
O nouă vizită de lucru a tovarășului
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AJUTOR CONCRET, STIMULENT PUTERNIC
In realizarea prevederilor cincinalului

Vineri, 29 ianuarie, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a făcut 
o nouă vizită de lucru prin întreprinderi ale 
industriei constructoare de mașini din capi
tală.

Programul a inclus Uzina „Electrotehnica" 
și „Uzina de mașini electrice — București", 
ambele situate în cartierul Drumul Taberei, 
întreprinderea „Automatica" și „Fabrica de 
elemente de automatizare", din cartierul Flo- 
reasca, uzinele „Electronica" de pe platforma 
industrială Pipera, precum și „întreprinderea 
de piese radio și semiconductor!" Băneasa.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a fost în
soțit de tovarășii Manea Mănescu, Dumitru 
Popa și Dumitru Popescu, precum și de minis
trul industriei construcțiilor de mașini, loan 
Avram.

Ca și întâlnirile precedente 
cu colectivele largi de munci
tori, ingineri, tehnicieni cu 
oameni ai muncii, această vi
zită se înscrie în practica de 
lucru a partidului nostru, a 
conducerii sale, a secretaru
lui general, de a vedea la fața 
locului, de a analiza împreună 
cu aceste colective problemele 
concrete ale producției, de a 
găsi soluțiile optime pentru 
mai buna gospodărire a u- 
nităților, ridicarea pe trep
te superioare a nivelului ca
litativ și cantitativ al pro
ducției. în cadrul acestor 
întilniri, pe lingă problemele 
privind bunul mers al produc
ției, ale dezvoltării continue a 
economiei, a tuturor compar
timentelor vieții sociale, secre
tarul general se preocupă în
deaproape de condițiile de 
muncă și de viață ale oame
nilor, de năzuințele lor.

Consultarea permanentă a 
conducerii partidului cu pro
ducătorii bunurilor materiale, 
muncitorii și cadrele tehnico- 
inginerești, contribuie la întă
rirea continuă a strînselor le
gături dintre partid și popor, 
expresie concretă ■ a largu
lui democratism al orânduirii 
noastre socialiste.

Pretutindeni, la uzinele din 
noul și modernul cartier Dru
mul Taberei, la cele din Flo- 
reasca, la întreprinderea de la 
Băneasa, conducătorii de partid 
și de stat au fost întîmpinați 
cu multă căldură, cu manifes
tări de fierbinte atașament 
față de Partidul Comunist Ro
mân, față de secretarul său ge
neral, față de cauza socialis
mului. Prin urale și aplauze 
furtunoase, miile de. construc
tori de mașini din fabricile

vizitate — muncitori, ingineri, 
personal de concepție și pro
iectare — au făcut o vibrantă, 
o emoționantă primire tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți conducători de partid și 
de stat. Ei și-au exprimat tot
odată angajamentul solemn de 
a traduce neabătut în viață 
programul luminos de dezvol
tare a României socialiste, 
stabilit de Congresul al X-lea 
al partidului, sarcinile nou
lui cincinal în care am pășit.

0 întreprindere tinără, 

cu realizări prestigioase
în ambianța armonioasă a 

noului' cartier de locuințe 
Drumul Taberei, se înscrie 
spectaculos „Electrotehnica", 
unitate industrială speciali
zată în producția de echipa
mente electrice pentru ali
mentare, în instalații de 
automatizare și comenzi elec
trice. Este singura întreprin
dere din țară care are acest

profil. Prima în șirul între
prinderilor înscrise în itine- 
rariul vizitei de lucru de ieri.

în fața uzinei, în întîmpina- 
rea oaspeților se află o mulți
me de oameni, membri ai 
colectivului întreprinderii, 
bucuroși de a primi în mijlo
cul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți condu
cători de partid și de stat.

în holul pavilionului cen
tral, adjunctul ministrului in
dustriei constructoare de ma
șini, Cornel Mihulecea, direc
torul întreprinderii, inginer 
Nicolae Țigănilă, dă expli
cații referitoare la con
strucția ce adăpostește a- 
ceastă unitate. Aceasta este 
formată dintr-o hală mono
bloc realizată din prefabrica
te avînd o lungime de 270 
metri și o lățime de 72 metri. 
Construcția are o suprafață 
totală de 23 000 m p.

Valoarea investiției noii în
treprinderi se ridică la 77 mi
lioane lei, sumă care, atunci 
cînd capacitatea de producție 
proiectată ■ va fi atinsă, se va 
recupera în termen scurt. 
Faptul pune în evidență efi
ciența ridicată a investițiilor.

Este o întreprindere real
mente tînără, a cărei construc
ție a fost începută în luna mai 
a anului 1968. La începu
tul anului 1970 a fost dată par
țial în funcțiune cu ateliere de 
montaj, prelucrări și presaj. 
De la 1 ianuarie a început să 
producă hala principală. Al ți 
parametri care conferă ti
nerețe întreprinderii : tine
rețea salariaților, a căror vîrs- 
tă medie se situează în jur

de 26 de ani, produsele noi 
realizate aici, unele, cum este 
modernul aparat Rontgen ce 
va intra, începînd din luna 
martie, în producția de serie, 

zero, produse pentru prima 
oară. în țară, dispozitivul pen
tru protecția sudorului împo
triva electrocutării, invenție 
românească ș.a.m.d.

întro- modalitate sugestivă, 
un panou înfățișează dinami
ca producției și a .principalilor 
indicatori realizați de între
prindere, precum și perspec
tiva creșterii acestora. în anul 
■1970,. valoarea producției s-a 
ridicat la 225 milioane lei. în 
acest an ea va ajunge la 275 
milioane lei, . urmînd ca în 
anul 1975 să însumeze 385 mi
lioane lei.

Toate acestea 
modul cel 
despre activitatea 
derii, care dau i 
valabilitate eforturilor făcute 
de colectiv în planul organi
zării producției și a muncii, 
al valorificării optime a în
zestrării tehnice superioare a 
tuturor sectoarelor de activi
tate.

Sînt prezentate o serie de

vorbesc la 
mai convingător 

întreprin- 
certificat de

(Continuare în pog. a lll-a)

Noi și

Congresul

nostru
60 000 DE

COMPETITORI
PENTRU UN
TROFEU RÎVNIT:

rom 
de mu
Concursul profesional cu mul

tiple rezonanțe în activitatea co
tidiană, al tinerilor mecanizatori 
din agricultură se încheie în a- 
ceste două zile de sfîrșit de ia
nuarie. Confruntarea practică din 
atelierele Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din București 
și cea teoretică vor desemna pe 
cîștigătorul „tractorului de aur“ 
înnobilat cu titlul de cel mai hun 
tînăr mecanizator din țară. Cine 
va fi ? Reprezentantul Ilfovului 
sau constănțeanul Vasile Roșea, 
Vasile Stan din Piatra Neamț sau 
trimișii celor din Dolj, Bihor sau 
Brăila. Oricum, cîștigătorul cert 
al acestei cuprinzătoare compe
tiții se cunoaște... Numele său: 
producția. Pentru că, păstrînd 
tradiția, atît în fazele de masă, 
cît și acum. în finală. întrebările 
s-au formulat din domeniile în 
care mecanizarea va trebui să-și 
spună cuvîntul : zootehnie, legu
micultura, viticultură, pomicultu
ră și recoltarea prășitoarelor. în
suși titlul de cel mai hun din 
secție, apoi din întreprindere, din 
județ sau dintre mecanizatorii ță
rii, dă parcă mai mult elan inte
resului de a pătrunde mai mult, 
mai sigur în tainele meseriei, 
sporește recentivitatea la ceea ce 
este nou, ridică mai mult cotele 
răspunderii în efectuarea unei lu
crări sau alteia. Așadar, 60 000 
de participant!' la faza de masă 
a Olimpiadei — tot atîția tineri 
mecanizatori mai bine pregătiți 
profesional, pioni activi pe fron
tul recoltei.

UZINA DE MAȘINI ELECTRICE —prima unitate a industriei noastre elec
trotehnice.

ELECTRONICA — locul unde se nasc imaginile și sunetele. 
Ca pretutindeni, oaspeții sînt întîmpinați cu căldură, cu dragoste
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Anul 1970, ultimul an al cin
cinalului 1966—1970, s-a în
cheiat cu însemnate realizări 
în toate domeniile activității 
economice, sociale și culturale. 
Obiectivele principale ale pla
nului de dezvoltare econo
mico-socială a țării au fost în
deplinite în bune condițiuni, 
deși inundațiile aii provocat 
greutăți în desfășurarea activi
tății productive și pierderi e- 
conomiei naționale.

în acest an, a continuat tra
ducerea în viață a măsurilor 
de perfecționare a organizării 
și conducerii economiei, a în
tregii vieți sociale, s-au mani
festat pe scară largă efectele 
pozitive ale vastului program 
de investiții realizat în cinci

nal, ale preocupărilor pentru 
laturile calitative, pentru ridi
carea eficienței economice în 
toate domeniile de activitate, 

în industrie volumul produc
ției globale a fost de 296,7 mi
liarde lei, planul fiind înde
plinit în proporție , de 100,6 la 
sută, cu o depășire de 1,7 mi
liarde lei. Comparativ cu anul 
1969. producția globală indus
trială a crescut cu 12 la sută, 
obținîndu-se un spor de pro
ducție în valoare de 31,7 mi
liarde lei.

La principalele ministere, 
organizații economice centrale 
și consilii populare, planul 
producției globale a fost înde
plinit astfel:

Unitățile cooperației mește
șugărești au depășit planul pro
ducției marfă și al prestărilor 
de servicii cu 6.9 la Sută, iar 
cele ale cooperației de consum 
cu 17,4 la sută.

Marea majoritate a județelor 
au îndeplinit și depășit planul 
producției globale pe anul 
1970 ; datorită măsurilor luate,

sprijinului primit și eforturilor 
depuse, și-au îndeplinit prin
cipalele sarcini de producție și 
unele dintre județele afectate 
de inundațiile din primăvară. 

Nivelul producției la princi
palele produse în anul 1970 în 
comparație cu planul și cu rea
lizările din 1969, se prezintă 
astfel:

Anvelope auto, tractor, avion 100,6 114,4
Cauciuc sintetic 102,1 110,9
Hîrtie 99,4 108,4
Ciment 100,6 108,1
Plăci din particule aglomerate

și fibrolemnoase 85.4 112,9
Mobilă 102,2 110,3
Țesături 99,5 108,2
Tricotaje 98,1 114,8
încălțăminte 96,0 104.6
Televizoare 96,6 126,6
Aparate de radio 100,0 106,3
Kăcitoare electrice 84,5 91,8
Carne 87,8 102,0
Zahăr 72,4 87,9
Clei comestibil 96,9 94,2

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a TV-a)

• ÎN DEZBATERE 
PROIECTUL NOULUI 
STATUT AL U.T.C.

• EXISTĂ UN SECRET 
AL CELEBRITĂȚII ?
(la ancheta 
noastră 

internațională 
răspunde lord 
Boyd Orr, 
laureat al 
premiului Nobel)

Procentul 
de îndepli
nire a pla

nului
Ministerul Energiei Electrice 103,0
Ministerul Industriei Miniere și Geologiei 102,5
Ministerul Petrolului 101,5
Ministerul Industriei Metalurgice 102,6
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 101,1
Ministerul Industriei Chimice 100,2
Ministerul Industriei Materialelor de Construcții 101,7
Ministerul Industriei Lemnului 103,0
Ministerul Industriei Ușoare 102,0
Ministerul Industriei Alimentare 93,1
întreprinderile industriale ale consiliilor populare 103,2

Energie electrică 100,7 111,3
Cărbune extras 98,4 119,2
Țiței extras 100,6 101,0
Gaz metan extras 106,2 104,7
Oțel 99,8 117,6

din care :
— oțeluri aliate 104,4 125,4

Aluminiu primar și aliaje de aluminiu 94,7 113,0
Motoare electrice de 0,25 kW și peste 97,4 117,5
Mașini-unelte pentru așchierca metalelor 96.8 104,1
Locomotive Diesel și electrice pentru linii

magistrale 103,9 123,8
Autocamioane, autobasculante și

autotractoare 97.3 114,7
Autoturisme de oraș 101,6 128,3
Tractoare 96,7 117,6
îngrășăminte minerale (100’/«) 93,8 124,3
Materiale plastice și rășini sintetice (100’/«) 92,5 150,2
Fibre și fire chimice 106,7 135,8

Planul a fost îndeplinit și 
depășit la o serie de produse 
industriale de bază- La ener
gie electrică, motoare electri
ce, autocamioane și autoturis
me, .tractoare. îngrășăminte 
minerale, materiale plastice 
și rășini sintetice, tricotaje, 
televizoare și la alte produse, 
nivelul producției anului 1969 
a fost depășit în proporții 
mari, variind între 11 și 50 la 
sută. La unele produse, deși 
s-au realizat creșteri față de 
anul 1969, planul nu a fost 
îndeplinit ca urmare a întîr- 
zierii punerii în funcțiune a 
unor capacități de produc
ție, a faptului că unele uni
tăți noi nu au atins parame
trii din proiecte, a deficiențe

lor în aprovizionarea tehnico- 
materială, în cooperarea din
tre întreprinderi, precum și 
în organizarea producției și a 
muncii- în industria alimen
tară. nivelele planificate nu 
au fost atinse la unele pro
duse datorită, în principal, 
nerealizării cantităților de ma
terii prime agricole prevăzute.

în anul 1970. potențialul 
industriei s-a mărit prin in
trarea în funcțiune a 390 noi 
capacități de producție im
portante. îndeosebi în ramu
rile : energie electrică, con
strucții de mașini, chimie, 
metalurgie, combustibil, ma
teriale de construcții, indus-

(Continuare in pag. a Il-a)

DINCOLO

DE CIFRE

de GEORGE IVAȘCU

CIFRE, grafice, tabele statistice comparative, indici de 
producție, termeni tehnici, imagini sugestive, — iată un lim
baj făcut accesibil tuturor prin ziarele noastre, prin micul 
ecran al televizorului, prin undele radiofonice. Proiectate 
astfel în conștiințe, dalele Cincinalului 1966—1970 ne-au 
devenit și ne devin zi de zi mai familiare, se integrează 
în sensul unei multilaterale participări |a viața întregii țări. 
Fiecare, în acest mod, se simte creator si spectator al pro
priei lui activități, în aria unui sector de progres, în con
struirea noii noastre orînduiri.

Analiza însăși a Cincinalului 1966—1970 capătă astfel 
dimensiuni nemaiîntîlnite pînă astăzi. Cifrele și datele pe 
care le vedem, pe care le comparăm, pe care le confrun
tăm, nu ne mai apar ca niște simple (sau chiar complexe) 
abstracțiuni; ca niște derivate logice ale unor calcule ri
guroase în exactitatea lor științifică. Nu, aceste cifre, date, 
imagini constituie astăzi pentru noi o înlănțuire de simbo
luri ale unui întreg ansamblu al dezvoltării românești, ve
ritabilă dioramă a efortului colectiv al acestei țări, văzută 
în totalitatea ei ca spațiu, raportată în devenirea ei, uni
tară și omogen dinamică, în timp.

Conturul județelor, în cadrul hărții întregii țări, imaginile 
de ansamblu sau analitice, în succesiunea anilor 1966—1970, 
— iată ceea ce, prin chiar procesul de sinteză determinat 
de legile și calculele economice, convertește conștiințele la 
un înalt nivel de adevăr, resimțit astfel încă mai puternic 
decît toate datele statistice și oricît de ingenioasele grafi
ce perindate prin fața ochilor noștri.

Da, e adevărat, e perfect adevărat că această țară a 
progresat enorm în acești 5 ani care s-au scurs — fără 
zgomot ostentativ — deci cu seriozitatea muncii, a unei

(Continuare în pag. a Il-a)
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tria ușoară și alimentară. Au 
fost date în producție: lami
norul slebing de la Combina
tul siderurgic din Galați, 
420 MW la Centrala termo
electrică din Mintia-Deva, in
stalații de fire poliesterice la 
Uzina de fibre sintetice din 
Iași, instalațiile de amoniac, 
uree și azotat de amoniu de 
la Combinatul chimic din 
Craiova, fabricile de cherestea 
și mobilă de la Combinatul 
pentru industrializarea lem
nului din Cîmpeni, Fabrica 
de 1 ‘ '
Miercurea Ciuc, Fabrica 
conserve din legume și 
te din Turnu-Măgurele.

Au fost înregistrate 
grese în mecanizarea și 
matizarea proceselor de pro
ducție, în aplicarea de pro
cedee tehnologice noi și a 
continuat acțiunea de 
tare a unor întreprinderi eu 
echipamente electronice de 
calcul pentru conducerea pro
ducției și proceselor tehnolo
gice.

S-au intensificat preocupă
rile pentru îmbunătățirea ca
lității producției, au fost in
troduse în fabricație noi ma
șini și utilaje cu caracteristici 
tehnice superioare, noi sorti
mente de bunuri de consum.

Ca urmare a înzestrării în
treprinderilor cu mașini și in
stalații noi, a aplicării unor 
tehnologii moderne, a utiliză
rii mai bune a capacităților 
de producție, a perfecționării 
organizării muncii și ridică
rii calificării forței de muncă, 
productivitatea muncii a cres
cut în industria republicană 
cu 8,8 la sută față de 1969, 
realizîndu-se pe această cale 
74 la sută din sporul produc
ției globale industriale.

