiștii au plecat în vacanță. A trebuit să ne descurcăm, țin minte, singuri, la montarea locomotivei cu seria 09. N-aveam nici măcar documentația tradusă în românește. Ne-au trebuit eforturi de zile și nopți ca să descifrăm schemele, circuitele tehnice, ca să ducem treaba la bun sfîrșit. Acum, de curînd, am trimis pe drumurile țării locomotiva Diesel-electrică nr. 1000. O locomotivă făcută de noi, superioară licenței și ca viteză, și ca siguranță în circulație ; o locomotivă

producție Gîrla-Mare din Mehedinți a obținut cea mai ridicată producția de grîu din județ : o medie de 2 804 kg la hectar, pe întreaga suprafață cultivată. O discuție cu secretarul comitetului comunal da partid, Aurel Cergă, ne definește, sintetic, dincolo de epica propriu zisă a faptelor.— Timp de mai mulți ani la noi s-a muncit, cum se zice, de pe o zi pe alta, cu orizontul mărginit Ia vîrful nasului. Puneam în pămînt ba un soi de grîu, ba altul, fără o experimentare atentă, fără să știm — exact și științific — ce vrem și, mal ales, ce ne trebuie. Așa s-a lucrat, trebuie s-o recunoaștem deschis, și la nivelul organizației de partid. Nu vedeam, cu alte cuvinte, pădurea, impiedieîndu-ne privirile într-un copac sau într-altul... O analiză mai adîncită a lucrurilor ne-a obligat spre munca de perspectivă. Pentru noi, aceasta însemna stabilirea precisă, pe calea unor experiențe care să nu lase loc îndoielilor, a solurilor da grîu celor mal potrivite acestor

terenuri, șl, în funcția de aceasta, a regulilor agrotehnica și de organizare a muncii, deci, implicit, a metodelor de mobilizare a oamenilor. Organizația de partid a cerut părerea specialiștilor, a cooperatorilor cu experiență ; s-au făcut propuneri, s-au formulat concluzii, s-a trecut la organizarea unor loturi-laboratoare, menite să experimenteze soluțiile muncii de viitor. Lună de lună, organizația de partid a analizat activitatea acestor loturi, concluziile ce se desprindeau din ea, modalitățile de impulsionare continuă a noului. Asta nu înseamnă că am gonit din preocupările noastre „problemele zilei". Le-am adus însă „mai sus", mai lîngă ziua de miine, rezolvîndu-le în lumina cerințelor ei. A trebuit, în primul rînd, să reașezăm întreaga activitate pe alte principii, pe alte temeiuri. A trebuit să modificăm însăși concepția de coordonare și conducere, să schimbăm niște șefi de echipe... Nu poți să mergi Înainte, spre ziua de miine, spre nou, spre progres, decît. smulgînd cu rădăcină cu tot, din obișnuințele noastre, ceea ce este vechi, ceea ce și-a trăit, cum se zice, traiul......Viitorul la noi nu este o noțiune abstractă. Acest viitor are un nume, iar numele său este țelul însuși — suprem — al politicii Partidului Comunist Român : ridicarea vieții materiale și spirituale a omului, înflorirea deplină a personalității lui. Iar pasiunea și abnegația cu care oamenii patriei se racordează acestui țel, marilor planuri ale partidului de construire a viitorului nostru, se întemeiază tocmai pe sentimentul prezentului — al realizărilor ce deschid. din perspectiva lor, dimensiunea unor noi și luminoase certitudini — și pe convingerea, argumentată de întreaga noastră nouă istoric, că politica partidului comunist, cuvîntul său ne sînt suprema garanție pentru ziua noastră de mîina.
/



SClNTEIA — marfi 16 martie 1971 PAGINA 5

Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de SudDelegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul afacerilor externe, doamna Nguyen Thi Binh, a oferit, luni seara, o recepție în saloanele Casei Centrale a
Toastul doamnei Nguyen Thi Binh Toastul tovarășului Ilie VerdețStimați conducători al Partidului Comunist Român și ai guvernului Republicii Socialiste România,Doamnelor și domnilor,Membri ai corpului diplomatic, Dragi prieteni,Iată că mîine va trebui să părăsim • frumoasa și ospitaliera Românie, care ne-a primit ca pe niște prieteni apropiați.Părăsindu-vă, ducem cu noi întipărite în inimă amintirile frumoase ale acestor zile în care am fost înconjurați de afecțiunea dumneavoastră și de solicitudinea dumneavoastră frățească.Noi știm foarte bine că dincolo de această primire, in același timp solemnă și cordială, pe care ne-ați rezervat-o, se află simpatia și solidaritatea militantă pe care dumneavoastră le manifestați față de lupta poporului nostru.Vă rog deci să-mi permiteți să fiu interpreta sentimentelor populației ncastre sud-vietnameze și să vă exprim sincere mulțumiri.Dragi prieteni,Deși a fost scurtă, vizita delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud în Republica Socialistă România a fost încununată de succes. Noi am putut vizita o serie de localități și uzine din țara dumneavoastră. Am avut cinstea să fim primiți de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, de pre- dintele Marii Adunări Naționale, !ș șeitan Voitec. Am avut, de asemenea, contacte cu reprezentanți al organizațiilor de masă din România. Pe de altă parte, am avut întrevederi cordiale cu delegația guvernului Republicii Socialiste România, condusă de prim- vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, întrevederi care ne-au permis să ajungem la o mai bună înțelegere reciprocă și care au dus la elaborarea unei declarații comune In legătură cu situația din Vietnam. Toate acestea ne dau posibilitatea să strîngem și mal mult în viitor legăturile de prietenie și de solidaritate militantă care există între cele două guverne și popoare ale noastre.în cursul acestor activități, noi am putut să ne dăm seama de faptul că conducătorii Partidului Comunist Român, ai guvernului Republicii Socialiste Români^, pa, și popbrul român, concentrîridu.își.„'X-, forturile pentru a desăvîrși construirea socialismului în propria lor țară, au urmărit întotdeauna îndeaproape lupta noastră și, potrivit posibilităților lor, ne-au acordat un a- jutor multilateral, prețios, atît pe plan politic și moral, cît și material. Acest spirit internaționalist ne întărește și ne încurajează să ducem la bun sfîrșit lupta noastră.
Conferință deLuni după-amiază, doamna Nguyen Thi Binh, conducătoarea delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, ministrul afacerilor externe, a avut cu reprezentanți ai presei române și corespondenți străini acreditați la București o întîlnire în cadrul căreia a făcut o declarație și 

a răspuns la întrebările ziariștilor.Adresîndu-se celor prezenți, doamna Nguyen Thi Binh a început prin 
a împărtăși aprecierile sale asupra 'dzitei pe care delegația vietname- 1 o întreprinde în Republica Socia- tă România.Referindu-se la primirea delegatei de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, oaspetele a arătat că, în cadrul convorbirii care a avut loc, a prezentat situația din Vietnamul de Sud, din întreaga In- dochină, precum și poziția Guvernului Revoluționar Provizoriu în problema vietnameză. Președintele Nicolae Ceaușescu urmărește cu a- tenție situația din Vietnam, din întreaga Indochina — a spus domnia sa. Această atenție se datorește pa de o parte acțiunilor grave, primejdioase pe care le întreprind Statela Unite in Indochina, pe de altă parte faptului că guvernul și poporul român au nutrit de la început-și nutresc sentimente de prietenie și solidaritate cu poporul nostru. Președintele Nicolae Ceaușescu, ca și întregul popor român, dorește fierbinte ca lupta poporului nostru să se încheie cu o victorie definitivă. Sîntem bucuroși că domnul Ceaușescu și-a exprimat aceste sentimente față de noi, că guvernul șl poporul român și-au reafirmat sprijinul multilateral acordat luptei patriotice a poporului nostru. Noi considerăm aceasta ca un ajutor foarte prețios pentru poporul nostru, in special în situația actuală, a spus ministrul de externe al Republicii Vietnamului 
de Sud.Referindu-se, în continuare, la convorbirile avute cu delegația guvernamentală română, condusă, de prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, precum și la vizitarea unor obiective industriale și culturale, doamna Nguyen Thi Binh a relevat: Pretutindeni am fost întîmpinați cu căldură, pretutindeni prietenii români și-au exprimat solidaritatea cu lupta eroică a poporului nostru. Conducătorii de partid și de stat ai României și-au reafirmat hotărîrea lor de a continua să sprijine multilateral lupta populației din Vietnamul de Sud, lupta popoarelor din Indochina.Deși scurtă, vizita noastră se încheie cu rezultate foarte frumoase. Am fost îndeosebi satisfăcuți și ne-am bucurat foarte mult de ospitalitatea și de sentimentele pe care le nutresc prietenii români față de notRăspunzînd unei întrebări cu pri
vire la însemnătatea vizitei delega
ției G .R.P. în România pentru dez