Măsurile luate pentru redu
cerea consumurilor materiale 
și ridicarea produotivității 
muncii au dus la micșorarea 
prețului de cost, asigurînd în
deplinirea sarcinii de reduce
re a cheltuielilor de producție 
la 1 000 lei producție marfă.

în agricultură a continuat 
procesul de dezvoltare și mo
dernizare a bazei tehnice-ma- 
teriale ; unitățile socialiste au 
primit un număr însemnat de 
tractoare și mașini agricole 
perfecționate, cantități sporite 
de îngrășăminte și alte sub
stanțe chimice ; au fost ame
najate noi suprafețe pentru 
irigații, s-au pus în funcțiune 
sere legumicole moderne și 
complexe zootehnice de mare 
capacitate.

Volumul investițiilor în a- 
gricultură a fost în 1970 cu 
16,9 la sută mai mare decît în 
anul 1969. Din fondurile cen
tralizate ale statului, s-au rea
lizat investiții în valoare de 
8,7 miliarde lei, cu 8 la sută 
peste prevederile planului ;

din Cîmpeni, Fabrica 
tricotaje tip lînă din 

------- de " 
fruc-

pro- 
auto-

do
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din acestea, creditele pe ter
men lung acordate de stat co
operativelor agricole de pro
ducție au însumat 1,8 miliar
de lei. Au fost date în func
țiune din fondurile centrali
zate ale statului peste 60 de 
capacități de producție agro
zootehnice.

întreprinderile agricole de 
stat au dat în folosință com
plexe avicole cu aproape 1,4 
milioane locuri, complexe de 
porci cu o capacitate de 614 
mii porci grași/an șl un nu
măr de peste 24 000 locuri în 
complexe pentru vaci de lap
te.

Din fonduri proprii și din 
credite acordate de stat, co
operativele agricole de pro
ducție au realizat și dat în fo
losință un număr important 
de grajduri pentru animale, 
maternități și îngrășătorii 
pentru porcine, sere și sola
rii ; în unitățile zootehnice in- 
tercooperatiste au fost date în 
funcțiune îngrășătorii de miei 
cu o capacitate de 454 mii 
miei/an, sectoarele de repro
ducție la 13 complexe de por
cine și capacități de 72 mii 
locuri găini și 400 mii pui de 
carne pe an la 4 complexe a- 
vicole.

în anul 
funcțiune 
suprafețe 
rigat, din

1970 au fost puse în 
105,5 mii hectare 

amenajate pentru i- 
care 75 mii hecta-

re în sisteme mari. Prevede
rile planului de amenajări 
pentru irigații nu au fost în
să îndeplinite.

Cu toate eforturile făcute 
pentru dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnice-materia- 
le, producția agricolă obținută 
în anul 1970 a fost sub nivelul 
prevederilor planului și al 
realizărilor din anii anteriori. 
Neîndeplinirea planului a fost 
determinată de inundații și 
alte calamități naturale. La a- 
ceasta au contribuit însă și li
nele neajunsuri dintr-o serie 
de unități agricole socialiste, 
îndeosebi în ceea ce privește 
aplicarea măsurilor agrotehnic 
ce, folosirea mijloacelor de 
producție și a forței de muncă.

Producția globală agricolă 
realizată în anul 1970 a fost 
de circa 68.7 miliarde lei. cu 
3,7 miliarde lei mai mică de
cît în anul 
lele culturi, 
au fost sub

în anul 
3 394 mii 
6 395 mii tone porumb. 769 mii 
tone floarea-soarelui, 3 140 mii 
tone sfeclă de zahăr. 1700 mii 
tone cartofi de toamnă, 2000 mii 
tone de legume, 2 000 mii tone 
fructe și struguri.

Potrivit recensămîntului ani
malelor, la data de 4 ianuarie 
1971, efectivele de animale 
erau următoarele :

1969. La principa- 
recoltele obținute 
nivelul planificat.
1970, s-au realizat 
tone grîu-secară.

— Mii capete
<o

■■4
g £

X <u

Bovine — total 5 215.4 + 180,6
din care :
— vaci și Junincl 2 623,(5 + 127,4
Porcine — total 6 357.9 + 386,3
din care :
— scroafe de prfisilă 680,5 + 32,7
Ovine — total 13 812,8 — 23,1
din care :
— oi și mioare 10 581,6 — 294,8
Păsări — total 54 164.1 + 270,4

In anul 1970 s-au obținut 
1 309 mii tone carne în greuta
te vie, oirca 39 milioane hecto
litri lapte, peste 29 mii tone 
lînă și 3 515 milioane bucăți 
ouă ; producția obținută a fost 
în creștere față de anul 1969 
la lapte și ouă și în ușoară 
scădere la carne și lînă.

Nerealizarea nivelului pre
văzut la o serie de produse 
agricole a influențat negativ, 
în unele perioade. livrările la 
fondul de stat, aprovizionarea 
industriei și a populației.

în transporturile de mărfuri 
și călători, prevederile planu
lui au fost îndeplinite și de
pășite. Față de 1969, transpor
turile de mărfuri au crescut 
cu 10,7 la sută, iar cele de că
lători cu 12,3 la sută. A conti
nuat acțiunea de dotare a 
transporturilor ou mijloace 
moderne; s-au modernizat 
circa 520 km drumuri publice,

iar 1 500 km de drumuri au 
fost acoperite cu îmbrăcăm inți 
asfaltice ușoare.

Telecomunicațiile s-au dez
voltat prin intrarea în func
țiune de noi stații de radiodi
fuziune și de televiziune ; s-a 
extins telefonia automată ur
bană și interurbană.

Volumul total al Investițiilor 
realizate în 1970 din fondurile 
centralizate 
ridicat la 
planul s-a îndeplinit în pro
porție de 101.6 la sută pe to
tal și de 104,2 la sută la lucră
rile de construcții-montaj. 
Față de anul 1969, realizările 
obținute sînt mai mari cu 9,3 
Ia sută la investiții și ou 8,4 
Ia sută Ia construcții-montaj.

Pe principalele ministere și 
pe total consilii populare, în
deplinirea planului de investi
ții se prezintă astfel i

Ministerul Agriculturii și Silviculturii
Ministerul Transporturilor
Consiliile populare

100.fi 9fi.O
103.3 101,7
102,6 99.6

ale statului s-a
68 miliarde lei;

Procentul de îndeplinire 
a planului de i

Energiei Electrice 
Industriei 
Petrolului 
Industriei 
Industriei

Miniere și Geologiei

Metalurgice
Construcțiilor

104,4
103,0
101,9
101,0

105.7
103,4
101.7
100,6

Ministerul
Ministerul
Ministerul
Ministerul
Ministerul

de Mașini
Ministerul Industriei Chimice 
Ministerul Industriei Materialelor 

de Construcții
Ministerul
Ministerul
Ministerul

Industriei
Industriei
Industriei

Lemnului
Ușoare 
Alimentare

100,4
86,6

102.8
93,2

95,4
101,4
100.8
100,fi

94,7
98.1

102,4
109,7

Au fost date în funcțiune 
fonduri fixe economice și so- 
cial-culturale în valoare de 
60,8 miliarde lei, cu 8,1 Ia sută 
mai mult decît în anul prece
dent. Planul anual de punere 
în funcțiune a fost îndeplinit 
în proporție de 89,2 la sută, 
nerealizări mai importante în- 
registrîndu-se la i Ministerul 
Industriei Chimice — 1,9 mi
liarde lei; Ministerul Agricul
turii și Silviculturii — 1,4 
liarde lei ; Ministerul 
dustriei Metalurgice — 
miliarde lei ; Ministerul 
dustriei Lemnului — 468 
lioane lei ; Ministerul Indus
triei Ușoare — 464 milioane 
lei ; Ministerul Turismului — 
382 milioane lei ; consiliile 
populare — 1,1 miliarde lei. 
Neîndeplinirea integrală a pla
nului de punere în funcțiune 
a fost determinată, îndeosebi, 
de neajunsurile și greutățile 
care au continuat să se mani
feste în asigurarea la timp a 
utilajelor tehnologice și a do
cumentațiilor tehnice pentru 
unele obiective.

Au continuat lucrările de 
construcții pe marile șantiere 
ale țării * * Sistemul hidroener
getic și de navigație Porțile 
de Fier, Hidrocentrala Lo
tru, combinatele siderurgice 
de 
Combinatul de 
azotoase i 
A început 
importante 
tre care : 
goane din 
na de strunguri din. Tîrgoviș- 
te, Uzina de alumină din Tul-

SlMBATA, 30 IANUARIE 1971 

PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba germană « 
18,10 CINCINALUL 1966—1970 ÎN 
CIFRE ȘI IMAGINI • 18,15 Bună 
seara, fete ! Bună seara, băieți !
• 19.20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20.00 Tele-enciclo- 
pedia • 20,50 Tineri interpret! de 
romanțe • 21.10 Film serial: „In
coruptibilii" • 22.00 Telejurnalul 
de noapte e 22,10 Campionatele 
europene de patinaj viteză. înre
gistrare de la Leningrad • 22.30 
Revista operetei — film realizat 
de Televiziunea din R.D.G.

PROGRAMUL II
• 20,00 Itinerar folcloric. Con

cert de muzică populară • 20.30 
Intermezzo coregrafic • 20,40 Lu
ceafărul. Din lirica de dragoste 
contemporană « 21.00 Buletin de 
știri • 21.10 Seara melomanului 
Mică enciclopedie organistlcă • 
22,00 Film serial : „Aghiotantul
excelentei sale".

DUMINICA, 31 IANUARIE 1971 

PROGRAMUL I

• 9,00 Matineu duminical pen
tru copii > 10.00 Viata satului
• 11,30 Amfiteatru muzical 0 12,00
De strajă patriei • 12.30 Campio
natele ipternationale de judo ale 
României * 14.30 Emisiune în 
limba maghiară . • 16,30 Concurs 
internațional de motociclism pe 
gheață • 17,00 Studioul ,.N“
•18,00 Unde-i greșeala ? • 19 00
Rapsodia Română - Vitralii...
• 19,20 1001 de seri • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Româ
nia ’71 — Azi județul Brăila
• 20,30 Film artistic : ,,Sînt un 
evadat" « 22,00 CINCINALUL TN 
CIFRE ȘT IMAGINI • 22.05 Lan
sarea navei cosmice ,,Apollo-J4‘‘
— transmisiune directă de la 
Houston • 22.40 Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II

• 20.00 Emisiune pentru copii 
20.25 Dragostea, marea și muzica
— film muzical • 20.55 Buletin
de știri • 21.00 Carnet bucureș- 
tean • 21,10 Reluarea serialului 
de sîmbătă seara.

mi- 
In-
1,4 
In- 
mi-

la Galați și Hunedoara, 
îngrășăminte 

din Slobozia 
construcția 

i obiective, 
Uzina de 

Caracal,

etc. 
unor 
prin- 

va- 
Uzi-

cea, fabrica de îngrășăminte 
cu azot de la Combinatul 
din Tîrgu-Mureș.

Volumul schimburilor co
merciale externe a fost în a- 
nul 1970 de 22,8 miliarde lei 
valută, cu 12,7 la sută mai ma
re decît în anul 1969- Expor
turile s-au mărit cu 13,5 la 
sută, iar importurile cu 12 la 
sută.

Creșterea potențialului eco
nomic al țării și sporirea ve
nitului național în anul 1970 
cu 7 la sută față de 1969 
asigurat condiții pentru 
bunătățirea în continuare 
nivelului de trai material 
cultural al populației.

în cursul anului 1970
încheiat acțiunea de genera
lizare a noului sistem de 
Iarizare, au fost majorate 
lariile lucrătorilor dintr-o 
rie de ramuri și sectoare 
economiei; salariul minim 
fost ridicat la 800 de lei, 
categoriile de salariați cu
larii mici au beneficiat de scu
tiri și reduceri de impozite. 
Ca rezultat al măsurilor adop
tate. deși a avut Ioc o oareca
re creștere a nivelului prețu
rilor la unele produse, spori
rea veniturilor din salarii a 
asigurat mărirea puterii de 
cumpărare, reflectată în creș
terea salariului real cu 8 
sută în 1970, față de 1969-

au 
îm- 

a 
?i

s-a

sa-
sa- 
se- 
ale 

a 
iar 
sa-

CONSILIUL 
ECONOMIC

Ia

In anul 1970, veniturile bă
nești ale țărănimii obținute 
din muncă în cooperativele a- 
gricole de producție au fost 
mai mari decît în anul 1969. 
Datorită însă nivelului pro
ducției agricole obținute în 
1970, veniturile totale ale ță
rănimii — în bani și în natu
ră — au fost inferioare celor 
din anul precedent.

O influență pozitivă asupra 
nivelului de trai al oameni
lor muncii de la orașe și sate 
a avut-o sporirea cheltuieli
lor .statului pentru învăță- 
mînt, știință, cultură, ocro
tirea sănătății. A crescut vo
lumul pensiilor, al ajutoare
lor și burselor de studii, pre
cum și cel al alocațiilor de 
stat pentru copii, îndeosebi 
ca urmare a majorărilor apli
cate încă din anul 1969 pen
tru copiii salariaților cu sala
rii de pînă Ia 1 300 lei.

în anul 1970, sumele alocate 
de stat pentru acțiuni social- 
culturale au fost de 35.7 mi
liarde lei, cu 5,5 •/« mai mari 
față de anul precedent.

Volumul total al mărfurilor 
vîndute populației a fost în 
1970 cu 8.6 Vo mai mare decît 
în anul 1969, îndeplinindu-se 
prevederile planului. S-au 
vîndut cu 9.4 *7«  mai multe 
mărfuri alimentare (inclusiv 
prin alimentația publică) și cu 
7,7 mai multe mărfuri ne
alimentare.

Au fost îmbunătățite în con
tinuare condițiile de locuit 
ale populației- In anul 1970, 
din fondurile statului și pe 
bază de credite acordate de 
stat, au fost construite și da
te în folosință peste 99 mii a- 
partamente. în afară de aces
tea, populația, în special de 
la sate, a mai construit din 
fonduri proprii circa 62 mii 
locuințe.

★
însemnate obțl- 
1970 au încunu-

Realizările 
nute în anul 
nat eforturile și munca plină 
de abnegație a întregului nos
tru popor pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de Parti
dul Comunist Român, în ve
derea sporirii potențialului 
economic al țării și ridicării 
nivelului de trai,' pentru edifi
carea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră.

COMITETUL DE STAT 
AL 

PLANIFICĂRIISa
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

• •••»•••••••••••••••••••••••••••»»»»> ••••••••

O piesă a „maestrului metafo
relor", poetul și dramaturgul Fe
derico Garcia Lorca se va pre
zenta marți, 2 februarie în stu
diourile televiziunii : „Minunata 
pantofăreasă" în regia și adap
tarea scenică a lui Petre Sava 
Băleanu. Din distribuție amin
tim : Coca Andronescu, Mihai 
Fotino, Matei Alexandru, Ta
mara Buciuceanu Botez, Ion Ca- 
ramitru.

Am căutat-o pe Coca Andro
nescu. interpreta principală :

— înainte de a vă cere pă
rerea cu privire la soluția regi
zorală. vă rog să ne caracterizați 
personajul...

— „Minunata pantofăreasă" 
este unul dintre rolurile pe care 
le prefer și de care m-am apro
piat cu înțelegere pentru că se 
potrivește temperamentului meu. 
O femeie tînără în conflict cu 
oamenii și cu ea însăși, uneori. 
Aparent ușurateoa pantofăreasă 
este de o mare puritate sufleteas
că. de o neașteptată dîrzenie 
cînd trebuie să-și apere cinstea 
și căminul.

— Cum transpare acest carac
ter în perspectiva spectacolului ?

— în decorul frumos semnat 
de Virgil Miloia, regizorul a 
realizat, după părerea mea, un 
spectacol de calitate, echilibrat, 
matur. Utilizing procedeele 
„Tele-teatnilui“, cadrul acțiunii 
a fost lărgit în raport cu limi
tele firești ale scenei, aș spune 
chiar că piesa a ieșit în stradă.

— Ce părere aveți despre 
spectacolul televizat ?

— Posibilitățile compoziției 
actoricești în studioul TV sînt

...DOUA ACCIDENTE
Docă accidente grave, petrecu

te în împrejurări diferite dar a- 
vînd aceeași cauză — consumul e- 
xagerat f’e alcool — au fost con
state zilele trecute de organele 
de miliție

net superioare scenei de teatru. 
Condițiile de mișcare, de expri
mare a bogăției de trăiri interi
oare pun probleme speciale re
gizorului, operatorului și nouă 
actorilor; vorbesc în numele meu 
— interpretă consecventă a par
titurilor de teatru în înțelesul 
tradițional al cuvîntului. Lipsa 
aplauzelor și a contactului eu sa
la, miraculoasa și complicata a- 
paratură de studio parcă mă 
plasează în secolul XXI.

SCENĂ
• Teatrul tineretului din Pia

tra Neamț a pregătit pentru a- 
ceastă stagiune piesa lui Iosif 
Naghiu „întunericul" („Gluga 
pe ochi"), Rămîne de văzut în ce 
măsură viziunea scenică adopta
tă de Constantin Marinescu 
(student Ia regie-teatru anul IV 
I.A.T.C.) va opta între valorifi
carea textului (o „farsă tragică") 
printr-o lectură nuanțată sau prin 
folosirea unor variate modalități 
scenice, care să sugereze inter
ferarea continuă a planului real 
cu cel metaforic.

Premiera va avea loc dumini
că, 31 ianuarie. Decorurile și cos
tumele sînt semnate de Traian 
Nițescu.