Armatei, cu prilejul vizitei oficiale pe care o face în țara noastră.Au luat parte tovarășii' Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț. Paul Nicu- lescu-Mizil, Dumitru Popa, Ștefan Voitec, Ton Stănescu, Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe,
Am putut, de asemenea, să ne dăm seama la fața locului de realizările mărețe ale poporului român în construirea țării sale. Continuînd să dezvolte frumoasele sale tradiții de luptă și de muncă, plină de abnegație și de eroism, el a știut să transforme o Românie slab dezvoltată dinainte de război într-o Românie socialistă prosperă, strălucind pe malurile Mării Negre. Noi ne bucurăm viu de toate aceste succese și le considerăm ca pe ale noastre proprii.Ca și poporul român, poporul vietnamez aspiră fierbinte la pace. Noi dorim pacea pentru a putea, ca și frații și surorile noastre din România, să reconstruim patria noastră. Dar, trebuie să fie o pace în independență și în libertate. în acest spirit, noi am prezentat la Conferința de la Paris, propuneri în același timp juste, rezonabile și realiste, ca bază pentru o reglementare echitabilă a problemei vietnameze. Din păcate, la ora actuală, administrația Nixon nu numai că nu vrea să negocieze cu seriozitate, dar chiar intensifică și extinde războiul de agresiune.Poporul nostru, ca și celelalte popoare din Indochina, nu are decît o singură alternativă : de a continua și a intensifica lupta pentru drepturile noastre sacre și inalienabile. în această luptă îndelungată și grea, noi nu sîntem singuri. Avem alături de noi popoarele din țările socialiste și prieteni din lumea întreagă, inclusiv din Statele Unite. Noi nu precupețim nici o privațiune și nici un sacrificiu pentru a învinge pe agresorii americani, pentru a ne îndeplini datoria noastră națională și, în același timp, a contribui la lupta popoarelor pentru pace, independență, democrație și progres social.încă o dată, noi ținem să exprimăm partidului comunist și guvernului Republicii Socialiste România recunoștința noastră pentru faptul că au reafirmat hotărîrea lor de a continua să sprijine lupta poporului nostru pînă la victoria finală.Acum, propun să toastăm :— pentru victoria construirii socialismului în România ;— pentru victoria poporului vietnamez și a popoarelor indochineze ;— pentru întărirea legăturilor de prietenie și solidaritate combatantă intre popoarele vietnamez și român ;— în sănătatea președintelui Con- siliulubde. Stat, -'Nicolae Ceaușescu I— în sănătatea președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer !— în sănătatea membrilor delegației guvernului Republicii Socialiste România care au purtat tratative cu noi ;— în sănătatea tuturor prietenilor prezenți aici I 

voltarea relațiilor de prietenie șl solidaritate frățească dintre popoarele vietnamez și român, conducătoarea delegației vietnameze a spus : Țelurile pentru care delegația noastră se află în vizită în România au fost atinse. înainte de toate, vizita delegației noastre a avut ca scop întărirea și intensificarea relațiilor de prietenie și solidaritate dintre popoarele vietnamez și român. Ne întoarcem purtînd în inima noastră sentimente și aprecieri deosebite la adresa poporului român, datorită sentimentelor pe care poporul dumneavoastră le nutrește față de noi. în al doilea rînd, în situația gravă, extrem de gravă din Vietnam și Indochina, schimburile de păreri pe care le-am avut cu guvernul român le apreciem ca foarte importante și putem spune că ele s-au soldat cu rezultate foarte bune, a spus doamna Nguyen Thi Binh reliefînd în continuare sprijinul și ajutorul reciproc pe care și-l acordă cele două țări, sprijinul și ajutorul pe care poporul român le acordă luptei poporului vietnamez.Ministrul de externe al Republicii Vietnamului de Sud s-a oprit apoi pe larg asupra evoluției actuale a situației din Indochina, relevînd că războiul de agresiune dus de Statele Unite in Vietnamul de Sud nu numai că s-a prelungit și intensificat, dar a fost extins asupra întregii Indochine. în ultimele 10 luni, a spus ea, imperialiștii americani au extins acest război de agresiune în Cambodgia și Laos, creînd astfel trei Vietnamuri de Sud în această parte a lumii. în același timp, Statele Unite își intensifică bombardamentele asupra Republicii Democrate Vietnam. în ciuda protestelor energice din lumea întreagă, inclusiv ale poporului american, administrația Nixon pregătește noi aventuri militare împotriva Republicii Democrate Vietnam. Această politică războinică reprezintă o amenințare la adresa păcii în Asia de sud-est, în întreaga lume. Doamna Nguyen Thi Binh a arătat in continuare că Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud sprijină declarația Republicii Democrate Vietnam din 23 februarie și că delegațiile R.D.V. și G.R.P. la conferința cvadripartită de la Paris au hotărît să nu mai fie reprezentate la convorbiri la nivelul șefilor de delegații, ci de adjuncți, ca o nouă expresie a protestului împotriva politicii războinice a Statelor Unite în Vietnam.Trebuie să spunem, a continuat ministrul de externe, că la ora actuală imperialiștii americani și. autoritățile marionetă de la Saigon primesc lovituri puternice nu numai în Vietnamul de Sud, ci și în Cambodgia și Laos. Dacă imperialiștii americani vor extinde, în încăpățînarea lor, acțiunile agresive împotriva Republicii Democrate Vietnam, atunci ei vor primi lovituri și mai puternice. împreună cu popoarele khmer șl laoțian, vom face să eșueze acțiunile Statelor Unite. Și, desigur, noile lor acțiuni vor primi riposta cuvenită din partea popoare- 

membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști.Au participat, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București
Stimată doamnă ministru Nguyen Thi Binh,Dragi prieteni vietnamezi,Doamnelor și domnilor,Tovarăși 1Am reținut cu deosebită plăcere cuvintele calde în care doamna ministru Nguyen Thi Binh a vorbit despre sentimentele de simpatie și prietenie manifestate de țara noastră față de delegația guvernamentală condusă de domnia sa. Doresc să subliniez, de asemenea, că ne-au mișcat profund cuvintele de prețuire exprimate față de sprijinul pe care partidul, guvernul și poporul român îl acordă cauzei drepte a poporului vietnamez. îngăduiți-mi să mulțumesc pentru aceste cuvinte calde, precum și pentru toate aprecierile făcute de distinșii noștri oaspeți la adresa realizărilor României și ale poporului ei, la adresa prieteniei româno-vietnameze.în cursul lntîlnirii pe care ați avut-o azi cu tovarășul Nicolae Ceaușescu ați aflat, prin glasul cel mai autorizat al partidului, statului și poporului român, înalta stimă și apreciere de care se bucură la noi lupta poporului vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, pentru apărarea ființei naționale, a dreptului sacru de a-și hotărî destinele, fără nici un amestec din afară, precum și hotărîrea noastră de a acorda și în viitor întregul sprijin acestei lupte drepte.Luptătorii pentru libertate, independență și salvgardarea ființei naționale, cei ce nu pregetă în fața celor mai mari sacrificii pentru a-și apăra dreptul la dezvoltare de sine stătătoare au avut și vor avea întotdeauna de partea lor cele mai calde sentimente ale poporului nostru, se vor bucura de sprijinul internaționalist al partidului, guvernului și poporului român.Ne pronunțăm pentru retragerea trupelor americane din Vietnamul de Sud, pentru încetarea oricăror acte de agresiune împotriva Republicii Democrate Vietnam, împotriva celorlalte
Vizita inîn cursul dimineții zilei de luni, delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul afacerilor externe, doamna Nguyen Thi Binh, a făcut o vizită prin Capitală.

presălor din întreaga lume, inclusiv a poporului american.Răspunzînd unei întrebări, doamna Nguyen Thi Binh a relevat că politica de „vietnamizare" este o politică de agresiune de tip neocolonialist a Statelor Unite. Ea constituie o concretizare a doctrinei președintelui Nixon, care urmărește să folosească pe vietnamezi pentru a ucide pe vietnamezi, sub conducerea și cu sprijinul armatei americane. Pentru a realiza „vietnamizarea“, guvernul a- merican a retras o parte din trupele sale din Vietnamul de Sud, spre a face să scadă cheltuielile de război și pierderile Statelor Unite, spre a calma opinia publică, dar în același timp administrația Nixon intensifică ajutorul militar pentru marionetele de la Saigon. De asemenea, ea a intensificat bombardamentele, folosirea de substanțe chimice și toxice împotriva populației sud-vietnameze. Aș vrea să vă dau un exemplu concret : din 1965 și pînă în luna august 1970, greutatea bombelor lansate a- supra Vietnamului a fost de 10 400 000 tone. De cînd președintele Nixon a venit la putere și pînă Ia sfîrșitul lunii septembrie 1970, cantitatea de bombe a fost de 4,5 milioane tone. Aceste date sînt furnizate de Departamentul american al Apărării. Prin politica de „vietnamizare", imperialiștii americani caută să distrugă forțele patriotice din Vietnamul de Sud, să instaureze aici un regim marionetă care să realizeze politica lor neocolonialistă. Perseverînd în această politică, ei nu manifestă dorința de a duce tratative, de a discuta, nu doresc să înceteze războiul.Abordînd problema Conferinței cvadripartite de ta Paris în problema Vietnamului, doamna Nguyen Thi Binh, care, după cum se știe, este și conducătoarea delegației G.R.P. 1a a- ceste convorbiri, a subliniat că această conferință se află în impas. în a- ceastă săptămînă — a spus ea — vom avea ta Paris cea de-a 107-a ședință, însă trebuie să spunem că nu s-a realizat nici un progres, întrucît Administrația Nixon urmărește cu în- căpățînare să obțină o victorie militară și nu să poarte tratative. Poziția Statelor Unite 1a Conferința de la Paris exprimă acțiunile lor pe frontul din Indochina.Referindu-se 1a poziția Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și a Guvernului R.D. Vietnam, doamna Nguyen Thi Binh a spus : Scopul nostru la conferință este de a găsi o soluție justă, care să asigure realizarea intereselor și aspirațiilor de libertate și independență ale poporului nostru. Noi am prezentat o bază principială care să poată duce ta o rezolvare justă a problemei vietnameze. Propunerile noastre corespund prevederilor Acordurilor de ta Geneva din 1954, precum și realității din Vietnamul de Sud. Propunerile noastre se bazează în principal pe drepturile 1a libertate și independență ale poporului nostru, în primul rînd dreptul său de a-și hotărî singur soarta. în același 

și alțl membri al corpului diplomatic.în timpul recepției, desfășurată lntr-o atmosferă caldă, prietenească, ministrul afacerilor externe, doamna Nguyen Thi Binh. și tovarășul Ilie Verdeț au rostit toasturi. (Agerpres) 
popoare din Indochina, pentru respectarea dreptului lor inalienabil de a-și soluționa problemele potrivit aspirațiilor naționale.în cursul scurtei dumneavoastre vizite ați făcut cunoștință cu unele din realizările și preocupările noastre. Asigurați poporul frate vietnamez că poporul român nu va precupeți nici un efort pentru a-și ridica țara pe noi culmi de civilizație și cultură și pentru a-și aduce contribuția multilaterală la întărirea frontului antiim- perialist al forțelor luptătoare pentru independență națională, dezvoltare democratică, pace și progres social.în încheiere, doresc să exprim încă 
o dată bucuria și satisfacția guvernului și poporului nostru în legătură cu vizita delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu din Republica Vietnamului de Sud, cu schimbul prietenesc de vederi care a avut loc cu acest prilej, să-mi afirm convingerea că vizita dumneavoastră va contribui, totodată, la strîngerea legăturilor dintre țările noastre, la cauza apărării libertății, independenței și dreptului la autodeterminare al popoarelor din Indochina, la cauza păcii în această zonă și în întreaga lume.Propun să toastăm :— pentru eroicul popor vietnamez șl pentru triumful năzuințelor sale nobile ;— pentru victoria cauzei drepte a tuturor popoarelor din Indochina ;— pentru dezvoltarea și întărirea continuă a prieteniei și solidarității româno-vietnameze ;— în sănătatea președintelui Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare, Nguyen Huu Tho ;— în sănătatea președintelui Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Huynh Tan Phat ;— in sănătatea dumneavoastră, doamnă ministru, în sănătatea dumneavoastră, stimați membri ai delegației guvernamentale !! — în sănătatea dv., a tuturor celor de față I
CapitalăAu fost vizitate ansamblul de construcții din Piața Palatului, precum și cartierele de locuințe Drumul Taberei, Titan și Balta Albă. (Agerpres)
timp, noi am acordat atenție și dorinței de pace a poporului american. Aceste propuneri au fost și sint sprijinite de către toate păturile populației din Vietnamul de Sud, inclusiv de personalități din administrația de la Saigon, Populația din Vietnamul de Sud apreciază că aceste propuneri sînt juste, că ele duc 1a o rezolvare logică și rezonabilă a problemei vietnameze. De asemenea, opinia publică mondială apreciază propunerile noastre ca realiste și constructive.Guvernul american, a spus în continuare doamna Nguyen Thi Binh, a prezentat așa-zise propuneri de pace, care însă în realitate nu constituie decît condiții impuse populației sud- vietnameze ca să suporte jugul S.U.A. și regimul sprijinit de către ele în Vietnamul de Sud. Bineînțeles, asemenea condiții puse de către imperialiștii americani nu pot fi acceptate de către noi. Noi cerem ca populația sud-vietnameză să fie lăsată să-și aleagă singură regimul pe care II dorește. Pentru a se realiza acest scop, trebuie ca Statele Unite să-și retragă trupele, iar în Vietnamul de Sud să existe un guvern de coaliție reprezentativ pentru toate păturile sociale din această țară.Expunînd punctul de vedere al G.R.P. asupra unui guvern de coaliție, doamna Nguyen Thi Binh a relevat că Guvernul Revoluționar Provizoriu nu cere ca el să controleze și să ocupe toate posturile din Cabinetul de coaliție, cu toate că este cunoscut că lupta întregii populații sud-vietnameze este condusă, de peste zece ani, de către Frontul Național de Eliberare. Doamna Nguyen Thi Binh a adăugat că din acest guvern trebuie să facă parte reprezentanți ai G.R.P., personalități din actuala administrație de la Saigon care se pronunță pentru pace, independență și neutralitate, precum și ex- ponenți ai cercurilor politice și religioase din Vietnamul de Sud care aprobă pacea, independența și neutralitatea țării.Răspunzînd unei întrebări cu privire 1a adeziunea de care se bucură propunerile G.R.P., oaspetele a subliniat că majoritatea zdrobitoare a populației din Vietnamul de Sud a- probă poziția F.N.E. și a G.R.P. Nu vorbesc numai despre regiunile eliberat^, a spus ea, ci și de populația din orașele și zonele temporar ocupate de dușmani. Toată lumea vede limpede că administrația de la Saigon este o marionetă în mîinile americanilor, un regim în descompunere. Pe zi ce trece populația din Vietnamul de Sud se opune tot mai mult administrației de la Saigon. Aș vrea să spun că, în ultimul an, mișcarea de protest a populației din regiunile o- cupate de dușmani a atins un nivel fără precedent. Exemplificînd, doamna Binh s-a referit 1a crearea unor organisme politice la Saigon, care, In ciuda represiunilor fasciste, s-au pronunțat deschis pentru retragerea trupelor americane din Vietnamul de Sud, pentru instaurarea unei administrații reprezentative a poporului, împotriva trimiterii trupelor sai- goneze în Laos și Cambodgia.în situația actuală, a spus doamna Nguyen Thi Binh, poziția noastră este următoarea : Dacă Statele Unite doresc într-adevăr să pună capăt războiului, noi sintem gata să

Plecarea 
ambasadorului

U. R. S. S.,
A. V. Basov

Luni, 15 martie a.c., a părăsit definitiv țara noastră A. V. Basov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Socialistă România. (Agerpres)Fabrica de zahăr din Roman a împlinit 70 de ani
Fabrica de zahăr din Roman a împlinit 70 de ani de ta înființare. In cadrul unei adunări care a avut loc cu acest prilej, ing. Mihai Toderică, directorul unității, vorbind despre istoria de șapte decenii a întreprinderii, a subliniat că în această perioadă harnicul ei colectiv a reușit să producă peste un milion și jumătate tone zahăr. Ca urmare a modificărilor' constructive și perfecționărilor aduse procesului tehnologic, nivelul productivității muncii a fost dublat în raport cu anul 1948.- Vorbitorul a arătat, totodată, că în actualul cincinal se va construi aici o nouă fabrică de zahăr, o secție de produse zaharoase cu un potențial de 14 000 tone anual, precum și o secție ce va îmbutelia 2 500 sticle de ulei pe oră.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții 1a adunare au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „în acest moment de sărbătoare, gînllu- rile noastre se îndreaptă spre partid, spre conducerea sa, în frunte cu dumneavoastră, care desfășurați o neabătută activitate pentru prosperitatea patriei și a națiunii noastre socialiste. Colectivul fabricii militează neobosit pentru aplicarea in viață a hotăririlor Congresului al X-Iea al P.C.R. Entuziasmul și a- vîntul nostru in muncă este legat și de hotărîrea partidului și statului nostru ca in municipiul Roman să se construiască o fabrică modernă de zahăr cu o capacitate de prelucrare de 4 000 tone sfeclă in 21 ore.Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, eă nu vom precupeți nici un efort pentru ca noua fabrică de zahăr, a cărei construcție a început, să fie dată in folosință înainte de termenul stabilit și să lucreze la capacitatea proiectată Încă de la intrarea în producție".