M. I.

PORTATIV
Pe afișul viitorului simfonic al 

Radioteleviziunii întîlnim numele 
dirijorului Mircea Basarab. In 
preajma primei repetiții dirijorul 
ne oferă cîteva „elemente" pen
tru avanpremiera noastră.

— Ce va cuprinde programul ?

La stația C.F.R. Reghin, munci
torul SUCIU FLOREA (24 de ani) 
se întorcea acasă la miezul nop
ții, printre șine. El a fost surprins 
de o locomotivă de manevră care 
l-a tăiat ambele picioare. Dacă 
S. F. a scăpat cu invaliditatea pe 
viață, beția l-a dus pe TULPAN 
IOAN (19 ani) din Ion Creangă — 
Neamț, la moarte. El s-a răstur
nat, noaptea, într-un șanț, cu șa
reta cu care venea de Ia un chef 
între amici; în urma rănilor că
pătate și a frigului, T. I. a dece
dat înainte de Ivirea zorilor. De 
unde se vede că beția nu strică 
numai șoferilor...

FACTORUL NECINSTIT...

Nimic nu poate ascunde urmele 
faptelor necinstite. Pînă deunăzi, 
factorul TO AN SAR AC de Ia ofi
ciul P.T.T.R. Lugoj era convins 
de contrariu. EI și-a însușit banii 
unui destinatar, semnînd manda

M. B. î Simfonia l-a de 
Mahler, Concertul în Sol major 
de Ravel și prima audiție a unei 
lucrări aparținînd unui tînăr 
compozitor român : Mihai Mol
dovan.

— După „Texturi" și „Vitralii", 
noua piesă a lui Mihai Moldovan 
ne va pune in lumină recente 
preocupări creatoare ale compo
zitorului unanim socotit printre 
cei mai înzestrați reprezentanți ai 
tinerei generații. Ce vă atrage în 
partitura „Scoarțelor" ?

M. B.: Vă voi putea spune mai 
multe după o primă lectură cu 
orchestra. Și aici, ca și in cele
lalte lucrări pe care le-am ascul
tat, Mihai Moldovan mă intere
sează pentru farmecul coloristicii 
sale orchestrale, pentru simțul 
formei, pentru echilibrul con
strucției.

— Ați mai dirijat Simfonia de 
Mahler pe care ați programat-o ?

MB.: în urmă cu 18 sau 17 
ani, la pupitrul Filarmonicii.

— Vă mai pasionează partitura 
și astăzi ?

M. B.: Ca oricare dintre sim
foniile lui Mahler mă captivează 
prin strălucirea instrumentației, 
frumusețea temelor, elanul ei ro
mantic.

— Ce ne puteți spune despre 
solista Concertului lui Ravel — 
tinăra Anne Queffelec ?

M. B.; Nu am mai ascultat-o 
pină în prezent.

— Sosește în România însoțită 
cu o prestigioasă publicitate. 
Elevă a lui Gousseau și Paul Ba- 
dura-Skoda, invitată în marile 
centre muzicale ale lumii, lau
reată a două mari concursuri in
ternaționale de la Miinchen și 
Leeds.

M. B.: Mă bucură desigur o a- 
temenea „fișe biografică" a solis
tei concertului de joi seara.

I. S

tul în fals, apoi a rupt și fila res
pectivă din registrul de evidență 
a mandatelor achitate. Totul a 
fost în zadar, căci fapta sa l-a 
adus, pînă la urmă, în fata an
chetatorilor.

MICA, MICA, DAR TOT TlL- 
HARIE SE CHEAMĂ...

Doi elevi din Bumbești — Jiu, 
înscriși la liceul „Valea Sadului" 
— județul GorJ, au fugit de la 
școală. Cînd au ajuns la Deva li 
s-au terminat economiile șl, în 
disperare de cauză, au atacat o 
copilă trimisă de părinți după 
cumpărături. brutalizînd-o și 
iuîndu-i portmoneul cu 80 de lei. 
Fapta Iui AURICA FILIP (15 ani) 
și VASILE RACARIU (16 ani), 
deși neînsemnată prin rezultatele 
sale. întrunește elementele infrac
țiunii de tîlhărie. Cei doi „aven
turieri" îșl așteaptă, acum, pe
deapsa binemeritată.

A apărut numărul 1 
al revistei

- serie nouă -
DIN SUMAR i

CONGRESUL AL IX-LEA 
AL U.T.C. — FORUMUL 
POLITIC AL TINERETU
LUI.

Con-orbire cu ION ILIESCU, 
prim secretar al C.C. a) 
U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

• »» — De la conferințe la 
congres.

ION AL.UAS — Tineretul și 
asimilarea modelelor soci-

GHEORGHE DOLGU — Șta
feta cincinalelor.

GH. CRISTESCU, MARIN 
POPA — Oaspeți ai redac
ției.

GEORGE MACOVESCU — 
Ororile rebeliunii legionare.

CONSTANTIN FLOREA — 
Corelații.

RICHARD WINTER — Uniți 
în realizarea idealurilor 
socialismului.

In dezbatere : Etica muncii 
și comportamentul cotidian.

CĂTĂLIN MAMALI - Ni
vel de aspirație și risc.

ACULIN CAZACU — Inte
grarea socială a tineretu
lui.

ION IORDACHEL, ION 
CAUC — Opțiuni.

CĂTĂLIN ZAMFIR — Con
testarea sociologiei și so
ciologia contestatară.

• * • Secretarul U.T.C. — 
Unui dintre cei 7fi 000.

ION VELE A — Tineret — 
structuri sociodentografice.

• * * — Tribuna elevului.
V. B. OLSANSKI — Psiholo. 

gia relațiilor umane din 
mediul industrial (I).

PETRU PANZARU — Cuce
rirea spațiului... inter- 
uman (I).

FRANCISC ALBERT — Ini
ma epocii..,

BERTRAND RUSSELL — 
„De ce nu sînt creștin"

CONSTANTIN NICUTĂ — 
Profesorul de filosofie.

VICTOR SAHLEANU — 
Comportament sexual și 
personalitate.

RADU DUMITRIU — ...Cor- 
pore sana.

ARTHUR BUCHWALD — E- 
ducația sexuală.

AL. TOMESCU — Un punct 
de vedere despre prospec
tivă

VIORICA VARGA — Invita
ție Ia înțelegerea viitoru
lui.

• » » — Răspundem la între
bările cititorilor.

• * * — Din presa de tineret 
de peste hotare.

ION GRUIA — Magdalena 
Popa — artist și cetățean.

fânemo
VARA DE ALTADATA : rulea

ză la Central (orele 9,15; 11,30: 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

NEMURIRE : rulează la Lumina 
(orele 18 15; 20).

BĂTALIA PENTRU ALGER > 
rulează la Capitol (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

CINTECELE MARII 1 rulează la 
Luceafărul (orele 8: 11,15: 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

BD INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Bucegl (orele 15,30; 18;
20.30) , Floreasca (orele 15,30; 18;
30.30) . Miorița (orele 0: 11,15: 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

Z : rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30). Cotrocenl (orele 15;
17.30) .

ȘOIMII i rulează la Cotrocenl 
(ora 20).

OROLOGIUL KREMLINULUI s 
rulează la Rahova (ora 20).

MAYERLING i rulează la Raho
va (ora 16).

CRIMA ȘI PEDEAPSA • rulează 
la Viitorul (orele 15; 19).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO ; rulează la Timpuri Noi (ore
le 9,15—17.15 în continuare). Pro
gram de filme documentare (ore
le 19; 20,45).

POM UT. DE CRĂCIUN : rulează 
la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulea

(Urmare din pag. I) < [

DINCOLO 
DE CIFRE

munci tot mai perfecționate, în industrii, în fabrici, pe o- Ji 
goare, în instituții. Și, mai presus, acest adevâr e validat <• 
în sufletul fiecărui cetățean, care, fără emfază, s-a stră- 
duit să concretizeze — eficient dinamic, constructiv — 
călăuzirea, cuvintul Partidului, al secretarului său general. «[ 

Cu a cărui imagine de prezență mereu vie, mereu con- <k 
vingătoare pe toate șantierele de construcție și de dezvol- 
tare a tării s-a familiarizat, ca suprem exponent de con- <’ 
știință a progresului general, ca suprem exemplu de loiali- <k 
tate și devotament patriei, României socialiste.

Conștiință înaintată, la nivelul deceniului 8 în care, cu 
noul cincinal, am intrat; sentimen*  — deplin — al cornu- S 
niunii, pe întregul perimetru al țării, — cu efortul, tuturor.; <> 
convingere, de nezdruncinat, că patria, în ansamblul și uni- <J 
tatea ei, s-a înscris, cu merite sporite, în acest cincinal, pe ’ , 
orbita viitorului. , *

Care e al progresului, al civilizației înaintate, al culturii <“ 
de valențe universale.

NOTĂ
tn numărul de ieri al revistei „Contemporanul" poeta ANA 

BLANDIANA atrage atenția asupra cîtorva fraze ce nu-i 
aparțin apărute în cadrul unei anchete literare efectuată de o 
colaboratoare și publicată în ziarul nostru din 7 ianuarie a.c. 
Sîntem datori să confirmăm spusele poetei exprimîndu-ne re
gretul de a nu fi verificat cu mai multă atenție autenticitatea 
textului care ne-a parvenit.

ză la Progresul (orele 18; 20).
ULTIMA VACANTA i rulează 

la Progresul (ora 15,30).
PRIMUL CURIER : rulează la 

Vltan (ora 18).
DRAGOSTE LA LAS VEGAS 1 

rulează la Vitan (orele 15,30; 20,15).
SEMNALE DE DRUM : rulează 

la Munca (orele 16; 18: 20).
SOARELE ALB AL PUSTIU

LUI i rulează la Laromet (orele 
15.30; 17.45; 20).

PE LUCIUL GHETEI : rulează la 
Patria (orele 9; 11.30; 14; 16,30; 19;
21,15),  București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Favorit (ore
le 9.15; 11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30).

CINCI PENTRU INFERN ■ ru
lează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30: 21). Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL I rulează la 
Volga (orele 9.15: 12,30; 16; 19.30). 
Flacăra (orele 9: 12,30; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Excelsior (orele 9: 11.16: 
13,30; 16; 18,30; 20.45), Gloria (orele 
9; 11,15: 13,30; 15.45: 18,15; 20,30), 
Modem (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30).

ADIO, PRIETENI 1 i rulează la 
înfrățirea (ora 20).

HIBERNATUS : rulează la În
frățirea (orele 15.30; 17,45), Cos
mos (orele 15.30; 18; 20,15).

ȘARADA : rulează la Grivîța
(orele 9.15: 11,30: 13.45; 16; 18.15;
20.30),  Aurora (orele 9: 11,15: 13,30; 
15.45: 18; 20.15) Tomis (orele
9,30—15 în continuare : 17,30; 20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Unirea (orele 15,30: 18:

20.15) , Pacea (orele 15,45; 18; 20). 
Lumina (orele 9.15: 11.30; 13.45: 16).

CĂLUGĂRITĂ DIN MONZA i 
rulează la Buzesti (orele 15.30: 18:
20.15) .

ÎN UMBRA COLTULUI t rulează 
la Dacia (orele 8.45—20.30 tn conti
nuare).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Lira (orele 15.30: 18: 20,15).

OMUL DIN ȘIERRA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15.30: 17,45: 
20).

CIRC FARA FRONTIERE ; ru
lează la Glulești (orele 15.30: 18:
20,30).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

O SUTA DE CARABINE : ru
lează la Moșilor (orele 15.30: 17.45: 
20).

URSUL Șl PĂPUȘĂ ■ rulează la 
Feroviar (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 20.45). Melodia (orele 9: 11,15; 
13,30: 16: 18,30; 20.45), Flamura
(orele 9; 11.15: 16- 18.15: 20.30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30: 19).

SlMBATA, 30 IANUARIE 1971

Opera Română : FIDELIO — ora
19.30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : ENIGMA 
OTILIEI - ora 15 ; FANNY — ora 
20 : (Sala Studio) > TRAVESTI - 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
ARCA BUNEI SPERANȚE - ora 
20 : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
DRAGA MINCINOSULE - ora 20 ; 
(Sala Studio) : ACEȘTI NEBUNI 
FĂȚARNICI - ora 20 : Teatrul 
Mic : FATA CARE A FĂCUT O 
MINUNE - ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) ; LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ - ora 19.30 : 
(Cal. Victoriei) SONATUL LU
NII - ora 19,30 ; Teatrul ., C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) ; BAR- 
BATI FARA NEVESTE - ora
19.30 ; Teatrul „Ion Creangă" ; 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 16 : Teatrul Evreiesc de Stat: 
GOLEM — ora 19.30 : Teatrul 
..Țăndărică" (Cal. Victoriei) : O 
POVESTE CU CINTEC - ora 17 : 
NOCTURN IU — ora 21.30 ; (Str. 
Academiei) : BANDIȚII DIN KAR- 
DEMOMME — ora 15 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : SE CAUTA UN 
MINCINOS — ora 19,30 ; Circul 
de Stat ■ ARENA TINEREȚII — 
ora 19.30 ; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : PE ARIPILE RAPSO
DIEI - ora 19.30.

DUMINICA. 31 IANUARIE 1971

Opera Română : MOTANUL ÎN
CĂLȚAT - ora 11 : GISELLE — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SINGE VTENEZ - ora 19.30 ; Tea
trul „I. L. Carăgiale" (Sala Come
dia) : ALIZUNA - ora 10 : FAN
NY — ora 15.30 : CAMERA DE 
ALĂTURI - ora 20 : (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICA DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 10 :
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN
— ora 15.30 șl 20 ; Teatrul de Co
medie ■ DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY - ora 10.30 : NICNIC — ora 
15 ; CROITORII CEI MARI DIN 
VALAHIA — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : IUBIRE PENTRU 
IUBIRE — ora 10 . T.EONCE ȘI 
LENA - ora 15 : DRAGĂ MINCI
NOSULE - ora 20 ; (Sala Studio) : 
GLUGA PE OCHI - ora 10 : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE - ora 20 : Teatrul 
Mic : DEZERTORUL - ora 10.30 ; 
PRIMARUL LUNII Șl IUBITA SA
— ora 20 : Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) ; LA GRĂDINA CĂ

RĂBUȘ — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : SONATUL LUNII — ora 
11 ; LOGODNICELE ATERIZEA
ZĂ LA PARIS — ora 19,30 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ora 10 ; 
BARBAȚI FARA NEVESTE
— ora 15,30 ; ȘI EU AM FOST IN 
ARCADIA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : POVESTE NE
TERMINATA — ora 10 : PRESTI
GIOASA LOREDANA — ora 16 ; 
Studioul I.A.T.C. : COMODIILE 
VREMII — ora 10,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat ; VRĂJITOAREA
— ora 11 ; ACTUL DE CĂSĂTO
RIE — ora 19.30 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Cal. Victoriei) : ILEANA 
COSINZEANA - ora 11 : RECI
TAL DE MUZICA șt poezie 
INA OTILIA GHIULEA - ora 20 : 
(str. Academiei) • CĂLUȚUL ca 
COȘ AT — ora 11 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" ■ VIATA O COME
DIE — ora 10; FETELE DIDINEI
— ora 19,30 Circul de Stat ; ARE
NA tinereții - orele io; îs și 
19.30; Ansamblu] „Rapsodia Ro
mână” : PE ARIPILE RAPSODI
EI — ora 19.30.



Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

produse pe care le realizează 
în prezent . întreprinderea : 
echipamente pentru locomo
tive Diesel electrice și electri
ce, aparatură pentru instalații 
de iluminat și încălzit va
goane de călători, grupuri e- 
lectrogene. Gabaritul redus al 
acestora, unele fiind realizări 
de concepție originală, indicii 
calitativi ridicați, finisajul în
grijit, s-ar putea spune ire
proșabil, creează o bună im
presie și dau măsura gradului 
înalt de calificare a muncito
rilor. în prezent, la fiecare 12 
zile, întreprinderea inaugu
rează un produs nou.

Corpul principal al între
prinderii — hala de montaj, 
este o veritabilă premieră în 
materie de construcții indus
triale. Pereții sînt realizați în 
întregime din sticlă și lu
mina inundă cu genero
zitate interiorul, măsurînd nu 
mai puțin de 15 000 mp. Un 
mare număr de muncitori, 
tehnicieni, ingineri întîmpină 
călduros pe oaspeți, ovațio- 
nînd îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru se
cretarul său general.

■Este o ambianță tonifiantă. 
Pretutindeni se întilnesc preo
cupări pentru concepții con
structive superioare, căutări 
de soluții economicoase.

— Cîți salariați are între
prinderea ? se interesează se
cretarul general al partidului.

— In prezent. 1 500 răspun
de directorul.

— Dar în perspectivă ?
— Pînă în 1975 numărul 

muncitorilor va crește cu încă 
500, dar producția pe care o 
vom realiza va fi dublă față 
de anul 1970.

în timpul vizitei, se remar- 
faptul că spațiul de pro- 

. ducție poate fi mai bine fo
losit. Astfel, la bancul de 
lucru al bobinatoarei Geor- 
geta Neagoe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu demonstrea
ză că o masă de lucru de di
mensiunile celei de față oferă 
spațiu de activitate nu pen
tru unu] ci pentru doi oameni, 
aceasta însemnînd, practic, po
sibilitatea de a dubla, pe ace
eași suprafață construită, nu
mărul mașinilor instalate, _ al 
muncitorilor. Folosirea judici
oasă a spațiului construit este 
o problemă de însemnătate 
majoră, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiecare 
metru pătrat trebuie valorifi
cat pe deplin, aceasta contri
buind la reducerea investiții
lor, a cheltuielilor pentru con
strucții inutile.

Problema avea să fie reana- 
lizată în discuția finală, cînd 
factorilor de conducere li se 
face recomandarea de a căuta 
soluții pentru construirea în 
incinta halei, la semiînălțime 
a unor amenajări-platforme 
pe care, prin instalarea unor 
utilaje ușoare, se pot cîștiga 
sub același acoperiș, spații su
plimentare.

Din punct devedere tehnic, 
întreprinderea, se situează 
printre cele mai moderne. 
Ea dispune de laboratoa
re dotate cu aparate de 
măsură și control dintre 
Cele mai perfecționate, și o 
dovadă în acest sens o consti
tuie, între altele, ștandul de 
verificare pentru amplifica
toare magnetice, unde ing. 
Victor Ciobanu oferă o seamă 
de interesante date.

De altfel, în colaborare cu 
institutele de proiectări de 
specialitate (Î.P.A., I.C.P.E.), 
întreprinderea a realizat o se
rie de produse modernizate, 
echipate cu ventile de siliciu, 
avînd gabarite mici și perfor
manțele comparabile produse
lor similare realizate în străi
nătate.

Toate acestea, ca și alți fac
tori cu pondere din întreprin
dere, constituie tot atîtea po
sibilități, tot atîtea resurse de 
creștere a producției și pro
ductivității muncii, în obține
rea unui mai mare cuantum 
de realizări. Tocmai de aici 
pornind, secretarul general al 
partidului recomandă factori
lor de conducere de la „Elec
trotehnica" să reanalizeze o- 
bjectivele înscrise în plan, să 
sporească sarcinile pe măsura 
posibilităților reale ale între
prinderii. să acorde toată 
atenția creșterii productivită
ții muncii, realizării de pro
duse la un preț de cost cît mai

scăzut — Aparatul Roentgen, 
de exemplu, costă prea mult 
la ora actuală.

— Aveți cadre cu experien
ță, o întreprindere utilată mo
dern, condiții, deci, să produ
ceți mai mult, atît pentru ce
rințele interne, cît și pentru 
export.

îndemnul, recomandările 
făcute sînt cu seriozitate lua
te în considerare și directorul 
întreprinderii, inginerul Ni
colae Țigănilă, asigură că se 
vor depune toate eforturile 
pentru a găsi și pune în prac
tică soluțiile apte să le concre
tizeze, să le dea viață.

U.M.E.B., marcă de fabrică 

apreciată in 45 de țări
La una din primele unități 

ale industriei electrotehnice 
române — Uzina de mașini 
electrice București...

întreprinderea fabrică mo
toarele electrice pentru acțio
narea diferitelor utilaje din 
toate ramurile industriale, 
precum și motoare cu desti
nație specială pentru indus
triile minieră și chimică, mo
toare pentru locomotive Die- 
sel-electrice, Diesel-hidraulice, 
și electrice.

în răstimpul 1966—1970, 
cincinalul încheiat, producția 
marfă a uzinei a crescut de 
2.2 ori. productivitatea mun
cii de 1.7 ori. iar cheltuielile 
la 1 000 lei producție, au scă
zut cu 148 lei.

La sosirea în uzină, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt întîmpinați de ing. 
Mircea Gheorghiu, directorul 
întreprinderii, Gheorghe Dăs- 
călescu, maistru, care lucrea
ză în întreprindere de la în
ființarea acesteia, de cel mai 
vechi strungar al unității — 
Lazăr Iordan, de numeroși 
muncitori.

Vizita începe cu atelierul 
special pentru fabricația echi
pamentelor pentru locomotive 
și vagoane de cale ferată, 
continuă apoi prin atelierele 
de strungărie grea, de bobi- 
naj, de montaj grupuri elec
trogene, demarouri, sculărie. 
Pretutindeni, muncitorii fac o 
primire entuziastă, o vibran
tă manifestare de dragoste 
pentru partid, pentru tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Secre
tarul general răspunde salutu
rilor ce-i sînt adresate. La 
secția de autoutilare, în fond’ 
o mică fabrică producătoare 
de mașini-unelte, este apre
ciată calitatea superioară a 
utilajelor produse, și se for
mulează dezideratul extinde- 
derii activităților similare la 
nivelul întregii economii na
ționale.

— Trebuie să ajungem în 
Mța,■ . arată tovarășul 

ie Ceaușescu, da fiecare 
întreprindere nouă să aibă o a- 
devărată întreprindere mamă, 
care încă înainte de turnarea 
fundațiilor să-i conceapă și 
să-i realizeze utilajele ce-i 
vor intra în dotare.

în atelierul de împachetaj, 
muncitoarea Ioana Ceasor 
vine în întîmpinarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, îl îm
brățișează, spunînd :

— Să ne trăiți ani mulți, 
tovarășe Ceaușescu.

Este un gest spontan, sim
plu, omenesc, dar încărcat de 
semnificații, exprimă un sen
timent comun tuturor oame
nilor muncii, sentimentul de 
dragoste și atașament față de 
partid, față de secretarul său 
general.

Punctul terminus al vizitei

îl constituie o expoziție sui- 
generis, amenajată în hala 
nouă a uzinei. Aici se află 
cele mai reprezentative pro
duse ale întreprinderii, între 
care se remarcă convertizorul 
de frecventă de 8 000 Hz, utili
zat la tratamente termice, în
deosebi .la călitul pieselor de 
mare uzură, cum ar fi arborii 
cotiți cu came de la motoarele 
tractoarelor și autocamioane
lor. Piesa este proiectată de 
inginerul Victor Bunea, laureat 
al Premiului de Stat, specialist 
care lucrează în întreprindere 
încă de la înființarea ei. Acest 
utilaj, distins cu Medalia de 
aur la Expoziția internațională 
de invenții de la Viena din anul 
1969, este introdus în fabrica
ția de serie și exportat în nu
meroase țări. Sînt prezentate 
grupuri electrogene realizate de 
uzina bucureșteană în coopera
re cu firme de peste hotare, 
între acestea, „Rolls-Royce" 
(Anglia), „Torpedo" (R.S.F. 
Iugoslavia), firme din Polonia 
și Italia. >

Datorită performanțelor ri
dicate ale mașinilor, mai mult 
de 30 la sută din producția în
treprinderii este exportată. în 
45 de țări ale globului marca 
de fabrică U.M.E.B. este cu
noscută și se bucură de bune 
aprecieri. Un set de motoare 
așteaptă să pornească spre 
Cuba, R. F. a Germaniei, Gre
cia, Italia și Turcia.

Directorul general al Cen
tralei Industriale de mașini și 
materiale electrotehnice, ing. 
Alexandru Necula, informează 
că unele produse ale întreprin
derii sînt solicitate la ora ac
tuală într-un volum ce depă
șește capacitatea de producție 
a uzinei.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu recomandă mini
strului industriei construc
țiilor de mașini, conduce
rii centralei industriale și uzi
nei să întreprindă măsuri pen
tru dezvoltarea producției, în
deosebi la acele sortimente 
care au asigurată desfacerea 
pe piața externă. Si subliniază: 
Nu ne este îngăduit, sub nici 
o justificare, să nu satisfacem 
comenzile din străinătate.

La plecare, membrii colecti
vului de conducere al uzinei au 
mulțumit pentru vizita făcută, 
pentru recomandările prețioase 
date de secretarul general al 
partidului, au exprimat hotă- 
rîrea muncitorilor, inginerilor, 
lucrătorilor din sectorul de 
proiectare și concepție, tehni
cienilor de a-și mobiliza în
treaga putere de muncă pentru 
înfăptuirea exemplară a sarci
nilor importante ce revin în
treprinderii în acest an și în 
actualul cincinal, pentru dez
voltarea și progresul continuu 
al industriei electrotehnice ro
mânești. Oaspeții se despart 
de colectivul uzinei într-o at
mosferă de vibrant entuziasm.

este prevăzută să se dubleze. 
Colectivul uzinei se mîn- 

drește că mari întreprinderi 
cum sînt combinatele siderur
gice de la Galați, Hunedoara 
sau Reșița, Uzina „Republi
ca", mari combinate și rafină
rii de la Ploiești, Brazi, Tr. 
Măgurele, puternice centrale 
electrice ca cele de la Porțile 
de Fier, Deva, Craiova, Bucu- 
rești-Sud și altele, unități ale 
agriculturii și industriei ali
mentare sînt echipate azi cu 
instalații de automatizare 
produse aici.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat sînt 
informați, de asemenea, că 
peste 25 la sută din produc- 
ția-marfă realizată în ultimul 
cincinal a fost solicitată la 
export, în peste 30 de țări, în 
patru continente.

în timpul vizitei, un popas 
mai îndelungat se face în 
sectorul de autoutilare. Sînt 
prezentate aici o serie de in
stalații create de specialiștii 
întreprinderii, cum sînt mași
na cu comandă program 
pentru realizarea cablaju
lui rigid, standuri uni
versale pentru verificare 
prin simulări, mașini cu func
țiuni multiple, locuri de 
muncă construite pe baza 
principiilor ergonomice, echi
pamentul complet pentru ate
lierele de galvanizare, de elo- 
xare și vopsitorie etc. în total, 
în ultimii 5 ani specialiștii în
treprinderii au realizat 85 de 
tipuri de utilaje pentru auto- 
utilarea diverselor sectoare de 
producție.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat apreciază în 
mod deosebit faptul că aproa
pe 50 la sută din volumul uti
lajelor întreprinderii provine 
din autoutilare.

în fața unui panou pentru 
verificarea prin simulări, in
ventatorul acestuia, tehnicia
nul Valeriu Niculescu, după 
ce prezintă oaspeților modul 
de funcționare, spune:

— Vom face totul, tovarășe 
secretar general, ca indicația 
dată de dumneavoastră pri
vind modernizarea proceselor 
de producție, ridicarea calită
ții și a eficienței economice, 
să prindă viață. Avem asigu
rate toate condițiile pentru a- 
ceasta iar sarcinile cincinalu
lui, ne mobilizează și mai 
mult.

Este vizitat apoi sectorul de 
montaj al panourilor de auto
matizare — unicate. Sînt pre
zentate aici cîteva din panou
rile în curs de montaj printre 
care: camera de coman
dă pentru Fabrica de amo

niac de la Slobozia, camera de 
comandă pentru Centrala ter- 
moelectrică-Rovinari, pentru 
Combinatul siderurgic-Galați, 
panoul de automatizare pen
tru Fabrica de ciment Cîmpu- 
lung-Musce] și altele.

în altă secție vizitată sînt 
în curs de montaj panouri 
destinate exportului, printre 
care unele pentru uzine chi
mice din R.A.U., sau pentru 
fabrici de sodă din Iran și 
Tunisia. Se arată că, dacă în 
urmă cu cîțiva ani, producția 
pentru export a întreprinderii 
constituia o excepție, astăzi 
ea reprezintă un volum im
portant, iar gradul de com
plexitate este din ce în ce 
mai ridicat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă specialiștilor uzi
nei să depună în continuare 
eforturi pentru ca toate insta
lațiile produse să fie compe
titive pe piețele internaționa
le, să diversifice gama de 
panouri și pupitre de coman
dă și să realizeze și alte ele
mente, preocupîndu-se tot
odată de miniaturizarea aces
tora.

în continuare, oaspeților le 
sînt prezentate prototipurile 
cîtorva din noile instalații a- 
similate de întreprindere, și 
a căror producție va începe în 
curînd. Printre acestea sînt 
diferite echipamente pentru 
industria energetică, instala
țiile de irigare, și altele. Ele 
prezintă avantajul că se pot 
realiza pe scheme tipizate 
care dau producției un carac
ter de serie, pot fi mai ușor 
construite și depanate și re
duce consumul de metal cu 
circa 20 la sută.

în încheierea vizitei, discu- 
tînd cu conducătorii între
prinderii, cu specialiști pre- 
zenți, cu conducerea ministeru
lui de resort, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciază bunele 
rezultate de pînă acum, și le 
recomandă să se aibă în ve
dere realizarea de instalații 
de automatizare pentru toate 
sectoarele industriei, să se 
preocupe de continua lor mo
dernizare, de simplificarea 
lor, de reducerea gabaritelor, 
a prețurilor de cost.

Aveți un colectiv bun, re
marcă tovarășul Ceaușescu, 
puteți îndeplini în bune con
diții sarcinile sporite care vă 
stau în față în actualul cin
cinal.

Vă puteți bizui pe noi to
varășe secretar general, spune 
directorul uzinei. împreună 
cu muncitorii și specialiștii, 
vom găsi cele mai eficiente 
mijloace pentru a ridica efi
ciența întregii noastre activi
tăți.

Acolo unde se nasc

imaginile și sunetele

Mărturie a maturității 
tehnice a industriei socialiste
De-a lungul întregului tra

seu, străbătut de coloana de 
mașini, de la dealul Cotroce- 
nilor și pînă în Floreasca, nu
meroși cetățeni se opresc pen
tru a-1 saluta cu căldură _ pe 
secretarul general al partidu
lui, exprimînd prin gesturi 
simple sentimentele lor de 
prețuire și stimă față de con
ducătorul partidului și sta
tului.

Următorul punct înscris pe 
agenda de lucru a vizitei, este 
întreprinderea ,,Automatica", 
situată în unul din noile car
tiere ale Capitalei, întreprin
dere care, prin producția sa, 
simbolizează noul în industria 
țării, ridicată la parametrii

înalți ai industrializării, în pas 
cu tehnica mondială.

Realizările uzinei, evoluția 
producției și perspectivele 
sale îi sînt prezentate tovară
șului Ceaușescu de către di
rectorul general al întreprin
derii. ing. Ion Geambașu.

Secretarul general al parti
dului se interesează îndea
proape de principalii indica
tori tehnici și economici, de 
programul de dezvoltare, spe
cializare și diversificare a 
producției. Directorul între
prinderii arată că în ultimii 
5 ani producția uzinei a sporit 
de 3,5 ori, în special prin 
creșterea productivității mun
cii iar pentru actualul cincinal

ELECTROTEHNICA — indicat iile secretarului geneial al parti dului constituie pentru colectivul 
întreprinderii un amplu program de activitate.

în zona industrială Pipera, 
una din platformele care po
tențează aportul Capitalei la 
dezvoltarea economiei națio
nale. a intrat în funcțiune în 
1969 secția de montaj radio
receptoare și televizoare a cu
noscutelor uzine „Electronica", 
de fapt o adevărată între
prindere.

Și aici, ca pretutindeni în 
unitățile vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinați cu un 
deosebit entuziasm de sute de 
muncitori.

Oaspeții sînt invitați mai 
întîi într-o expoziție unde 
sînt prezentate toate tipurile 
de aparate de radio și televi
zoare produse DÎnă acum de 
întreprindere. Exponatele sin
tetizează vizual drumul par
curs în dezvoltarea sa de o 
tînără ramură a industriei tă
rii noastre — cea construc
toare de radio-receptoare și 
televizoare. Deosebit de sem
nificative, ele îndeamnă la o 
adevărată retrospectivă. Pri
mele radioreceptoare „Record" 
și ..Pioner" s-au produs în 
țară cu peste două decenii în 
urmă. Piesele, în cea mai mare 
parte, erau importate, astfel 
că munca la fostul „Radio 
Popular" — cum se numea pe 
atunci această întreprindere 
— era o simplă activitate de 
asamblare Dar anii ce au ur
mat, au fost ani de succese, 
de creștere a oamenilor și de 
perfecționare a aparatelor. 
S-au format specialiști, au 
fost pregătiți muncitori de 
înaltă calificare. Rezultatul: 
Pe porțile întreprinderii ies 
zilnic circa 2 000 de aparate 
de radio și 1100 televizoare 
asamblate în marea lor majo
ritate cu piese fabricate în 
țară.

Secretarul general al parti
dului. ceilalți oaspeți sînt in
formați asupra noilor produse 
asimilate. Directorul întreprin
derii, ing. Constantin Faur, 
prezintă premierele recente! 
aparatele de radio „Sinaia", 
„Neptun" și „Traviata", tele
vizoarele „Lux". „Modern", 
„Clasic" cu caracteristici func
ționale superioare. Se explică, 
de exemplu, că aparatul „Nep
tun", în comparație cu „Ma
maia", apreciat și acesta de 
cumpărători, are o audiție 
perfecționată. Prevăzut cu un 
număr de tranzistorî mai 
mare, noul tip realizează per
formanțe superioare și în re
darea înregistrărilor făcute 
pe plăci de picup sau benzi de 
magnetofon.

...De-a lungul liniilor de 
montaj ale televizoarelor, sute 
de tinere muncitoare lucrează 
de zor. Urmărim cu atenție 
drumul parcurs de „circui
tul imprimat" pe care se 
adună piesă lingă piesă pînă 
cînd după reglajul final 
și controlul calității, ecranul

se luminează. Mîini delicate de 
fete, culeg cu dexteritate pie
sele fragile plantîndu-le în 
carcasa televizoarelor. Munci
toarele întrerup pentru cîteva 
clipe lucru] și salută cu căldu
ră pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Este un prilej de bucu
rie de a avea în mijlocul 
nostru pe secretarul general, 
spune controlorul Constantin 
Dumitrescu.