★în încheierea adunării, unul număr de 20 de salariați ai unității le-au fost înminate ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. (Agerpres)
discutăm cu S.U.A. pe baza propunerilor rezonabile și juste pe care vi le-am prezentat mai înainte. Dacă Statele Unite vor continua să intensifice războiul de agresiune, poporul nostru este hotărît ca, împreună cu celelalte popoare din Indochina, să-și continue lupta pînă 1a obținerea victoriei finale.Doamna Nguyen Thi Binh s-a referit apoi, ca răspuns ta o întrebare, ta viața din zonele eliberate. Denun- țînd mijloacele sălbatice și crude pe care administrația și armata marionetă de ta Saigon le folosesc împotriva populației, oaspetele a arătat că viața în zonele eliberate este foarte grea, populația trebuind să lupte împotriva metodelor barbare ale imperialismului american și ale lacheilor lor de la Saigon. Cu toate acestea, a spus ea, populația din zonele eliberate se bucură de o viață mult mai fericită decît populația din zonele temporar ocupate de dușman. Vrem să vă spunem că aproape în toate satele și comunele zonelor eliberate ale Vietnamului de Sud, a subliniat ea în continuare, au fost alese comitete populare revoluționare, Am înfăptuit reforma agrară, am organizat și dezvoltat producția, am realizat progrese mari în domeniul ocrotirii sănătății, al învățămîntului și culturii. în zonele eliberate, stăpîn este poporul. Tocmai de aceea el desfășoară o luptă curajoasă și participă cu entuziasm ta construirea unei vieți multilateral dezvoltate. Putem spune că, privind zonele eliberate, noi întrezărim viitorul Vietnamului de Sud.Răspunzînd unei alta întrebări, doamna Binh a relevat solidaritatea militantă a celor trei popoare din Indochina, unite în lupta împotriva dușmanului comun, pentru înfăptuirea unor aspirații comune. Referin- du-se ta declarația conferinței 1a nivel înalt a țărilor din Indochina, 
ea a subliniat că acest document poate fi considerat ca platforma politică a celor trei popoare, platformă care își păstrează întreaga el valabilitate. Relevînd că lupta din fiecare țară a Indochinei constituie sarcina și răspunderea poporului respectiv, ea a arătat că, în aceiași timp, popoarele vietnamez, khmer și laoțian își acordă sprijin deplin pentru a face să eșueze politica de agresiune a Statelor Unite, a imperialismului american pentru a asigura independența și pacea în Indochina.întrebată de corespondentul 1a București al ziarului „Izveslia" cum apreciază sprijinul poporului sovietic acordat luptei poporului vietnamez, precum și apropiatul Congres al P.C.U.S., doamna Nguyen Thi Binh â mulțumit partidului, guvernului și poporului sovietic pentru simpatia profundă și sprijinul ferm acordat luptei patriotice a poporului vietnamez. în ceea ce privește al XXIV-lea Congres al P.C.U.S., ea și-a exprimat speranța că acesta, ca și Congresul precedent, va adopta o rezoluție în legătură cu situația din Vietnam, din Indochina.în încheierea conferinței sale de presă, doamna Nguyen Thi Binh a spus : Aș vrea să mulțumesc ziariștilor români pentru sprijinul lor dat luptei poporului nostru. Sîntem Încredințați că presa română va con
tinua să sprijine intens această luptă.(Agerpres)

VOM CONSACRA ÎNTREAGA NOASTRĂ ENERGIE 
DEPĂȘIRII SARCINILOR DE PLAN

TELEGRAMĂ ADRESATĂ C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUFăcînd bilanțul aotivității desfășurate de organizația municipală de partid și analizînd cu responsabilitate și cu exigență sarcinile ce-i revin pentru noul cincinal 1971—1975, adunarea activului de partid din municipiul Baia-Mare și-a exprimat, printr-o telegramă adresată C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, hotărirea tuturor colectivelor de muncă băimărene de a realiza, peste prevederile planului pe anul 1971, o producție suplimentară de peste 65 milioane lei, din care 30 milioane pînă 1a 8 mai a.c. „Contribuția suplimentară a unităților economice din municipiul nostru la dezvoltarea economiei naționale — se arată în telegramă — se va concretiza prin livrarea peste plan a 440 tone metale de bază în echivalent plumb în concentrate, 100 tone cupru convertizor, 100 tone cupru electrolitic. 500 tone acid sul
Comemorarea lui Petru MaiorSub egida Academiei Republicii Socialiste România, luni după-amiază a avut loc în Capitală o adunare comemorativă consacrată împlinirii a 150 de ani de la moartea ilustrului reprezentant al culturii romînești, Petru Maior.în cadrul adunării, care se înscrie pe agenda marilor aniversări cultura-

★CLUJ (corespondentul „Scînteii", Al. Mureșan). Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la moartea iluministului transilvănean Petru Maior, luni după-amiază a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj o sesiune de comunicări organizată de societățile de științe istorice și filologice. Prof. univ. dr. docent Ștefan Pascu, membru corespondent al A- cademiei, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" a evocat personalitatea istorică a lui Petru Maior. Despre contribuțiile lui. Petru Maior în domeniul lingvisticii a vorbit prof. dr. docent Dimitrie Macrea, membru corespondent al Academiei. Cercetători, cadre didactice universitare au făcut comunicări despre influența operei istorice a lui Petru Maior în conștiința generației de 1a 1848, ecoul operei sale istorice de-a lungul celor 150
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—;iT1700 Tetașcoală — imlȘltfiie”'' 
realizată în colaborare cu Mi
nisterul învățămîntului • Fi
zică (clasele VII—IX). Tema : 
Planul înclinat • Biologie 
(clasa a IX-a). Tema : Respi
rația 1a plante • Geografie 
(clasa a VIII-a). Tema : Ma
sivul Retezat • Matematică 
(clasa a VIII-a). Tema : Arii 
și volume. Prezintă prof. 
Gheorghe Stoițescu.

18,00 Deschiderea emisiunii,
plauze pentru români. Noile 
succese obținute de Ansam
blul „Cununa de pe Someș" 
din Bistrița-Năsăud ta festi
valurile internaționale de 1a 
Agrigento și Castrovllari. Re
portaj de Virgil Sacerdo- 
țeanu.

18,20 Brățara de aur — emlslune- 
concurs organizată în cola
borare cu C.C. al U.T.C. Par
ticipă tineri strungari, meca
nizatori, constructori șl radlo- 
tehnicienl din județele : Ia
lomița, Iași, Ilfov, Maramu
reș, Mehedinți.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

călduroasă, cu cerul variabil, mal mult 
acoperit ; izolat s-au semnalat ploi sla
be în Muntenia, Oltenia, Dobrogea șl 
în Banat. Vîntul a suflat slab pînă 1a 
potrivit. Temperatura aerului ta ora 14 
oscila între minus 2 grade 1a Joseni șl 
12 grade 1a Călărași. In București: Vre
mea a fost relativ călduroasă, cu cerul

> SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CIOCÎLTEA ȘI-A PĂSTRAT TI
TLUL — Luni dimineața a fost continuată ultima partidă a meciului de baraj pentru titlul de campion național ta șah dintre Florin Gheorghiu și Victor Ciocîltea, S-au mai efectuat doar două mutări și arbitrii au consemnat remiza. Conform regulamentului, ta scor egal (5—5), titlul rămîne mai departe în posesia lui Victor Ciocîltea, care devine pentru a 5-a oară campion al țării.