Pe parcursul vizitei, secre
tarul genera] al partidului, 
ceilalți oaspeți sînt informați 
asupra noilor tipuri de televi
zoare aflate în curs de asimi
lare de întreprindere. Este 
vorba, printre altele, de va
riantele televizoarelor „Lux" 
și „Clasic" prevăzute cu selec
toare de canal cu acord con
tinuu care reprezintă o treaptă 
superioară în fabricația a- 
cestora. Se subliniază fap
tul că ele sînt echipate cu 
tuburi cinescoape fabricate 
în țară, care de asemenea re
prezintă o realizare de presti
giu a electronicii românești.

Vizita în continuare la linii
le de montaj ale aparatelor de 
radio prilejuiește de asemenea 
discuții ample între oaspeți 
și gazde asupra caracteristici
lor și calităților acestor pro
duse.

— Cu toate succesele obți
nute, aveți posibilități să di
versificați și mai mult produc
ția de televizoare și de aparate 
de radio, să vă faceți cunoscuți 
mai mult pe piața externă cu 
produsele întreprinderii, Ie 
spune tovarășul Ceaușescu 
gazdelor.

înainte de încheierea vizitei, 
secretarul general al partidu
lui, ceilalți conducători de 
partid și de stat se întrețin 
îndelung cu specialiștii între
prinderii, centralei industriale, 
cu conducerea**  ministerului 
de resort asupra perspective
lor unității, modernizării pro
duselor.

— Calitatea, competitivita
tea, reducerea continuă a'pre
țului de cost trebuie să fie 
principalele preocupări, spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Directorul întreprinderii a- 
duce în discuție o serie de 
tehnologii moderne aplicate în 
întreprindere, dă explicații în 
legătură cu măsurile tehnico- 
organizatorice menite să con
tribuie la creșterea producției 
și productivității muncii, la 
reducerea prețului de cost, la 
ridicarea calității.

— Da, aveți unele rezultate 
bune, dar trebuie să obțineți 
succese și mai mari, posibili
tăți aveți, arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Trebuie să 
acordați în continuare o aten
ție deosebită rezolvării cu 
mijloace proprii a numeroase 
probleme tehnice. îndeosebi 
prin autodotare. prin coope
rare cu alte întreprinderi de 
specialitate, pentru sporirea

AUTOMATICA — Oaspeților le sînt prezentate prototipurile cîtorva instalații asimilate de în
treprindere.

continuă a eficienței activită
ții întreprinderii.

Indicațiile secretarului gene
ral al partidului constituie 
pentru colectivul întreprinde-

rii un program vast de activi
tate, conducerea tehnică asigu- 
rind că vor fi mobilizate toa
te forțele, toate energiile, pen
tru înfăptuirea lor.

Fabrica „celulelor nervoase"

ale industriei

mașini- 
calcule 

primele 
de ca

Este ora prînzului. Sub soa
rele primăvăratec. Fabrica de 
elemente de automatizare, a- 
părute pe harta Bucureștiului 
în anii ultimului plan cinci
nal, atrage de departe privirea 
cu halele sale placate în mo
zaic galben și albastru. E 
una dintre cele mai moderne 
clădiri industriale din țara 
noastră, prevăzută în între
gime cu atmosferă climatiza- 
tă, cu mașinile așezate pe su
porturi antivibrante, cu pla
fonul dotat cu instalații de 
absorbție a zgomotelor.

La intrarea în pavilionul 
administrativ sute de munci
tori. tehnicieni, ingineri și cer
cetători fac o primire deosebit 
de călduroasă conducătorilor 
de partid și de stat.

Directorul fabricii, ing. Ma
rin Barabancea, prezintă oas
peților realizările și perspecti
vele acestei întreprinderi care, 
prin specificul ei, este o veri
tabilă creatoare de tehnică 
modernă. Aici, la F.E.A., se 
realizează aparatura de auto
matizare. destinată conducerii 
proceselor industriale, 
lor electronice pentru 
de birou, precum și 
calculatoare românești 
paritate medie.

Secretarul general recoman
dă specialiștilor să studieze 
posibilitatea realizării în țară 
a mașinilor de scris care in
tră în componența utilajelor 
electronice pentru calcule, 
mașini de birou, precum și a 
discurilor speciale pentru di
ferite tipuri de mașini.

Tinerețea fabricii și a harni
cului său colectiv se oglindeș
te în ritmurile înalte înregis
trate în dezvoltarea producți
ei. în rapida asimilare a unor 
tipuri de aparate și dispozitive 
de automatizare. Prevederile 
ultimului plan cincinal au fost 
depășite aici cu o producție 
în valoare de 270 milioane lei: 
de asemenea, s-a trecut la con
struirea primelor calculatoare 
electronice românești de tip 
Felix-256.

în actualul cincinal, fabri
ca se va dezvolta în două e- 
tape, urmînd ca în 1975 pro
ducția globală să înregistreze 
o creștere de 314 la sută fată 
de nivelul anului 1970. în 
aceeași perioadă de timp, pro
ductivitatea muncii va spori 
cu 218 la sută, iar ponderea 
importului va scădea de la 
20.5 la sută Ia 14 la sută.

Ing. Ion Constantinescu, di
rectorul Centralei industriale 
de automatică, și Vasile Bal
tac, șef de secție la Institutul 
de electronică și tehnică de 
calcul, dau explicații amănun
țite în legătură cu ultimul tip 
de calculatoare pentru lucrări 
contabile „Felix — F.C. 30“, 
care va intra în producție de 
serie în acest an.

Se vizitează secțiile uzinei 
cuprinse în uriașa hală ce se 
întinde pe o suprafață de 
20 000 mp. în sectorul de pre
lucrări mecanice impresionea
ză migala și finețea cu care 
sînt executate piesele, necesa
re aparaturii de automatizare, 
repere și ansamble care nu 
de mult se importau.

— Calitatea 
o putem compara cu cea 
produselor similare din 
port, arată directorul 
bricii. 
utilajelor și 
de calificare 
al 
nilor, sînt factorii 
dus la acest succes 
tregului colectiv, 
trare, conducătorii 
și de stat sînt 
secția asamblare, 
se prezintă standul de verifi
care și etalonare a debitme- 
trelor, instalație proiectată și 
executată în țară prin coope
rare cu alte uzine. Prin per
formantele ei tehnice, această 
instalație stă alături de insta
lațiile similare realizate în ță-

rile cele mai avansate din 
punct de vedere tehnico- 
științific.

O atmosferă de laborator 
domnește în cea mai tînără 
secție a fabricii, secția de 
calculatoare. Ne reîntîlnim 
aici cu o cunoștință mai ve
che : calculatorul electronic 
„Felix C-256" care a fost ex
pus astă toamnă Ia prima edi
ție a Tîrgului internațional — 
București. Avînd o capacita
te de 200 000 operații ma
tematice pe secundă și o 
memorie pînă la 250 000 ci
fre zecimale, acest „creier" 
reprezintă o performanță a 
tehnicii electronice româ
nești. Chiar în timpul vi
zitei acest calculator efectua 
un studiu cu privire la opti
mizarea conducerii operațiilor 
și gestiunii producției în ca
drul fabricii, Un exemplu e- 
locvent al sensurilor și conse
cințelor progresului tehnicii 
moderne : fabrica produce „ce
lule nervoase" care, la rîndul 
lor, sînt puse să „gîndească" 
și să ofere soluțiile cele mai 
bune pentru îmbunătățirea 
procesului de producție.

în același timp, pe platfor
ma de fabricație se afla în 
fază de reglaj alt calculator 
identic, destinat centrului te
ritorial de calcul de la Cluj, 
precum și utilaje de control 
în conducerea proceselor teh
nologice pentru Combinatul 
petrochimic de la Brazi și Fa
brica de amoniac din cadrul 
Combinatului chimic de la 
Slobozia.

în încheierea vizitei, condu
cătorii de partid și de stat fac 
un popas în laboratoarele de 
cercetări uzinale și de metro
logie, unde se desfășoară stu
dii asupra modernizării pro
ducției în sensul lărgirii asi
milării unor produse cu înalte 
performanțe în tehnica mon
dială de automatizare și calcul.

— Aveți realizări frumoase, 
apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dar este necesar 
ca pe viitor să progresați și 
mai mult. Pentru aceasta tre
buie să continuați specializa
rea producției, să intensificați 
cooperarea atît cu uzine și în
treprinderi din țară, cît și cu 
firme străine; să lărgiți ex
portul de elemente de auto
matizare prin introducerea a- 
cestora în instalații complexe, 
precum și exportul de sub- 
ansamble pe care le-ați însu
șit, îneît pe această bază să 
fie compensat importul unor 
subansamble. Dc asemenea, 
e foarte important să puneți 
un accent și mai puternic pe 
bază de cercetare, întrucît 
producția dumneavoastră tre
buie să fie în pas cu tehnica 
mondială, iar aceasta 
seamnă că cercetarea e da
toare să meargă cu un . 
înainte, ea ocupă un loc pri
mordial, hotărîtor în acest do
meniu.

Cadrele de specialiști din 
conducerea fabricii, cercetă
torii din institutele ce cola
borează strîns la realizarea 
produselor electronicii româ
nești, îl asigură pe secretarul 
general al partidului că își 
vor uni eforturile creatoare 
pentru a transpune în fapt 
indicațiile primite cu prilejul 
acestei vizite.

Oaspeții își încheie vizita 
într-o atmosferă de deose
bită stimă și prețuire, în a- 
plauzele și uralele a sute de 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
și cercetători de pe noua 
platformă industrială Pipera.

Uzina pieselor miniaturale
Ultimul obiectiv vizitat este 

întreprinderea de piese de 
radio și semiconductors — 
Băneasa. „Uzina pieselor mi
niaturale" cum i se mai 
spune, oferă imaginea unei 
moderne construcții industri
ale.

Directorul general al între
prinderii, Lazăr Șandra, con
duce pe oaspeți în secțiile 
unde se asigură menținerea 
calității produselor la nive
lul tehnicii cele mai înain- 

Gazdele informează 
oaspeți asupra celor 
noi realizări ale în-

în-

pas

iizați în străinătate — își con
trolează munca cu microsco
pul și aparate sensibile elec
tronice de verificare.

In încheierea vizitei, luîn- 
du-și rămas bun de la oame
nii muncii de aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felici
tat adresîndu-le urări de noi 
succese.

*
lucru întreprinsă 
r ă ș u 1 Nicolae

acestor piese 
i a 
im- 
fa- 

Tehnicitatea înaltă a 
nivelul ridicat 

și specializare 
muncitorilor și tehnicie- 

sînt factorii care au 
al în- 

Ca o ilus- 
de partid 

invitați în 
unde li

ta te.
pe 
mai 
treprinderii pe linia îmbună
tățirii și diversificării produ
selor. Se subliniază că această 
unitate asigură fabricația se- 
miconductorilor și a altor pie
se într-o mare varietate de 
tipuri pentru diferite puteri 
și frecvențe. O preocupare 
majoră o constituie 
larea dispozitivelor 
conductoare cu siliciu, bazate 
pe tehnica planar-epitaxială, 
profesionalizarea dispozitive
lor și obținerea unor randa
mente superioare pe liniile 
tehnologice modern utilate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de modul cum 
s-a pregătit producția acestui 
an, primul din noul cincinal 
început, stă de vorbă cu spe
cialiștii, recomandîndu-le să 
persevereze în îmbunătățirea 
calității produselor pentru ca 
beneficiarii din țară și de pes
te hotare să aibă cuvinte de 
laudă la adresa acestei unități. 
Este cunoscut, de altfel, că 
produsele fabricate de T.P.R.S. 
sînt tot mai cunoscute în străi
nătate.

întreprinderea de piese ra
dio'și semiconductori, realiza
tă la nivelul tehnicii moderne, 
contribuie prin produsele ce 
le fabrică la promovarea pro
gresului tehnic în industria 
noastră socialistă. Colectivul 
fabricii a cărei vîrstă medie 
este de 22 de ani, răspunde 
grijii și încrederii care i s-a 
acordat, execut.înd piese de 
foarte bună calitate. în a- 
ceastă adevărată lume a mi
cronilor, muncitorii, inginerii 
ș! tehnicienii — toți cu înal
tă calificare și mulți specia-

asimi- 
semi-

Vizita de 
de t o v a 
Ceaușescu, de ceilalți condu
cători de partid și de stat, în 
mari întreprinderi din Capi
tală — obiective reprezen
tative pentru ramura in
dustriei electrotehnice și e- 
lectronice — a constituit 
un nou prilej de dialoguri 
rodnice cu numeroși munci
tori, ingineri, tehnicieni și 
proiectanți, cu privire la pro
blemele curente ale muncii, 
pentru ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a crea
ției tehnice românești. Discu
țiile fructuoase cu colectivele 
fiecărei întreprinderi, analiza 
complexă, multilaterală a si
tuației prezente și a perspec
tivelor deschise de actualul 
plan cincinal, au purtat am
prenta înaltei exigențe care 
caracterizează stilul de mun
că propriu secretarului ge
neral al partidului.

Desfășurate într-o atmosfe
ră de însuflețit entuziasm, 
aceste vizite oglindesc prin 
cuvîntul oamenilor, prin an
gajamentele luate pentru în
deplinirea în mod exemplar 
și depășirea sarcinilor cinci
nalului, adeziunea fierbinte a 
colectivelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni la politica 
partidului, voința fermă de a 
transpune în fapt hotărîrile 
Congresului al X-lea al 
P.C.R.. de a făuri. în patria 
noastră societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

Reportaj realizat de :
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Anchetă internațională de CAROL ROMAN

Lord fiOYD ORR
* Omul de știință 
J britanic s-a născut 
x la 23 septembrie 
> 1880. A studiat >a

S> Universitatea din 
* Glasgow, obținind 

titluri universitare 
în biologie și medi
cină.

încă din primii 
ani de cercetare 
științifică s-a dedi- 
cat unor însemnate 

« domenii : nutriția 
■C animală și stabili- 
> rea valorii nutriti- 
> ve a alimentelor. 
> Principalele sale 
< cercetări le-a des- 
€ fășurat în cadrul 
< Institutului Ro- 
> wett, al cărui di- 
» rector a fost pînă 
Z în anul 1945.
< în întreaga sa 
C activitate și-a fă- 
C cut un titlu de 
C cinste din preda- 
> rea de la catedra 
> universitară.
r Lord Boyd Orr 
t avînd profunde

convingeri uma
niste a fost unul 
dintre savanții ca
re la sfîrșitul ce
lui de al doilea 
război mondial a 
sesizat proporțiile 
flagelului foame
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„Imposibilul se află 
in visurile slăbănogilor" 

de lord BOYD ORR

îmi cereți să mă pronunț asupra unui su
biect extrem de dificil. Nu de alta, dar ar pu
tea exista atltea și atîtea moduri de interpre
tare a termenului de „celebritate" Unii, prin 
muncă și inteligență izbutesc să capete acest 
nimb de care au parte doar puțini. Alții, prin 
tenacitate, spirit de organizare și eficiență se 
ridică în același rang cu cei de mai înainte. 
Acestea ar fi două accepții oneste.

Există, din păcate, și alți „alții" — făpturi 
care aleargă după celebritate de dragul rezo
nanțelor goale. Pentru asemenea oameni su
prema satisfacție este aceea de a fi arătați cu 
degetul de către semenii lor. întrucît nu-mi 
propun o analiză nici măcar semantică asupra 
semnificațiilor încifrate în termenul pus în joc, 
voi conchide : a fi celebru înseamnă implicit 
a căpăta unanimitatea opțiunilor unui cerc cit 
mai mare de oameni care-ți apreciază străda
niile in folosul umanității, pe un plan creativ 
și rațional.

îmi voi pune cîteva întrebări, la care voi răs
punde eu pentru voi, dragi amici din România : 
Nero a fost celebru ? Nu ! — el s-a vrut îm
brăcat în această togă, însă dînd foc Romei, 
act irațional, deplorabil, n-a făcut decît să sub
linieze ceea ce Înseamnă setea goală de cele
britate. Și astăzi, la două milenii de la în- 
tîmplare, oamenii vorbesc despre acest împă
rat roman ca despre — fie-mi iertată expre
sia — un smintit.

Sau mai aproape de zilele noastre : și Hitler 
s-a dorit celebru. Și ce s-a ales din ambițiile 
lui de a cuceri o dată cu Europa și lumea — 
celebritatea, pentru măcar o mie de ani ? în
treaga lume atunci cînd aude rostindu-se acest 
nume gîndește imediat la Dachau, la ruine, 
la copii mutilați, la valori ale civilizației distru
se. Parafrazîndu-1 pe Voltaire, voi exclama îm
preună cu gînditorul francez: „...un nenorocit 
care s-a crezut celebru".

Omenirea are cu ce se mîndri, în miile de 
ani de civilizație. Simpla înșiruire a oamenilor 
mari ar consuma extrem de mult spațiu. Există 
oare ceva comun tuturor acestor oameni care 
s-au distins prin epoci și secole deosebite, în- 
tr-un plan al umanității ? Aș îndrăzni să-mi 
exprim un punct de vedere : și eu, ca fiecare 
om, în tinerețe am citit o sumedenie de bio
grafii de oameni celebri. Și indiferent de vea
cul în care aceștia au trăit — fie că s-a numit 
Platon, Bacon sau Einstein — ei au crezut în 
ceva. Deși fiecare a avut o cauză proprie a 
vieții sale, totuși au un ce comun : au vrut să 
depășească condiția umană dintr-un anume 
moment istoric.