ELVEȚIA IN GRUPA A A „MON
DIALELOR" DE HOCHEI PE GHEA
ȚA. — După 7 zile de întreceri, ta Berna și în alte orașe elvețiene au luat sfîrșit meciurile grupei B a campionatului mondial de hochei pe gheață. In ultima zi, au fost înregistrate următoarele rezultate : Polonia—Austria 3—2 (0—0, 2—0, 1—2) ; Elveția—Italia 5—0 (2—0, 2—0, 1—0) ; R. D. Germană — Norvegia 8—4 (1—0, 4—2, 3—2) ; Iugoslavia — Japonia 7—6 (1—2, 5—0, 1—4).In mod surprinzător, primul loc In clasament a fost ocupat de echipa Elveției, care a reușit să se impună în fața principalelor favorite în lupta pentru promovare în grupa A — selecționatele Poloniei și R. D. Germane. Hocheiștii elvețieni au totalizat 13 puncte (golaveraj 31—14), fiind urmați în ordine de echipele Poloniei — 11 puncte, R. D. Germane — 10 puncte, Norvegiei — 8 puncte, Iugoslaviei — 5 puncte, Japoniei — 5 puncte, Austriei — 2 puncte șl Italiei — 2 puncte. Echipele Austriei și Italiei vor juca în viitor in grupa C ; echipa României, care a cîștigat această grupă disputată în Olanda, va evolua, după cum se știe, în grupa B.TENIS. — La Cairo se desfășoară In prezent un turneu internațional 

furic, 600 tone piese de metal brut forjate și matrițate, 10 garnituri de mobilă și 500 canapele, 100 mii buc. cărămizi și blocuri ceramice, 3 000 tone produse de carieră și balastieră și alte produse.Exprimînd hotărîrea și elanul patriotic cu care comuniștii și toți oamenii muncii băimăreni — români, maghiari și de alte naționalități — se pregătesc să întîmpine aniversarea semicentenarului gloriosului nostru partid, vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, că vom consacra întreaga noastră energie și pricepere pentru realizarea și depășirea sarcinilor care ne revin din planul de stat, pentru perfecționarea continuă a organizării șl conducerii activității economice în scopul creșterii eficienței acesteia, pentru ridicarea României socialiste pe noi trepte de civilizație și progres.

le din acest an recomandate de UNESCO, a luat cuvîntul prof. dr. docent Gheorghe Ivănescu, membru corespondent al Academiei. Vorbitorul a evocat viața și activitatea multilaterală desfășurată de Petru Maior, contribuția lui la dezvoltarea lingvisticii românești.
★de ani, contribuția lui In domeniul pamfletului literar și al studiului dialectelor limbii române și dezvoltării învățămîntului In limba română.(Agerpres)

Cronica zilei
O delegație a Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, condusă de Emil Luca, adjunct al ministrului, care a participat 1a deschiderea Salonului internațional de mașini agricole de 1a Paris, s-a înapoiat în Capitală.(Agerpres)

Reflector. P.C.I. ta «aule da 
spectacol.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară.
50 de ani In 50 de evocări. 
Anul 1922.
Seară de teatru : „Tltanlo 
vals" de Tudor Mușatescu. 
Premiei-ă TWAdaptare șl re
gie : Horea Popescu. Inter
pretează : Radu Beligan,
Ileana Stana Ionescu, Angela 
Costache. Metania Cîrje, Illn- 
ca Tomoroveanu, Florian 
Pitiș, Valentin Zaharescu, 
Alexandru Drăgan, Bogdan 
Mușatescu, Ion Lucian, Mir
cea Constantlnescu, Rodlca 
Popescu, Victor Moldovan, 
Lia Nlculescu, Chlrlță Dumi
trescu. Prezintă Aurel Ba- 
ranga.

22.28 Capodopere ale muzicii, 
blouri dlntr-o expoziție'
Mussorgski-Ravel. Fragmen
te în interpretarea orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu" — dirijată p 
de Ionel Perlea, a orchestrei 
Filarmonicii din Los An-. 
geles, dirijată de Zubin Meh
ta șl a orchestrei simfonice 
a Radiodifuziunii din Stock
holm dirijată de Sergiu Celi
bidache. ■

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

mal mult noros. A plouat slab. Tempe
ratura maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 martie a.c. In țară : Vremea se 
va menține în general călduroasă, cu 
cerul variabil, mal mult noros. Vor că
dea ploi locale, mal frecvente în nordul 
țării. Vîntul va sufla slab pînă 1a po
trivit, predominînd 1a început din sud 
apoi din vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 șl plus 8 
grade, iar maximele între 6 grade șl 18 
grade, local mal ridicate în sud-estul 
țării. In București : Vremea va fi în 
general călduroasă, cu cerul temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vînt 
slab pînă 1a potrivit. Temperatura în 
creștere.

de tenis „Open" la care participă și jucători români. In proba de simplu masculin, francezul Proisy l-a eliminat cu 6—2, 6—2 pe egipteanul Sonbol, iar El Daudi (Republica Arabă Unită) a dispus cu 6—1, 6—1 de tenismanul român, Ion Sântei.Iată și câteva dintre rezultatele înregistrate în proba feminină : Morozova (U.R.S.S.) — Baligh (Republica Arabă Unită) 6—0, 6—0 ; Martin (Canada) — Ecaterina Horșia (România) 6—0, 6—1 ; Clelia (Republica Arabă Unită) — Harris (Australia) 7—5. 6—2.
PATINAJ. — Confirmînd forma excelentă în care se află în acest sezon, campionul olandez Ard Schenk a stabilit un nou record mondial în cadrul concursului internațional de patinaj viteză de ta Inzell (R.F.G.). El a parcurs distanța de 10 000 m în 14’55”9/10, timp superior cu 5”l/10 vechiului record mondial, care-1 aparține. Un nou record al lumii a realizat și sportivul vest-german Erhard Keller, cronometrat în proba de 500 m cu performanța de 38”42/100.HALTERE. — La Rostov pe Don a luat sfîrșit concursul Internațional de haltere, dotat cu „Premiul Prieteniei". In ultimele două zile, în limitele categoriei semigrea, David Riegert a ocupat primul loc, stabilind un nou record mondial ta totalul celor trei stiluri cu performanța de 542,500 kg. La categ. grea, victoria a revenit tot unui sportiv sovietic : Iuri Iablonovschi, cu 555 kg. Halterofilul român, Spiridon Herghelegiu, a ocupat locul 6, cu 455 kg. In cele patru zile de Întreceri au fost stabilite șapte noi recorduri mondiale.



viața internațională
LA VARȘOVIA A AVUT LOC LA 15 MARTIE

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a Tratatului 

de prietenie româno-polon

A 50-a aniversare a Partâdahi 
Popular Revoluționar Mongol

ROMA 15. — Corespondentul Agerpres, N. Fulcea, transmite : Un nou act huliganic a avut loc duminică la Triest. Vittorio Vidali, fost senator din partea P.C. Italian, a fost atacat de către un provocator fascist în timp ce aștepta trenul spre Roma, pentru a participa la lucrările plenarei C.C. al P.C.I. Agresorul, care a fugit, este căutat in prezent de poliție. Exprimînd indignarea față de acest atac al provocatorilor fasciști, Luigi Longo, secretarul general al P.C.I., a adresat lui Vittorio Vidali o telegramă în care, în numele întregului partid, exprimă cea mai frățească solidaritate și condamnă în modul cel mai ferm „această agresiune prin care fascismul a încercat, încă o dată, să lovească în- tr-unul dintre cei mai curajoși luptători pentru liberta

te și democrație ai Italiei". De asemenea, președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, a trimis lui Vidali o telegramă în care se spune : „profund indignat de atacul căruia i-ați căzut victimă vă transmit cele mai calde urări de grabnică restabilire, fiind convins că agresorul va fi deferit justiției". Tot duminică, au avut Ioc in Italia și alte acțiuni ale elementelor neofasciste, la care au participat lideri ai unor mișcări de drepta. Partidele democratice Italiene au hotărît să ceară examinarea în Parlament a acestor acțiuni provocatoare, în fotografie : peste 30 000 de oameni au participat în capitala italiană la o manifestație împotriva elementelor fasciste din țară.