în acest sir de idei îmi amintesc de un epi
sod personal trăit într-o tranșee, în timpul 
primului război mondial. Ne aflam într-o 
groapă înnoroiată de mai multe zile și nopți, 
lihniți de foame. însetați, triști și deprimați. 
Abia ne mai tîram cîțiva metri. într-o parte 
si alta a tranșeii. într-un moment de răgaz, în 
zorii unei dimineți albăstrui, tot scormonind în 
fundul raniței aiu. dat peste o carte a filozofu
lui indian JRgtrtmiranatti Tagore, de care mă 
folosisem cu cîtva timp înainte în elaborarea 
unei disertații asupra clasicilor, la Universitatea 
din Glasgow. Am deschis-o din întîmplare : 
ochii obosiți de nesomn au parcurs în grabă 
un rînd care m-a cutremurat. Vi-1 redau : 
„Posibilul întreabă Imposibilul: „Unde stai?". 
Imposibilul răspunde : în visurile slăbănogilor". 
Nu era oare pentru mine o invitație în a trece 
peste un moment greu creat de viață ? Nu-mi 
mai aduc aminte exact ce a urmat, cum am 
reacționat. Un lucru este cert : am luptat cu 
înverșunare, alături de camarazi, pentru care 
am primit Crucea Militară și Ordinul de dis
tincție în serviciu pentru vitejie în acțiune.

Biografia celor 90 de ani ai mei m-au pla
sat, deseori, în asemenea momente în care am 
fost silit să-mi repet cu glas tare acest „Se
sam" miraculos pe care-1 descoperisem. O vre
me am lucrat la renumitul Institut de cerce
tare a alimentației Rowett. în această perioadă 
am avut prilejul să cunosc întinse regiuni ale

foamei, aflate mai cu seamă în zonele coloni
zate. Sfîrșitul celui de al doilea război mon
dial m-a implicat în marea dilemă pe care 
trebuia s-o rezolvăm : să se producă alimente 
nu pentru scoaterea de profituri ci pentru ali
narea suferințelor unei omeniri secătuite de 
anii războiului. Strădaniile mele s-au împiedi
cat. însă de poftele nesățioase ale unor poten
tați care nu înțelegeau că hrana trebuie să ajun
gă la. mame, și copii nu neapărat pe calea pro
fitului, ci și din considerente umanitare. Un 
grup de oameni de bună credință din diferie 
țări ale lumii, aparținind diferitelor sisteme 
sociale,. înțelegîndu-mi puritatea intențiilor și 
strădaniile m-au sprijinit să devin primul di
rector general al Organizației Națiunilor pen
tru Alimentație și Agricultură. Această insti
tuție a dăinuit doi ani și pot spune că a avut 
meritul de a alina foamea a mii și mii de 
persoane, mai cu seamă din Africa și Asia, în 
condițiile scăderii producției agricole de după 
război. Lumea începuse să fie din nou desbi- 
nată. în acele vremuri am inițiat un plan mon
dial de luptă împotriva foamei, a cărui apli
care ar fi contribuit la dezvoltarea cooperării 
între națiuni, la egalitatea între toate statele, 
și aceasta pe unica platformă a luptei împo
triva foametei.

Timpurile n-au fost favorabile și o vreme se 
vorbea de mine ca despre un utopic, ca despre 
un vizionar. Și iată că am ajuns și aceste 
zile cînd omenirea plănuiește o adevărată stra
tegie în lupta împotriva foametei, sub egida 
unei organizații mondiale, de astă dată F.A.O.

Fenomenele semnalate de mine în urmă cu 
20 de ani au devenit și mai cronice. De cînd 
m-am retras din viața publică — datorită vîr- 
stei înaintate — am scris numeroase cărți în 
dorința de a sugera măsuri necesare în ve
derea supraviețuirii civilizației noastre, aflată 
la începutul1 unui marș lung și dificil către o 
lume nouă și mai bună.

Toată viața mea, de la vîrsta de 14 ani, am 
muncit din greu și deși am 90 de ani, încă lu
crez pentru acest mare scop. Privesc acum cu 
speranță la tineretul lumii, care trebuie să 
ducă la bun sfîrșit cea mai mare fază tranzi- 
țională care a avut loc vreodată în societatea 
omenească : este vorba de o tranziție de la 
o lume de sărăcie și boală, la o lume de pace 
și cooperare, la o eră care ne-a fost promisă 
în timpul celui de al doilea război mondial.

Trăim încă timpuri periculoase. Noile puteri 
uriașe ale științei date omenirii pot fi folosite 
oricînd pentru război, care, cu arme moderne 
ar putea distruge civilizația noastră. Pe de altă 
parte, dacă s-ar aplica principiile promovării 
bunăstării umane — care derivă dintr-o mai 
bună organizare socială, din echitate și egali
tate internațională — o nouă eră de pace și 
prosperitate ar apărea. Aceasta ar da posibili
tate tuturor statelor lumii să se ridice la un 
nivel material și cultural mai înalt.decît a fost 
vreodată atins de cele mai privilegiate clase în 
cele mai bogate țări.

Tineretul de azi își dă seama de erorile și 
viciile vechiului sistem de organizare socială. 
Aici se află explicația războiului care cauzează 
sărăcia, foametea și boala, iar tineretul care 
gîndește și este animat de înalte idei umani
tare se revoltă împotriva vechiului sistem 
care poate și trebuie să fie schimbat pentru 
eliminarea relelor actuale care amenință 
existența societății.

Viitorul aparține tineretului de azi. Acesta , 
trebuie să muncească din greu, indiferent de 
ocupația sa ; el trebuie să se apropie de știință, 
cu tenacitate și imensă responsabilitate, pentru 
a da un alt chip, mal luminos și mai drept, vii
torului. Știința și puterea oamenilor — aflate 
în consens cu istoria — vor crea o nouă eră.

Salut tineretul de azi 1 Viitorul omenirii de
pinde de gîndirea și de munca voastră stărui
toare. Eu vă doresc tuturor succes în efortu
rile pe care le faceți. Și nu uitați, ori de cîte 
ori vă este greu și aveți de trecut o piedică : 
„Imposibilul se află în visurile slăbănogilor..".

ÎN DEZBATERE, PROIECTUL DE STATUT AL U.T.C.

Există un circuit ne
întrerupt al timpului tînăr, 
ca un rîu, dintr-o generație 
în alta, cu toate valențele 
sale care prefigurează 
profund și sigur înfățișările 
luminoase ale viitorului. La 
scara timpului prezent, deci 
a timpului tînăr, generațiile 
proaspete ale țării dinami
zează neîntrerupt condiția 
umană socialistă, constituie 
o latură activă și de nădej
de a acestora. Tineretul își 
are însă treptele sale de vi
talitate și putere creatoare, 
el își pulsează dinamismul 
în rînduri-rînduri, proba de 
foc a capacității sale fiind 
dată de modul superior și 
profund prin care se inte
grează ritmului civilizației 
socialiste. Vîrsta de două
zeci de ani este o vîrstă a 
mulțimilor noastre, iar cea 
de cinci și zece ani asediază

puternică poezie. Momentul 
trecerii celor ce-au fost pio
nieri în rîndurile organizației 
U.T.C., provoacă emoții cu 
temperaturi sufletești inima
ginabile. E un moment de 
cotitură unică pentru că 
bucuria de-a fi utecist e du
blată o vreme de nostalgia 
faptului că nu mai ești pio
nier. Ca să nu mă dau pe 
mine exemplu în această si
tuație, îmi reamintesc faptul 
cînd, anul trecut, la Hune
doara, asistasem la o adu
nare generală de primire a 
noi membri în organizația 
U.T.C. și cînd o pionieră 
mărturisea că cea mai emo
ționantă clipă din viața ei 
este această trecere dintr-o 
frumusețe în alta. Ceea ce 
dovedea cu acuitate marele 
rol al legăturii dintre cele 
două organizații de tineret : 
de pionieri și de tineri comu-

Adîacirea demo
crației o realitate
in plină afirmare

Drumul de la
o generație

la alta
de ION CRÎNGULEANU

magnific, impetuos, bucuria 
noastră de a fi, de a crea și 
de a imagina viitorul. Sănă
tatea, morala, legile ocroti
rii, întreg climatul contem
poran, au permis realizarea 
unității de gîndire și de ac
țiune a mulțimilor noastre 
tinere.

Este sensul pe care îl des
copăr afirmat cu deplină 
înțelegere și maturitate în
tru consolidarea acestei uni
tăți, așa cum este ea defini
tă în capitolul proiectului de 
Statut al U.T.C. referitor la 
legăturile organizației de ti
neret cu Organizația Pionie
rilor. Cei mai buni uteciști, 
se spune în proiectul Statu
tului sînt recomandați _ să 
sprijine consiliile Organiza
ției Pionierilor în conce
perea și desfășurarea acti
vităților politico-educative, 
tehnico-aplicative, cultural- 
artistice și sportiv-turistice 
din unități, detașamente și 
case ale pionierilor în timpul 
anului școlar și al vacanțe
lor. Frumusețea circulației 
timpului tînăr, prin generații, 
e romantică și plină de-o

niști. Milioanele noastre de V 
purtători ai cravatelor roșii, ?< 
înconjurate cu căldură în << 
vederea pregătirii și formării N 
multilaterale, asa cum se << 
spune în proiectul de Statut, V 
de milioanele tineretului co- 
munist devine astfel o reali- << 
tate precis conturată, dem- ' 
nă de laudele noastre. Văd 
în faptul că umerii unui co
pil care ard sub văpăile 
cravatei roșii sînt încurajați 
să crească de către un tînăr 
de 20 de ani, o mare fru
musețe morală omenească, 
o sănătoasă și puternică 
înterpătrundere a generații
lor. Cu atît mai mult, cu cît 
prevederi grijulii statorni
cesc închegarea acestui pro
ces îndelung sub îndrumarea 
și căldura celor mai buni 
cfintre uteciști. Privind în 
sus, pionierul descoperă si
lueta profundă, gravă și pli
nă de frumusețe □ utecistului 
clădind cu rîvnă rigorile și 
armoniile civilizației, însăși 
condiția lui de-a fi : frumu
sețea, forța, talentul, che
marea.

Noul proiect de statut al 
U.T.C. exprimă cu claritate rolul 
și locul organizației noastre în 
întreaga viață socială și remarc, 
în același timp, cu deplină satis
facție ci prevederile sale reflectă 
concludent sarcinile ji noile atri
buții care au fost încredințate de 
partid Uniunii Tineretului Co
munist. Prin îndeplinirea lor, s-a 
contribuit în ultimii ani la ridi
carea prestigiului organizației 
U.T.C., a fost asigurată o prezen
ță mai activă a tineretului la ac
tivitatea organizației, în viața so- 
cial-politică a țării. Noul Statut 
exprimă totodată exigențele me
reu crescînde privind conținutul 
muncii organizațiilor de tineret, 
sub aspect calitativ, vizînd an
trenarea tinerilor înșiși la conce
perea și organizarea activităților, 
conform cu cerințele specifice de 
vîrstă sau profesionale ale tine
rilor. Din referirile la caracterul, 
scopul și atribuțiile U.T.C. se 
desprinde clar ideea devotamen
tului organizației, al întregului ti
neret. al patriei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
față de politica înțeleaptă a 
partidului, în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Rezultă, de asemenea, încrederea 
nemărginită a partidului în tînă- 
ra generație, în organizația sa 
revoluționară care constituie prin
cipala rezervă de cadre a parti
dului.

Acestor aprecieri consider util 
să le alătur și cîteva păreri ce 
ar putea fi studiate în vederea 
definitivării textului de Statut 
care va fi supus aprobării Con
gresului al IX-lea al U.T.C. Ast
fel, referitor la principiile orga
nizării și activității U.T.C., în ca
pitolul care vorbește despre dez
voltarea democrației interne pro
pun ca, în spiritul muncii de 
partid, să se includă obligativi
tatea respectării democrației și de 
sus în jos, ierarhic, începînd de 
la Comitetul Central, pînă la bi
rourile organizațiilor de bază 
U.T.C. Am în vedere, în același 
timp, obligativitatea rezolvării 
problemelor ridicate de tineri, 
pentru acelea care nu intră în 
competența directă a organizații
lor U.T.C., cadrele de organizație 
avînd datoria, ca reprezentanți în 
diferite organe de stat și partid, 
să faciliteze soluționarea și să ur
mărească felul cum se realizea
ză. Și prin rezolvarea probleme-

ȘTEFAN RAB 
prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al U.T. C.

lor ridicate de tineri vom contri
bui la ridicarea prestigiului or
ganizației noastre.

La capitolul „Membrii U.T.C.", 
unde se arată cine poate fi 
membru al organizației, sugerez 
ca înaintea obligației îndeplinirii 
hotărîrilor U.T.C. să fie introdu
să obligația îndeplinirii hotărîri
lor de partid și de stat. De ase
menea, printre îndatoririle tînă- 
rului utecist, socotesc că este ne
cesar să fie inclusă aceea de a 
participa activ la transpunerea în 
viață a celor propuse, stabilite de 
organizație, determinîndu-l să fie 
astfel un participant dinamic, va
loros, la acțiunile de organizație.

Mi se pare potrivit ca alături 
de dreptul tînărului de a sesiza 
neajunsurile din activitatea orga
nizațiilor U.T.C. și a organelor 
acestora, în cadrul adunărilor ge
nerale, să se adauge și posibili-

tatea tinerilor de-a ridica 
aspect privind munca și 
lor. In sfîrșit, aș propune, 
nînd seama de faptul că 
(iile financiare s-au mărit în ca
drul organizațiilor U.T.C., să a- 
pară mai pe larg precizat rolul 
comisiilor de cenzori. Deoarece 
se amintește și de dreptul Comi
tetului Central de a convoca 
Conferința pe țară a U.T.C., ar 
trebui poate să se precizeze mai 
exact și ce atribuții are aceasta 
în raport de cele ale Congresu
lui. Mă gîndesc, 
dacă n-ar putea , .... .........
prevederea ca și Conferința pe 
țară să poată modifica Statutul, 
dacă transformările petrecute în 
realitate impun acest lucru, pre
cum și altele care să-i imprimi, 
un pronunțat caracter de decizie.

Tn general, proiectul noului 
Statut, care este îmbogățit în a- 
ceste zile în cadrul amplelor dez
bateri ale activelor cu numerar. : 
propuneri utile, consemnează, la 
loc de frunte, etapele cele, mai 
însemnate ale unui drum străbă
tut cu succes și deschide o largă 
perspectivă activității de viitor a 
organizației noastre.

orice 
viața 

ca ți- 
atrihu-

de exemplu, 
_ fi introdusă

Observații, sugestii, propuneri

In atelierele stațiunilor de meca nizare se desfășoară din plin repaararea utilajelor agricole.

„în proiectul noului Statut sînt bine formulate relațiile dintre 
U.T.C. și Organizația Pionierilor, intr-un capitol special desti
nat acestei probleme. Cred insă că un asemenea capitol ar fi 
necesar și pentru a sublinia necesitatea colaborării dintre or
ganizația U.T.C. și organizația sindicatului, precum și cu co
mitetele de cultură și artă, inspectoratele școlare etc. Acest 
lucru ar preciza atribuțiile fiecărui factor în activitatea de 
educare a tineretului".

(EMIL CALOTA, membru al comitetului U.T.C. de la Uzina 
„Electroput6re"-Craiova).

„Cele mai multe din prevederile noului proiect reflectă pe 
deplin modificările diverse intervenite în structura societății 
noastre și etapele traversate de însuși tineretul patriei. O sin
gură completare aș avea în acest sens. De-a lungul anilor, sa
lariul real al tuturor categoriilor de oameni ai muncii a crescut 
foarte mult, în timp ce prevederea din Statut referitoare la 
cotizația uteciștilor cu un venit de peste 1 0(10 lei a rămas la 
aceeași cotă : 0,75 la sută. Propun ca această cotizație, la cate
goria peste 1 000 Iei salarii, să fie de 1 la sută".

(GEORGE CÎRSTOIU, secretar al comitetului U.T.C. al sec
torului V — București).

„Propun ca organizația noastră de tineret să numere la loc 
de frunte între însemnele sale și un imn propriu, care să ne 
însoțească, alături de drapelul organizației, în fiecare acțiune, 
în excursii sau la adunări".

(VICTOR POPESCU, prim secretar al Comitetului municipal 
Pitești al U.T.C., VASILE DOROBANȚU, Uzina de autoturisme 
Pitești și alții).

„In momentul de față, dacă un tînăr care a primit o sanc
țiune pleacă dintr-o organizație în alta nu mai poate fi ur
mărită eficiența ei, deoarece dispare și posibilitatea controlu
lui dacă i s-a aplicat sau nu vreo măsură disciplinară. Aș pro
pune, de aceea, introducerea unui sistem de evidență a sanc
țiunilor, de pildă chiar in carnetul de membru ar putea fi in
trodusă o rubrică în care să fie Înregistrate atît distincțiile 
utecistului, cît și sancțiunile primite".

(NICOLAE PIETROIU, secretarul comitetului U.T.C. de la 
U.C.M. — Reșița).

„Momentul în care organizația U.T.C. se desparte de cei mai 
buni dintre membrii săi, cei a căror experiență i-au îndrumat 
și sprijinit activitatea cred că trebuie să capete semnificații 
din cele mai largi. El trebuie subliniat prin adunări festive, 
înmînarea unor diplome de onoare, insigne sau medalii, în așa 
fel incit să devină o adevărată sărbătoare pentru intreaga or
ganizație".