VARȘOVIA 15. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite: La 15 martie, a avut loc la Varșovia schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, semnat la București, la 12 noiembrie 1970.Tratatul a intrat în vigoare in ziua schimbului instrumentelor de ratifi care.Schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat din partea ro

mână de Tiberiu Petrescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Polonia, iar din partea polonă de Ștefan Jedrychowski, ministrul afacerilor externe.în cuvîntările rostite cu acest prilej, ambasadorul T. Petrescu și ministrul St. Jedrychowski au subliniat însemnătatea tratatului pentru adîncirea în continuare a prieteniei și colaborării dintre România și Polonia.

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — După cum relatează agenția Monța- me, în cuvîntarea rostită cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Popular Revoluționar Mongol, Jumjaaghiin Țedenbal, prim- secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, a arătat că, în anii care au trecut de la victoria revoluției în Mongolia, oamenii muncii au construit, literalmente pe un loc gol, industria națională, au creat mijloace de transport și comunicații moderne, au organizat comerțul de stat și cooperatist, au asigurat afirmarea noului sistem financiar și de credite. Sub conducerea partidului, a fost înfăptuită cotitura revoluționară în agricultură, au fost create gospodării socialiste moderne — u- niunile agricole și gospodăriile de stat. Oamenii muncii din Mongolia. a continuat el, încheind cel

de-al patrulea plan cincinal, au trecut la îndeplinirea sarcinilor noului cincinal. Apropiatul Congres al XVI-iea al P.P.R.M. va adopta directivele pentru noul plan cincinal și va pune în fața organizațiilor de partid noi sarcini privind desfășurarea continuă a construcției socialiste.Abordînd politica externă a partidului și statului mongol, J. Țeden- bal a arătat că vor fi depuse și pe viitor eforturi pentru dezvoltarea și consolidarea prieteniei și a colaborării cu popoarele țărilor socialiste. Apărînd principiile leniniste ale coexistenței pașnice, a reliefat J. Țedenbal, partidul acționează neabătut pentru întărirea încrederii reciproce și dezvoltarea colaborării între state, pe baza principiilor egalității în drepturi, ale respectului reciproc și neamestecului în treburile interne.

BAZA KHE SANH SUB TIRUL
PATRIOJILOR SUD-VIETNAMEZISAIGON 15 (Agerpres). — Detașamentele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au atacat luni, timp de trei ore și jumătate, cu rachete și artilerie, dispozitivul bazei militare a- mericane de la Khe Sanh, principalul punct de sprijin al trupelor sai- goneze care au invadat Laosul. Un purtător de cuvînt militar american a declarat că peste 150 de rachete și obuze de artilerie au căzut asupra perimetrului bazei, provocînd daune. El a precizat că este cel mai violent

atac lansat asupra acestei baze din anul 1963, cînd ea a fost asediată timp de 77 de zile de forțele patriotice. Potrivit informațiilor furnizate de piloț'i elicopterelor americane care s-au întors din misiunile în Laos, bombardamentul a fost at.ît de intens, incit au fost nevoiți să aterizeze la alte baze militare americane situate în apropiere. Luni la ora 19,30, relatează agenția France Presse, patrioții continuau atacul a- supra Khe Sanh-ului.
DECLARAȚIA M. A. E. AL R. D. VIETNAMHANOI 15 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă intensificarea războiului de agresiune al S.U.A. în Laos, informează agenția V.N.A. în prezent, se spune în declarație, această intensificare a atins o extremă gravitate. Efectivul trupelor americane, saigoneze și tailandeze din Laos se ridică Ia peste 30 000 de oameni, avioane americane întreprind zilnic raiduri deasupra Lao- sului, bombardînd teritoriul țării. In același timp, Statele Unite își întețesc bombardamentele și raidurile aeriene asupra unor localități din R.D. Vietnam. Administrația saigo- neză, din ordinul S.U.A., vorbește despre un „marș spre nord", iar ministrul american al apărării, Melvin Laird, a afirmat că „nu este Înlăturată această posibilitate".Guvernul R.D. Vietnam condamnă

cu hotărîre escaladarea de către S.U.A. a războiului în Vietnam și în celelalte țări din Indochina și avertizează că Statele Unite trebuie să poarte întreaga răspundere pentru consecințele actelor lor.în declarație este exprimat sprijinul total pentru declarația din 9 martie a Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos și se cere incetarea intervenției americane și a agresiunii în Laos. Problema laoțiană, subliniază declarația, trebuie să fie soluționată de părțile laoțiene interesate, pe baza acordurilor de la Geneva din 1962 și a realităților actuale din Laos, fără nici un amestec din afară.

chile - Guvernul 
este hotărît 

să înfăptuiască 
reformele preconizateSANTIAGO DE CHILE 15 (Agerpres). — Președintele chilian, Salvador Allende, a luat cuvîntul duminică la o întrunire publică, organizată de Partidul socialist pe „Stadionul sporturilor" din Santiago de Chile, la care au participat peste 15 000 de persoane. Referindu-se la apropiatele alegeri municipale din Chile, președintele a reafirmat hotărîrea guvernului „Unității Populare" de a înfăptui programul de reforme preconizat și a avertizat că vor fi luate măsuri hotărîte împotriva acelora care caută să provoace tulburări cu prilejul acestor alegeri. Inamicii guvernului, a spus Allende, se tem de consultarea electorală care va avea loc la 4 aprilie și de aceea încearcă să creeze un climat de nesiguranță și provocări.După cum informează agenția U.P.I., la cîteva minute după ce președintele și-a încheiat discursul, o puternică explozie s-a produs pe platforma unde erau instalate microfoanele. Două persoane au fost rănite. Secretarul general al Partidului socialist, senatorul Carlos Altamirano, a declarat că explozia a fost provocată „în scopuri criminale". Deocamdată, nu au fost descoperiți autorii atentatului.

Cu privire la evenimentele 
din Orientul Apropiat

0 CUVlNTARE A LUI EDWARD GIEREK
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor conferinței Organizației din Varșovia a P.M.U.P. a luat cuvîntul Edward Gierek. prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P.Referindu-se, printre altele, la mo- . dernizarea metodelor și formelor conducerii statului și economiei naționale, preconizată de plenara a 8-a a C.C. al P.M.U.P., vorbitorul a declarat : „Am început procesul creator critic de perfecționare a sistemului nostru de stat. în organele puterii avem, în linii mari, cadre bune, de altfel ca și în administrație. Dar exigențele cresc mereu". Biroul Politic, a spus în continuare Edward Gierek.

a creat o comisie pentru elaborarea propunerilor de modernizare complexă â sistemului de conducere a economiei naționale și de funcționare a statului. Această comisie va pregăti aprecieri și propuneri care vor fi supuse unei dezbateri largi. O sarcină de deosebită răspundere a comisiei este elaborarea bazelor și metodelor activității organelor centrale ale puterii și administrației centrale. „Nu numai că le vom dezbate cu activul de bază, dar, în primul rînd, ne vom consulta cu clasa muncitoare în legătură cu ele", a subliniat Edward Gierek.

Succes al forțelor de stînga 
în primul tur de scrutin

DESCHIDEREA CHEI OE-A PATRA RUNDE 
A CONVORBIRILOR S. A. E. T.VIENA 15 — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : La Palatul Hofburg din Viena a avut loc luni festivitatea de deschidere a celei de-a patra runde a convorbirilor sovieto-americane privind limitarea cursei înarmărilor strategice (S.A.L.T.). Delegațiile celor două țări, conduse, ca și în etapele precedente, de Vladimir Semionov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.„vși Gerard Smith, directorul Agenției S.U.A. pentru dezarmare și controlul înarmărilor, au fost Salutate de președintele Austriei, Franz Jonas, care le-a urat succes în activitatea pe care o vor desfășura în capitala austriacă. Președintele Jonas a avut apoi o scurtă convorbire cu Vladimir Semionov și Gerard Smith, la care au participat ministru) de externe austriac, Rudolf Kirchsch- laeger, precum și ambasadorii celor două țări acreditați la Viena.

La sosirea sa la Viena, Vladimir Semionov, a declarat că guvernul sovietic a încredințat delegației U.R.S.S. misiunea de a purta convorbirile într-un spirit de lucru și constructiv pentru a se obține rezultate pozitive, relatează agenția TASS. „O înțelegere acceptabilă pentru ambele părți, cu privire la limitarea înarmărilor strategice, a subliniat Semionov. ar contribui la reducerea încordării internaționale. A- ceasta ar corespunde nu numai intereselor U.R.S.S. și S.U.A., ci și ale altor state".Cea de-a 56-a ședință de lucru a convorbirilor sovieto-americane privind limitarea înarmărilor strategice — S.A.L.T. — va avea loc la 16 martie, la sediul Ambasadei U.R.S.S. din Viena. Ca și în primele trei runde, aceste convorbiri vor avea loc de două ori pe săptămînă.

PARIS 15 (Agerpres). — In Franța, s-a desfășurat duminică primul tur de scrutin al alegerilor municipale în cadrul cărora urmează să fie desemnați 465 000 de consilieri însărcinați cu administrarea celor 37 700 de localități ale țării. Din cele 193 de orașe cu o populație de peste 30 000 de locuitori, cîte are Franța, în 124 alegătorii și-au desemnat consilierii municipali din prima etapă a consultării electorale, urmînd ca in celelalte 69 să fie organizat al doilea tur de scrutin la 21 martie. Din cele 124 de municipalități, partidul comunist a obținut — 38, partidul socialist — 22, P.S.U. — 1, radicalii — 2, diverse formațiuni de stînga — 7, U.D.R. — 21, centriștii și independenții majorității — 15, republicanii independenți — 5, centriștii și independenții din opoziție — 8, C.N.I. — 2, obiectivii — 1, diverse alte formațiuni — 2.

Analiza rezultatelor atestă un succes al forțelor de stînga. Intr-adevăr, în localitățile în care comuniștii și socialiștii, precum și alte forțe de stînga, au prezentat liste comune, s-a înregistrat un spor de voturi in favoarea stîngii față de alegerile precedente din 1965.Scrutinul confirmă tendința generală de bipolarizare a forțelor politice, adică o regrupare în dovA blocuri principale : majoritatea gu-> vernamentală, pe de o parte, și for-\ țele de stînga, în frunte cu partidul comunist, pe de altă parte.Intr-o declarație făcută la postul de radio Luxemburg, secretarul general adjunct al P.C.F., Georges Mar- chais, a subliniat succesul listei Uniunii democratice. El a menționat că, in prezent, sarcina principală a stîngii o constituie alianța tuturor forțelor democrate, pentru ca în al doilea tur de scrutin să fie realizat un nou succes.

agențiile de presă transmit:

TÎRGUL DE IA LEIPZIG
MASA OFERITA DE W. STOPHLEIPZIG 15 — Trimisul special A- gerpres, Șt. Deju, transmite : Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane. W. Stoph, a oferit o masă în cinstea conducătorilor delegațiilor guvernamentale de peste hotare, care au participat la deschiderea ediției din această primăvară a Tîr- gului internațional de la Leipzig. Printre oaspeți s-a aflat și conducătorul delegației guvernamentale a României, N. Agâchi, ministrul industriei metalurgice.

PEKIN 15 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă. Ministerul Afacerilor Externe al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei a dat publicității o declarație în care condamnă noile bombardamente întreprinse de forțele aeriene ale S.U.A. asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam. Declarația subliniază, că poporul khmer și Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei își exprimă sprijinul ferm pentru poziția. adoptată de R.D.V. în fața agravării situației din Indochina. Cele trei popoare indochineze — conchide declarația — sînt hotărîte să lupte umăr la umăr, pînă la victoria finală, împotriva agresiunii S.U.A.

DAMASC. — O reuniune a Comitetului Central al Organizației pentru eliberarea Palestinei se desfășoară la Damasc, sub conducerea lui Yasser Arafat — anunță agenția France Presse. Președintele C.C. al O.E.P. a sosit în capitala Siriei sîm- bătă seara, venind de la Beirut. Pe de altă parte. Agenția națională siriană de informații a anunțat că. în timpul vizitei lui Yasser Arafat în Liban, a fost constituit un comandament palestinean militar unificat din această țară.GENEVA. — Comisia O.N.U. pentru drepturile omului a adoptat, cu 14 voturi pentru, două împotrivă și 14 abțineri, o rezoluție care „con

damnă violările persistente de către Israel ale dreptului omului în teritoriile ocupate. precum și politica vizînd modificarea statutului acestor teritorii". Rezoluția reafirmă, pe de altă parte, că „toate măsurile luatț; de către Israel pentru colonizarea teritoriilor ocupate, inclusiv Ierusalimul, sînt în întregime nule și neavenite".TEL AVIV. — Ministrul afacerilor externe al Israelului, Abba Eban. a părăsit luni Israelul, plecînd într-o vizită în Statele Unite. El va avea convorbiri la New York cu mediatorul O.N.U. în regiunea Orientului Apropiat, Gunnar Jarring.

Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a primit pe Aziz Sidky, membru al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, vice- premier, care se află la Moscova în fruntea unei delegații economice, informează agenția TASS. Sidky a fost, de asemenea, primit de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Comitetul Central al P.C.U.S. a adoptat o hotărîre privind îmbunătățirea activității sovietelor raionale și orășenești. Hotărîrea arată că acestea sînt chemate să rezolve, pe teritoriul lor, toate problemele de importanță locală.

La Teheran s_au încheiat lucrările subcomisiei mixte ministeriale româno-iraniene pentru colaborare în domeniul agriculturii. Memorandumul semnat la încheierea sesiunii relevă rezultatele bune obținute în cooperarea celor două părți în unele domenii ale agriculturii.Magistratura italiană a deschis o anchetă împotriva fostului ofițer SS F™drich Bosshammer, colaborator al lui Adolf Eichmann în perioada 1942—1945, iar ulterior șef al serviciilor poliției naziste din Verona.

88 DE ANI 
DE LA MOARTEA
LU! KARL MARKLONDRA — Duminică după- amiază, la mormintul iui Karl Marx din cimitirul „Highgate" a avut loc o ceremonie cu prilejul împlinirii a 88 de ani de la moartea marelui dascăl al proletariatului. Betty Matthews, organizator național cu problemele educației al Partidului Comunist din Marea Britanic, a e- vocat rolul jucat de opera lui Marx în progresul omenirii. A- poi, la mormintul Iui Marx au fost depuse jerbe de flori Din partea Ambasadei Republicii Socialiste România la Londra, a depus o coroană de flori ambasadorul Vasile Pungan.

UN GUVERN DE COfiLITIEANKARA 15 (Agerpres). — Președintele Turciei, Cevdet Sunay, a rostit luni o cuvîntare radiodifuzată în. care a chemat partidele politice să 'pună capăt disputelor dintre ele și a cerut poporului turc să sprijine un guvern de coaliție, capabil să restabilească în mod rapid și democratic situația și să grăbească refacerea economică a țării, folosind în primul rînd resursele naționale. Președintele a afirmat că intervenția forțelor armate în viața politică a fost justificată, întrucît anarhia ducea țara la prăbușire. El a reproșat vechiului guvern că nu a îndeplinit reformele sociale și economice prevăzute de Constituție.

India a ales. Exercitîndu-și dreptul de opțiune, majoritatea covîrșitoare a indienilor au votat în sprijinul programului progresist, inițiat de guvernul Indirei Gandhi. Centralizate la Delhi, rezultatele comunicate succesiv, pe măsura desfășurării 'scrutinului în cele 18 state și în teritoriile unionale care intră în componența Republicii India, au completat tabloul unei importante victorii electorale : Congresul Național Indian, partidul de guvernămînt, a obținut majoritatea absolută a locurilor în Camera Populară a Parlamentului — 350 de mandate din totalul de 518, asigurîndu-și în noul Parlament două treimi din mandate. Acest rezultat, care îi conferă capacitatea de a obține modificările constituționale necesare pentru aprobarea proiectelor de reînnoire socială pe care le preconizează, este cu atît mai semnificativ, cu cît la ultimele alegeri, în 1967, cu doi ani înainte de scindarea sa, C.N.I. obținuse numai 280 de locuri.Un succes peremptoriu au înregistrat, de asemenea, comuniștii indieni, care s-au pronunțat cu fermitate în sprijinul programului de reforme, pentru transformări structurale în societatea indiană, în vederea ameliorării situației maselor largi muncitoare. Pe plan federal, numărul mandatelor obținute de comuniști, considerate laolaltă (48 în total), îi situează pe locul al doilea, după C.N.I., ca una din cele mai importante forțe politice din evantaiul partidelor indiene. într-o serie de state, unde comuniștii s-au coalizat cu alte partide într-un Front Unit al forțelor de stingă, succesul repurtat capătă o semnificație deosebită. Obținînd majoritatea locurilor în parlamentele locale, așa cum s-a întîmplat în Bengalul de Vest și, pentru prima dată, în statul Tamil Nadu (40 milioane de locuitori), partidele de stînga au posibilitatea să dezvolte colaborarea

dintre ele în cadrul guvernelor ce urmează să fie constituite.Trăsătura definitorie a acestor alegeri, considerate ca fiind de însemnătate istorică pentru evoluția viitoare a Indiei, o constituie faptul că în dispozitivul grupărilor politice s-a produs o netă delimitare, înfruntarea electorală avînd loc, după cum sublinia premierul Indira Gandhi, între „forțele care sprijină realizarea programului de dezvoltare multilaterală a țării și cercurile reacțiunii.