(NICOLAE CUCU, secretarul organizației U.T.C. de la Șan
tierul 1 Energomontaj, Porțile de Fier).

Propunerile de mai sus, 
ca și cele pe care ziarul 
nostru le-a consemnat și 
cu alte prilejuri, se înscriu 
în atmosfera de amplă 
dezbatere prin care orga
nizațiile U.T.C. din întrea
ga țară au întâmpinat a- 
pariția noului proiect de 
Statut. Aceste dezbateri,

fructificate de tot atîtea 
propuneri utile, argumen
tează elocvent deplina a- 
deziune, aprobarea unani
mă a tineretului patriei 
noastre față de legea fun
damentală a organizației 
U.T.C., pe care nu peste 
multă vreme Congresul al 
nouălea o va adopta.

(Urmare din pag. I)

Cu prilejul fazei finale a Olim
piadei, Comitetul Central al 
U.T.C. și conducerea Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor 
au înlesnit și desfășurarea Con
sfătuirii pe țară a tinerilor me
canizatori din S.M.A. și I.A.S., 
prevăzînd în program întâlniri cu 
oadre de specialiști din domeniul 
cercetării și din minister, cu
noașterea mașinilor cu care se va 
lucra în perspectiva apropiată. 
Circa o mie de diapozitive, vizi
tele în laboratoarele și secțiile 
Institului Central pentru Meoa- 
nizarea Agriculturii, dialogul cu 
fruntașii vor permite cunoașterea 
și generalizarea experienței va
loroase, crearea cadrului necesar 
dezvoltării orizontului profesional 
al mecanizatorilor. Asimilarea ra
pidă a noilor mașini din dotare, 
diversificarea lucrărilor executate 
mecanizat ca urmare a creșterii 
indicilor de folosire a mașinilor, 
sporirea producțiilor medii agri
cole și ieftinirea acestora sînt 
doar o parte din imperativele ac
tivității desfășurate începînd

chiar de mîine. Dotarea unități
lor agricole, numai în acest an, 
cu peste zece mii de tractoare și 
cu încă de două ori pe atîtea 
mașini agricole: combine, culti
vatoare, agregate de mașini pen
tru lucrul în legumicultură și pe 
suprafețele irigate etc., responsa
bilitățile largi ce le revin în oe 
privește întreținerea și exploa
tarea utilajelor existente în sec

fazial al culturii de porumb, de 
la grăpat și administrat îngrășă
minte și pînă la distribuirea hra
nei în complexele zootehnice, 
plantatul răsadurilor și re
coltatul roșiilor în grădinile 
de legume. Corelarea reali
zărilor cu condiițile certe cre
ate prin înfăptuirea consecven
tă a politicii partidului de mo
dernizare a bazei tehnico-mate-

Experiența a dovedit convingă
tor că asemenea competiții ale 
ritmului și calității declanșează 
energii nebănuite, inițiative or
ganizatorice și tehnice în dreptul 
cărora, atunci cînd se încheie bi
lanțul, se așează cifre concludente. 
Un exemplu îl constituie însăși 
inițiativa „Secție de mecanizare 
cu cele mai hune rezultate", care 
anul trecut s-a generalizat în

„TRACTORUL DE AUR"
toarele mecanice ale C.A.P. îi 
solicită responsabil pe mecaniza
tori, impun o mobilizare totală a 
forțelor lor fizice și profesionale.

Mecanizatorul a devenit figura 
centrală a agriculturii noastre so
cialiste I Este un adevăr puternic 
prezentat și susținut de realitate : 
aproape o sută de tipuri de ma
șini au intrat în dotarea agricul
turii — cu care se pot executa 
cele mai diverse lucrări; de la 
arat și nivelat pînă la recoltatul

riale, este sensul întregii munci 
politice desfășurată de către or
ganizațiile U.T.C. în rîndul mem
brilor săi, care înseamnă mai 
mult de două treimi din cei a- 
proape o sută treizeci de mii de 
mecanizatori ai țării. Declanșarea 
unor acțiuni de larg interes și 
cuprindere, care se dovedesc 
eficace, perfecționarea celor deja 
cunoscute devine, astfel, subiect 
de dezbatere.

toată țara. Realizările și aprecie
rile comunicate din toate colțu
rile țării evidențiază efectul bun 
pe care l-a produs. în Dobrogea, 
inițiatorii acestei acțiuni, tinerii 
de la Negru Vodă, au așezat în 
coloanele bilanțului realizări care 
le fac cinste : 3 034 kg grîu la 
hectar, 4 419 kilograme porumb, 
2 034 kilograme floarea-soarelui 
în condiții de irigare, venituri pe 
tractor în valoare de 131000 lei

și cheltuieli de numai 525 lei la 
o mie lei venituri. în Argeș, cei 
15 tineri din secția de mecaniza
re Colți s-au situat pe primul loc 
în județ, cu realizări tot atât de 
bune ca și cele ale dobrogenilor. 
Una dintre aceste secții va primi 
Drapelul de secție fruntașă pe 
țară, decernat de C.C. al U.T.C. 
Care ? Deocamdată încă se cîn- 
tăresc realizările. Dar oricare va 
fi, un lucru este cert ■ antrenați 
în această competiție, tinerii me
canizatori au contribuit la depă
șirea producțiilor planificate, la 
obținerea unor venituri bănești 
suplimentare echivalente cu pla
nul a zece mii de tractoare. Este 
un bilanț deosebit de frumos, cu 
oare mecanizatorii tineri întâmpi
nă semicentenarul Partidului Co
munist Român, Congresul al IX- 
lea al Uniunii Tineretului Comu
nist.

Astăzi și mîine, două zile de 
activitate intensă pentru partici- 
panții la cea de a treia ediție a 
Olimpiadei și Consfătuirii pe țară 
a tinerilor mecanizatori cărora. în 
numele cititorilor săi Scînteia ti
neretului.le urează succes deplin.
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Vineri au avut loc lucrările 
plenarei Consiliului Național 
al Femeilor care a dezbătut 
sarcinile ce revin acestei orga
nizații de masă în antrenarea 
femeilor din țara noastră la 
înfăptuirea planului de stat 
pe anul 1971.

La lucrările plenarei a luat 
parte tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

După cuvîntul de deschide
re, rostit de tovarășa Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului, 
la discuții au luat parte nu
meroase participante.

Referindu-se la programul 
însuflețitor de muncă, ale că
rui linii directoare au fost 
stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului, vorbitoarele au 
scos în evidență contribuția 
importantă pe care pot să o 
aducă femeile pentru îndepli
nirea obiectivelor actualului 
cincinal.

în încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Pană.

Participantele la plenara 
Consiliului Național al Femei
lor, au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae

Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele

în numele milioanelor de 
■femei de la orașe și sate, 
membrele Consiliului Națio
nal al Femeilor, întrunite în 
ședință plenară, exprimă Co
mitetului Central al Partidu
lui, dumneavoastră stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
gîndurile pline de recunoștin
ță și satisfacția pentru mari
le realizări obținute de po
porul român, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, în 
făurirea orînduirii socialiste 
și sporirea continuă a presti
giului țării noastre în rîndul- 
popoarelor lumii.

Profund devotate politicii 
marxist-leniniste a partidului, 
se spune în telegramă, asigu
răm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră tovarășe secre
tar general că femeile din 
țara noastră întîmpină semi
centenarul partidului mun
cind fără pregeți pentru în
deplinirea exemplară a pla
nului de stat pe 1971, convin
se fiind că astfel aduc o con
tribuție valoroasă la edificarea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la înflorirea 
scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

Ministrul afacerilor externe, 
Comeliu Mănescu, l-a primit vi
neri dimineața pe secretarul ge
neral al M.A.E. al Franței, Herve

Alphand, care se află în țara I 
noastră la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România.

Cu această ocazie, au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor ro- 
mâno-franceze, precum și pro
bleme internaționale de interes 
comun.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cor
dialitate au participat George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe al Franței care în
soțesc pe secretarul general.

Vineri dimineața a plecat la 
Roma Filip Tomulescu, șeful De
partamentului silviculturii, pre
ședintele Comisiei europene 
F.A.O. a pădurilor, pentru a 
participa la sesiunea Comitetu
lui . ad-hoc F.A.O. al pădurilor.

în cadrul sesiunii, vor fi dez
bătute probleme privind dezvol
tarea silviculturii pe plan mon
dial, aplicarea științei și tehnicii 
la dezvoltare, precum și aspec
te economice ale exploatării pă
durilor.

Vineri dimineața, a sosit în 
Capitală Andrej Barcak, minis
trul comerțului exterior al Ce
hoslovaciei, care, la invitația mi
nistrului român al comerțului 
exterior, face o vizită în țara 
noastră. Cu această ocazie va fi 
semnat Acordul comercial pe 
termen lung dintre România și 
Cehoslovacia, pe perioada 
1971—1975.

UMOR • UMOR • UMOR • UMOR

LA „CIN-CIN", SUB
NASUL LUI OVIDIU

| VASILE BĂRAN

ÎMPĂCAREA
Amîndouă erau la fel de frumoase ji erau prieten» nedes

părțite dar el, firește, nu s-a putut căsători decit cu una din 
ele și anume cu cea brunetă și abia după un an a divorțat și 
a luat-o pe cea blondă.

Ședință lărgită privind educația fizică
și sportul in învățămînt

Colegiul Ministerului Invăță- 
mîntului a dezbătut vineri, in 
prezența tovarășului Leonte 
liăutu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, activitatea de 
educație fizică și sport în în- 
vățămintul de toate gradele.

La lucrările ședinței lărgite 
a colegiului, conduse de Mircea 
Malița, ministrul învățămintu- 
lui, au fost prezenți Anghel A- 
lexe, președintele Consiliului 
Național pentru educație fizi
că și sport, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Să
nătății, Comitetului de stat 
pentru economia și admi
nistrația locală, Uniunii Ti
neretului Comunist, Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Uniunii 
Asociațiilor Studențești, Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, rectori și prorectori

ai unor instituții de învățămînt 
superior, inspectori generali 
școlari, directori de școli etc.

Participanții au discutat mă
surile necesare pentru dezvolta
rea activității de educație fizi
că și sport in invățămintul de 
toate gradele, prin mărirea nu
mărului de ore destinate acestui 
obiect în grădinițe, școli gene
rale și licee, revizuirea planu
rilor și programelor de învăță
mînt în facultățile de educație 
fizică și sport, îmbunătățirea 
pregătirii cadrelor didactice 
care predau această disciplină, 
crearea unor licee, de profil — 
gimnastică, înot, schi, consti
tuirea unei' societăți a profeso
rilor de specialitate și a Con
siliului de educație fizică și 
sport de pe lingă Ministerul 
Invățămintului și alte măsuri.

ULTIMA ZI 
PRONOSPORT

Calendarul competițional al Fe
derației Române de Judo, se inau
gurează cu o competiție de an
vergură — „Campionatul Interna
țional de Judo“ (tineret) — turneu 
de nivel european.

Reuniunea se va desfășura as
tăzi și mîine în Sala sporturilor 
Floreasca din Capitală. Turneul 
va fi onorat de prezența selecțio
natelor Uniunii Sovietice, campi
oană europeană, a R. D. Germane, 
clasată pe locul secund în ierar
hia judoului european. Ceho
slovaciei, Poloniei, Bulgariei, Un
gariei și României. Selecționata 
noastră prezintă o formație com
pletă cu tinerii judoka talentați 
și dornici de afirmare. Lotul de 
oficiali cuprinde un număr de 37 
de arbitri dintre cei mai cu expe
riență, desemnați de către F.R.J. 
Merită menționată intenția Fede
rației noastre de judo, organiza
toarea aceste-i prime ediții, de a 
crea o tradiție a acestui turneu. 
Alături de judoka ce au trecut 
de emoțiile debutului internațio
nal, lotul nostru cuprinde tineri 
ce au calități și putere de luptă 
mult apropiată judo-ulul euro
pean : Pop Ștefan, Mircea No- 
topol, Cristian Nicolau și Ionel 
Lazăr.

Așteptăm, pe lingă întreceri de 
caHtate, și victorii românești Ia 
cele cinci categorii de greutate.

GH. ILIE

— E macaronar, Gicuță, nu te 
prinzi la mergătorii lui ?

— Stai la un loc, să nu 
luăm plasă...

Trei metri mai încolo, erau 
în dreptul meu. Cel mai mic, 
care mă suspectase că mi-ar 
place macaroanele (șl-ml plac, 
într-adevăr), se aplecă puțin 
înainte, arătînd cu degetul 
spre ceasul Iui, ca să înțeleg :

— Signore, orologio ?
Mă uit la ceas ; opt fără — 

Opt fără douăzeci — și fac ra
pid o asociere de m-am speriat 
și eu :

— Ora ? Otto... senza... ven- 
ti minuti !

De ce m-am speriat 1 Fiind
că pe venti îl știam de la Con 
venti quatro miile baci, iar pe 
senza de la refrenul La vita 
senza te ! M-am întors să plec. 
Cel mic s-a luminat la față :

— Marca, marca ? Atlantic ?
— No. Certina.
— Due cente ! tace puștiul, 

cu un gest spre buzunarul de 
unde, sînt sigur, îi lipsește ba
tista.

— Due ? Otto ! (aveam ce- 
aveam cu opt...)

— Auzi, Gicuță I Vrea opt. 
Nu-1 dă el cu opt nici la vară, 
cînd e faleza plină de jme- 
cheri. Cu ăsta ziceai c-a făcut 
treaba Nelu Țiganu' ?

— Nu mă, da seamănă. ®>u’ 
ăla îi mergea gura, frățioare... 
Ia-ntreabă-1 dă țigări.

— Signore, sigaretti ?
— Si. Prego (altă melodie, 

slavă domnului...) — zic, ofe- 
rindu-i din pachetul de Ami
ral, unde mai erau vreo patru. 
Pall-Mall, finito I Amiral molto 
bene !...

A ezitat, a luat două și a 
spus „saluți".

— Saluți a tutti! am zis și 
eu și am coborît scările, spre 
balustradă, acolo unde se spăr
geau valurile. Acojo, la otto fix, 
îmi dădusem întîlnire cu bunul 
meu prieten, medicul Barbu.

★

— Saluți, dottore I
— Hai să trăiești. Dar ce, 

n-al să-mî spui că-1 citești pe 
Alberto Moravia pe limba lui?!

— Nu încă, dar dacă stau 
mai mult în Constanța, nu se 
știe... Și l-am povestit istoria 
cu Gicuță et. comp, legată, se 
pare, de pantofii mei maro, cum
părați astă-vară la Varna.

— Păi, hai sus, pe la muzeu. 
Trebuie să mai fie ei pe acolo. 
Și dacă nu-s ei, găsim alții. Ne 
amuzăm, oricum.

...N-am ajuns bine în Piața 
Ovidiu că în colț, la Banca de 
investiții, italianul cel mic, a-

sistat de Gicuță, tocmai dădea 
niște bani unui lungan cu bar
bă, dangarezi și mergători mai 
ceva ca aj mei fiindcă aveau 
în plus catarame. Cînd i-a mai 
zis și „Iasu Căpitani !" m-am 
convins că puștiul știe la per
fecție și greaca, (uite dom’le 
unde erau poligloții !...) Dar 
Barbu nu s-a mirat deloc. Mi-a 
zis :

— Să mergem înainte, la 
Cin-Cin. Acolo vei vedea „fil
mul" mai departe... N-o să-ți 
pară rău.

...Ea Cin-Cin — un snak-bar 
după cum scrie pe firmă — două 
lucruri sînt izbitoare pentru

să-1 vinzi. Io plec, că m-așteap- 
tă frati-miu... Ciau !

...Nu cred să fi ajuns Gicuță 
și cu frati-su pe strada mu
zeului, că cele zece pachete de 
Kent nu mai erau. Lisette n-a 
avut ea inimă să refuze băie
ții :

— Euați-le bă, hai, ce să Ie 
mai duc acasă... Cu cinșpe 
lei...

ȚEL ATINS î
Cele trei fete au plecat să dea examen pentru un singur loc. '

• Stăteau în tren încruntate și se întrebau privindu-se chiorîș . j 
; care dintre noi o să izbutească ? Și fiecare își spunea în gînd : <
■ eu, eu, eu.t 11

Erau toate la fel de inteligente, și aveau rochiile la fel de J 
; lungi.

S-a întîmplat însă ca una să cunoască un băiat. Mai erau J 
' acum două : care va reuși ? Dar, ceva mai tîrziu și celelalte <
■ două au cunoscut cîte un băiat, și l-au dat dracului de examen <
• și-au izbucnit în rîs : ,

— Vai, era cît pe-aci să ne certăm ! 4

FOILETON

noul venit i fumul lăptos șl 
fauna. Un tonomat asurzitor, 
două cuiere-pom arhiîncărcate 
(în care n-am avut curaj să ne 
lăsăm paltoanele i am stat îm- 
brăcați), 14 mese și o ospătări
ță care, dacă n-are pe unde tre
ce pînă la masa ta, nu vine. 
Trec cinci minute și, cine in
tră ? Gicuțăăă... A doua masă 
de la noi o ocupau trei vapo- 
reni străini și-o tînără în roșu 
care, pe jumătate întoarsă cu 
spatele spre ei, cu ceașca de 
cafea în mînă, rîdea în gura 
mare, cu glas gros, de glumele 
mesei vecine, ocupată de alți 
cinci. Gicuță o-mpinge pe ju
mătate de scaun, se așează și 
el, ignorîndu-i comesenii. 
Scoate de sub scurta de fîș un 
cartuș de Kent. Spune tare t

— Eizeto, ia-1, e cadou de la 
cumnati-miu. Și să nu cumva

Doctorul a apucat și el un 
pachet, pentru noi. Cu 15 lei.l

— Don'șoară, zic, în drum 
spre ușă, prin soațele ei. Spu- 
ne-i lui Gicuță că macaronarul 
care l-a servit cu Amiral, eu e- 
ram : și-s milițian la Bucu
rești !?...