diană. Luate prin surprindere de convocarea cu un an mai devre-me a alegerilor țele reacționare derută în fața care se bucură măsurile întreprinsemunicipale, s-au găsit popularității. for- în desau preconizate de guvern. Nici propaganda inspirată de obscure patimireligioase, promovată de gruparea Jan Sangh, nici campania „de convingere" desfășurată de partidul marii burghezii și al moșierimii, Swa- tantra, sau de maharadjahii de tot fe-

geri, acesta deținea 5 din cele 7 mandate. De data aceasta, toate cele șapte locuri au revenit Congresului Național Indian.In prima sa conferință de presă, ținută zilele trecute, primul ministru Indira Gandhi, exprimîndu-și gratitudinea față de sprijinul masiv, impresionant, din partea corpului electoral. sublinia că „mandatul acordat ne obligă să acționăm cît mai rapid" pentru transpunerea în practică a proiectului de reforme. Avînd o ma-
Rezultâtul alegerilor din India 

UN VOT MASIV IN SPRIJINUL 
PROGRAMULUI PARTIDULUI CONGRESULUI

care 1 se opun". In acest context, rezultatele urnelor arată că măsurile progresiste preconizate — cum ar fi consolidarea sectorului de stat în economie, înfăptuirea reformei a- grare, reducerea inechităților flagrante în ce privește veniturile, desființarea totală a privilegiilor de casta etc. — corespund unor necesități stringente ale Indiei de azi și vin în întîmpinarea aspirațiilor și intereselor celor mulți.Așa se explică, pe de altă parte, reculul înregistrat de partidele conservatoare, de dreapta, ostile oricăror prefaceri de natură să conducă Ia eliminarea rînduielilor anacronice care mai persistă în societatea in-

lul din Noul Congres (desprins din C.N.I. în 1969) n-au reușit să salveze de la înfrîngere partidele de dreapta. Cifrele sînt mai mult decît elocvente : Organizația Congresului, desprinsă din C.N.I., a obținut doar 16 mandate (față de 65 în precedenta legislatură), Jan Sangh — 22 (față de 33) și Swatantra — 8 (față de 35). Sloganul „să ne debarasăm de Indira", sub care aceste partide și-au desfășurat campania electorală, a determinat, după cum se vede, o reacție contrară așteptărilor lor. Exemplul cel mai grăitor îl reprezintă „surpriza" de la New Delhi, considerat bastion tradițional al partidului Jan Sangh, unde, pînă la ale-

joritate de două treimi în Parlament, Partidul Congresul Național Indian, va putea trece la înfăptuirea unor noi puncte din programul său politic. Unele dintre acestea, cum ar fi reforma agrară, proiectul privind desființarea privilegiilor princiare, se află de multă vreme înscrise printre obiectivele prioritare ale C.N.I., dar nu au putut fi aduse la îndeplinire din cauza pozițiilor deținute de forțele conservatoare. (Se știe, de altfel, că proiectul privind subvențiile a- cordate maharadjahilor a fost respins în Parlament și apoi de Curtea Supremă, ceea ce a declanșat hotărîrea alegerilor anticipate).Apreciind rezultatul alegerilor ca

un veritabil „vot de încredere" în programul de transformări progresiste inițiat de Indira Gandhi, presa internațională relevă semnificația deosebită a restructurărilor masive ce vor surveni în Parlament. „Indienii își exprimă acum năzuința — scrie „LE MONDE" — că noul guvern va putea instaura o perioadă de stabilitate în care să-și găsească soluționarea multiplele probleme care confruntă în prezent India". La rîn- dul său, „NEW YORK TIMES" subliniază că rezultatele alegerilor „oferă o rază de speranță pentru o națiune atit de frămîntată. Soluționarea unora din problemele acute ale acestei țări — continuă ziarul — va da temeiuri încrederii într-un viitor mai bun".Survenite într-un moment de puternică înfruntare între forțele progresiste și cele conservatoare, alegerile din India, prin rezultatele lor categorice, se înscriu ca un moment de răscruce în istoria țărîi. Un aspect cu valoare de simbol este faptul ca între cei aproape 300 milioane de votanți, 20 de milioane de tineri au participat pentru întîia oară la alegeri. Este prima generație de la cucerirea independentei care, trecînd pragul maturității, s-a alăturat altor zeci și zeci de milioane de tineri ce formează grosul corpului electoral indian, exprimîndu-și răspicat opțiunea.'Mandatul încredințat forțelor progresiste ale tării este însoțit de speranța că C.N.I., în alianță cu celelalte grupări politice, care exprimă tendințele de înnoire ale societății indiene și militează pentru interesele oamenilor muncii, vor acționa consecvent în vederea aplicării reformelor sociale și economice atît de necesare înaintării Indiei pe calea progresului.
Dumitru ȚINU

Organizația din Ulster a Partidului Comunist din Irlanda 3 publicității o declarație în care, condamnînd uciderea celor trei soldați englezi în Ulster, subliniază că această crimă nu poate să nu fie pusă și pe seama „politicii guvernului Marii Britanii în Irlanda de Nord, care a dus la ocuparea acestei provincii de către trupele engleze" Declarația relevă, de asemenea, răspunderea administrației Ulsterului, care tergiversează înfăptuirea reformelor necesare, fapt care a dus la ciocnirile de stradă.La Havana s-a deschis o expoziție industrială italiană. AProximat-iv 100 de firme prezintă aici mașini și utilaje pentru industria alimentară, textilă, de încălțăminte, de mase plastice, precum și diverse alte produse industriale.ț
* La sfirșitul celei de-a doua 

săptămini a lunii martie, iarna 
s-a făcut simțită și în estul Mă
rii Mediterane. Duminică, o fur
tună puternică, însoțită de ploi 
și ninsori, s-a .abătut asupra 
Israelului. Zăpada a perturbat 
traficul in nordul țării și la Tel 
Aviv, iar vintul a dezrădăcinat 
arborii și a rupt firele electrice. 
In porturile Ashdod și Ashkelon, 
din sudul țării, au eșuat pe 
țărm, împinse de forța vintului, 
trei tancuri petroliere. Căderi 
masive de zăpadă au provocat, 
in aceeași zi, deraierea unui

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scîntell". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell.

Rezultatele alegerilor din Berlinul , * occidentalBERLINUL OCCIDENTAL 15 (A- gerpres). — In Berlinul occidental au avut loc duminică alegeri pentru ocuparea celor 138 de locuri în Parlamentul vest-berlinez. Procentul de participare la alegeri a fost de circa 88,5 la sută (1 470 000 de voturi). Rezultatele finale ale testului electoral, stabilite în urma numărării voturilor, s-âu concretizat în următoarele cifre :Partidul Social-Democrat — 50,4 la sută din voturi și 73 de locuri în parlamentul local.Partidul Liber-Democrat — 8,5 la sută și 11 locuri.Uniunea Creștin-Democrată — 38,2 la sută și 54 de locuri.Restul voturilor au fost împărțite Intre alte partide participante la alegeri. P.S.U. al Berlinului occidental și-a sporit numărul de voturi obținute în raport cu precedentele alegeri din 1967. Cu cele 73 de locuri obținute, Partidul Social-Democrat, deși a înregistrat unele pierderi față de alegerile precedente, continuă să dispună de majoritatea absolută în Parlamentul vest-berlinez, pe care o păstrează din anul 1958.

tren de călători de pe linia Da
masc—Beirut, in apropiere de 
capitala siriană. Au fost între
rupte, de asemenea, comunicații
le telefonice cu Damasc, Beirut 
și Amman. Portul Alexandria a 
trebuit să fie închis din cauza 
timpului nefavorabil. Oficialită
țile portuare au proclamat sta
rea de urgență. In același timp, 
datorită gerurilor puternice care 
s-au abătut asupra Anatoliei 
centrale (Turcia) 13 persoane au 
murit.
sînt, de 
zăpadă.

Numeroase căi rutiere 
asemenea, blocate de
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