— Nu ești, că dacă-ai fi, 
m-ai umfla pentru „fapt de biș
niță..." (adică, ip traducere apro
ximativă : pentru delict de co
merț ilicit și speculă).

Știa Lisette, la fix, penalul...

VIOREL RABA

Caricaturi de OCTAVIAN COVACI

ACVAFORTE
Pînă și copiii care colecțio

nează cu matură patimă am
balaje de chewing-gum știu 
astăzi ce e un hobby. Și cred 
că nimeni nu-și poate imagi
na viața noastră modernă 
fără hobby. Hobby ține loc 
de personalitate, de carte de 
identitate, de diplomă uni
versitară, de certificat de in
teligență... Hobby simplifică 
extrem relațiile noastre cu 
oamenii. E ceva comod, con
fortabil și liniștitor, ca un 
fotoliu cu excelente calități 
funcționale (adică un fotoliu 
construit anume ca să te poți 
așeza pe el). De pildă, un 
vecin de al meu e structura
list, altul cultivă ciuperci, 
iar un al treilea crește pisici. 
Hobby-urile lor îmi ajung. 
Am senzația că știu totul 
despre ei, de parcă aș fi lo
cuit cel puțin 15 ani sub a- 
cclași acoperiș.

Un artist cu atît mai mult 
nu se poate lipsi de el. Ce e 
aia pictor ? Asa. pur și sim
plu pictor ! Trebuie să fii : 
informalist, minimalist, op- 
artist. pooartisl, palpartist, 
conceptualist, tașist, fovist, 
constructivist, raionist, sim
bolist, futurist, cubist, da
daist. suprematist, producti- 
vist. nabist sau ceva cu 
„Neo" pentru numele lui 
Dumnezeu, ca neoinformalist, 
neobosit neominimalist, neo- 
coneeptualist etc., etc. Am 
văzut critici contrariați, teri- 
fiați, derutați, dezolați de 
absența acestor „hobby-uri“. 
Ințelegeți-i ! Ce să spună 
despre tine, ființă rudimen
tară care umbli cu culorile, 
de unde să te ia și unde să 
te pună. Lasă-te prins, dacă 
nu Intră chiar singur intr-un 
conteiner cu etichetă oare
care, preferabil după „afini
tăți", din care să nu mai ieși 
pînă la judecata de apoi pen
tru liniștea bietului lor inte
lect. Altfel, nu știm cine ești 
tu, artistul, ce vrei de la noi 
la urma urmelor, de ce ne 
tulburi, în numele cui și-npo- 
triva cui.

Prin expoziții publicul, ca 
și specialistul, trec mal gră
biți decit prin Gara de Nord, 
căci cine mai are răgazul,

HOBBY
timpul acela de altă dată 
O privire ageră e suficientă, 
căci ea poate descoperi 
(dacă îl ajuți evident și tu), 
că ești un informalist ubicui- 
tar cu oarecare înclinații 
spre tașism, deși sugestiile 
unui infrarealism evanescent 
(da, realmente evanescent) 
ne duc cu gîndui la un su- 
prarealism bine deghizat etc., 
etc. Și îmi închipui ce îngro
zitor trebuie să se simtă un 
artist care nu e nimic din 
toate acestea.

Hobby-urile nu le-am in
ventat noi. Cum se zice, ori
ginea lor se pierde în negura 
vremurilor. Noi am ajuns la 
conștiința existenței lor însă, 
la o viziune cerebrală și cri
tică asupra lor, Caligula își 
numise calul in funcția de 
consul, iar Nero avea hob- 
by-ul literaturii și, cum să 
vă spun, al jocului cu focul. 
După unii, ceea ce-i deose
bea de noi e faptul că nu 
știau că au un hobby, tot așa 
cum nu știa nici monsieur 
Jourdain că a vorbit toată 
viața în proză. Un specialist 
cu o viziune modernă asupra 
istoriei mi-a spus de curînd 
că războiul celor două roze 
n-a fost decit tot o chestie 
de hobby, dar de hobby flo
ral colectiv. Literatura e 
plină de hobby-iști. Othello 
avea în cel mai înalt 
grad, după hobby-ul părului 
blond, pe cel al fidelității, 
care manifestindu-se prea 
puternic în forme patologice 
chiar, l-a condus la o trage
die. Nu sfătuim însă pe ni
meni să simplifice și să vul
garizeze lucrurile. Bețivii, de 
exemplu, n-au hobby, ei au 
vicii.

Hobby-ul meu ? îmi place 
să arunc cîte o ceapă dege
rată în grădinile oamenjlor 
și să zic zît ! E de fapt un 
antihobby. Asta nu înseamnă 
că e împotrivă, și nici că 
vine de la familia de cuvinte 
antiaeriană, antipatie, ci mai 
degrabă de la familia de 
cuvinte antiteatru, antimate- 
rie, antiartă. antitalent. Și 
de ce nu antinevralgic.
C. R. CONSTANTINESCU
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FRAGA: ECONOMIA 
ÎN ANUL TRECUT

Secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, a 
joi in Comisia senatorială pentru relații externe in 
noile acțiuni ale aviației americane în Cambodgia 
trupelor saigoneze și ale regimului Lon Noi.

fost audiat 
legătură cu 
în sprijinul

El a declarat, cu acest prilej, 
că guvernul american nu inten
ționează să escaladeze războiul 
aerian în Cambodgia și nici, 
să retrimită trupe . terestre 
în această țară, informează a- 
genția U.P.I. In context, Rogers 
a precizat că Administrația nu 
va cere Congresului să „rela
xeze" limitele impuse de amen
damentul Cooper-Church prin 
care se interzice folosirea de 
trupe și consilieri în Cambod
gia.

Observatorii remarcă faptul 
că declarațiile lui Rogers, care 
a încercat să-i convingă pe se
natori că nu ar exista nici o 
schimbare în politica față de 
Cambodgia după retragerea tru
pelor terestre din această țară, 
sînt dificil de conciliat cu cele 
făcute în ziua precedentă, în a- 
ceeași comisie, de ministrul a- 
părării, Melvin Laird, care a 
afirmat că și pe viitor „Statele 
Unite vor acorda regimului Lon 
Noi întregul sprijin aerian". 
„Există semne că Administrația 
este în curs de a lărgi interven
ția în Cambodgia", a declarat 
senatorul George Aiken, după 
ședința de audiere. La rîndul 
său, liderul majorității democra
te din Senat, Mike Mansfield, a 
declarat lapidar: „Cred că 
ne-am angajat pe un teren pe
riculos". Președintele Comisiei

senatoriale pentru relații ex
terne, William Fulbright, și-a 
exprimat nemulțumirea că, în 
timpul audierii, folosirea masivă 
a forțelor aeriene în Cambodgia 
a fost rhinimalizată. Este evi
dent, a adăugat el, că implica
rea S.U.A. în Cambodgia s-a 
adîncit în permanență. Fulbright 
a reamintit că „scopul urmărit 
de Congres prin adoptarea a- 
mendamentului Church-Cooper 
a fost de a elimina implicarea. 
Am mers prea departe asu- 
mîndu-ne responsabilități în 
Cambodgia", a subliniat el. Se
natorul Frank Church, unul din 
coautorii amendamentului, și-a 
exprimat, de asemenea, îngrijo
rarea față de lărgirea implicației ------------ — - > ,
prin

• CANCELARUL Austriei, 
Bruno Kreisky, a ținut joi o 
conferință de presă in cadrul 
căreia a abordat problema 
securității europene. El a 
subliniat interesul țării sale 
față de convocarea ei, preci- 
zînd că și fostul guvern 
Klaus s-a pronunțat și a ac
ționat pentru o asemenea 
conferință. Kreisky și-a ex
primat părerea că pe ordinea 
de zi a unei asemenea con
ferințe ar trebui să fie inclu
se problemele majore care 
privesc efectiv securitatea 
europeană. Cancelarul fede
ral austriac a arătat că reu
niunea general-europeană 
„va trebui
punctul de plecare pentru o 
serie de conferințe consacra
te securității pe continent".

Jyoti Shankar Singh, 
alsecretar general

să marcheze

americane în Gambodgia 
folosirea aviației.

W.A.Y. si
1

Piet Jaspaert, 
președintele 

Comitetului belgian 
al W.A.Y. vorbesc 

„Scînteii tineretului"

„APOLLO" 
DE LA 1 LA... 15

• APOLLO-1 : 
lansare prevăzu
tă pentru înce
putul anului 1967. 
Zborul trebuia 
să dureze două 
săptămîni. La 
28.1.1967, nava a 
explodat, însă, la 
sol cu cei trei 
cosmonauți Vir
gil Grissom, Ed
ward White și 

Roger Chaftee. In urma acci
dentului a fost format un alt 
echipaj cu Walter Schirra, 
Frank Borman, Thomas Staf
ford.
• APOLLO-2 : piloti James 

McDivxtt, David Scott, Rusell 
Schweickart.
• APOLLO-3 : echipaj Frank 

Borman, Michael Collins, Wil
liam Anders.
• APOLLO-5 : Debutul pro- 

priu-zis al programului la 
22.1.1968.
• APOLLO-6 : lansat la 4.IV. 

1968 la Cape Kennedy cu aju
torul unei rachete de tipul 
„Saturn-5".

Tinerii in lumen
de astăzi

Interviu In o oră matinală. L-am început
în holul hotelului ți l-am continuat în res
taurant, la micul dejun. Timpul ne-a fost 
„raționat" pentru că interlocutorii noștri se
pregăteau să pornească într-o scurtă cală-
torie automobilistica spre Brașov, „Sîntem
prima oară în România ți dorim să ne for
măm o imagine cît mai exactă despre

congresul pareidului 
socialise chilim

țara dv." — ne-au asigurat domnii Jyoti 
Shankar Singh, secretar general al Adu
nării Mondiale a Tineretului (W.A.Y) și Piet 
Jaspaert, președintele Comitetului belgian
ai W.A.Y.

în localitatea chiliană 
La Serena au început lu
crările celui de-al 23-lea 
Congres al Partidului So
cialist din Chile.

La <’ ' ''____
Salvador Allende, 
statului chilian, 1 
meyda, ministrul afacerilor ex
terne. Jose Toha, ministrul de 
interne și alți membri ai guver
nului.

La lucrările congresului sînt 
prezente, de asemenea, delegații 
din diferite țări, printre care o 
delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Valter Ro
man, membru al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-

deschidere au fost de față, 
președintele 

Clodomiro Al

ORIENTUL
DECLARAȚIILE

DE EXTERNE
într-o declarație rostită joi 

Ia posturile de televiziune, cu 
o săptămînă înainte de înche
ierea celei de-a doua perioade 
de încetare a focului (5 februa
rie), ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, a men
ționat că „întreruperea ostili
tăților a reprezentat una din 
bazele esențiale ale reluării 
negocierilor Jarring".

Ministrul de externe israe- 
lian a opinat 
conflictului din 
propiat, veche 
nu-și poate găsi rezolvarea în 
prima rundă de negocieri in
directe, prin schimbarea unor 
documente privind pozițiile 
părților implicate în conflict. 
Ei a afirmat că, de la relua
rea negocierilor Jarring și 
pînă în prezent, tezele israe-

adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Deschizind lucrările, Hernan 
del Canto, președintele Comisiei 
organizatorice naționale însărci
nate cu problemele desfășurării 
congresului, a subliniat că a- 
cesta este chemat să examineze 
aspectele care au apărut în fața 
Partidului Socialist in urma ve
nirii la putere a guvernului 
Unității Populare și să. elabo
reze un nou program, adecvat 
condițiilor actuale din țară.

In continuare, a luat cuvîntul 
președintele Salvador Allende, 
care, în numele Frontului Uni
tății Populare, al Partidului So
cialist și al său personal, a sa
lutat delegațiile străine prezente 
la congres.

APROPIAT
MINISTRULUI
ISRAELIAN
liene și arabe nu s-au apropiat 
și că sînt încă necesare multe 
eforturi pentru a se ajunge la 
pace.

„Sîntem gata, a spus minis
trul israelian, să discutăm, 
prin intermediul lui Jarring, 
propunerile arabe privind 
crearea unei forțe internațio
nale de supraveghere sau ori
ce alte măsuri susceptibile să 
conducă la un acord, deși, a 
menționat el, Israelul și-a fă
cut cunoscută opoziția față de 
prezența unor asemenea forțe 
în regiune".

Pe de altă parte, primul mi
nistru Golda Meir a declarat 
că guvernul său nu va accep
ta să-și retragă trupele din 
toate teritoriile arabe ocupate, 
relatează agenția U.P.I.

ea problema 
Orientul A- 

și complexă,

U.R.S.S. Noi construcții industriale la Sibirsk.

Alan Shepard în 1961.
• APOLLO-7 : Debutul zbo

rurilor spre Lună — lansat la 
11.X.1968 avînd la bord pe 
Walter Scliirra, Walter Cunni- 
gham, Dean Eisele. In timpul 
zborului de 11 zile, nava a 
efectuat 13 revoluțiuni in ju
rul Lunii și reușește o întîlnire 
cu racheta ,,Saturn“.
• APOLLO-8 : lansat la 

21.XII.1968 cu echipajul Frank 
Borman (comandant), James 
Lovell, William Anders. Se 
plasează pe orbită în jurul 
Lunii ; execută 10 revoluțiuni 
la o altitudine de 110 km și 
apoi se întoarce pe Pămînt la 
28.XII.1968.
• APOLLO-9 : lansată la 

3.III.1969 cu echipajul James 
McDivitt, David Scott, Russell 
Schweickart. Modulul lunar 
„Spider" cu doi oameni la bord 
s-a desprins de rachetă și a 
zburat la o distanță de 175 km 
de cabina-mamă, Schweickart 
a ieșit din spațiu unde a făcut 
fotografii. Durata șederii sale 
în afara cabinei a fost redusă 
față de programul inițial. 
După aceea, modulul lunar s-a 
cuplat cu racheta. Amerizarea 
a avut loc la 13.III.1969.

• APOLLO-10 ; — lansat la 
18.V.1969, cu echipajul Thomas 
Stafford, John Joung, Eugene 
Cernan. Modulul a coborît de 
două ori pînă la 15 km depăr
tare de Lună. Amerizarea a 
avut loc la 2G.V.1969.
• APOLLO-11 : — PRIMA

ASELENIZARE A OMULUI. 
Lansat la 16.VII.1969, cu echi
pajul Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin, Michael Collins. Neil 
Armstrong a coborît pe Lună 
în dimineața zilei de 21.VII. 
1969, ora 4,56 (ora Bucureștiu- 
lui). După 20 de minute a 
coborît și Aldrin. Au fost co
lectate primele mostre de sol 
lunar.

• APOLLO-12 : — lansat la 
14.XI.1969. cu echipajul Charles 
Conrad, Richard Gordon, Alan 
Dean. Cosmonauții aiunizează 
Ia 20.XI.1969. Se execută timp 
de 31 de ore un număr de ob
servații și experiențe pe Lună. 
Revin pe Pămînt la 24.XI.1969.
• APOLLO-13 : — lansat la 

11.IV.1970 cu echipajul James 
Lovell, John Swigert, Fred 
liaise. In urma uuor defec
țiuni grave ale navei de co
mandă misiunea a fost anu
lată la 14.IV.1970. Cosmonauții 
revin cu bine pe Pămînt la 
17.IV.1970.
• APOLLO-14 î — va fi lan

sat la 31.1.1971. Comandantul 
navei va fi Alan Shepard, pi
lotul modulului lunar Stuart 
Roosa, pilotul modulului de 
comandă Edgard Mitchell.
• APOLLO-15 : — lansare

prevăzută pentru 25.VII.1971. 
Cu echipajul David Scott, Al 
Worden, Janies Irwin. Echipaj 
de rezervă : Harrison Schmitt 
(savant astronaut), Richard 
Gordon, Vance Brandt.

La Dtisseldorf s-au încheiat lucrările celui 
de al 18-lea congres al celui mai mare partid 
de opoziție din R. F. a Germaniei — Uniunea 
Creștin Democrată.

Congresul a fost așteptat și urmărit cu deo
sebită atenție de opinia publică vest-germa- 
nă, interesată evident de linia pe care urma 
s-o adopte cu această ocazie partidul care s-a 
aflat la conducere neîntrerupt două decenii, 
pînă în toamna anului 1969. Interesul era cu 
atît mai legitim cu cît sarcina celor 557 de 
delegați Ia acest congres — al doilea de cînd 
creștin-democrații se află în opoziție — era 
tocmai aceea de a dezbate proiectul viitoru
lui program redactat de o comisie specială 
condusă de doi reprezentanți marcanți ai ge
nerației de mijloc — Helmut Kohl și Hein
rich Koppler. Nu mai puțin interes prezentau 
dezbaterile care se anunțau asupra poziției 
partidului în domeniul politicii externe și 
cele legate de viitoarea componență a con
ducerii.

Dacă rezolvarea problemei conducerii. în 
primul rînd posturile de președinte al parti
dului și de candidat la funcția de cancelar — 
a fost amînată pentru congresul din toamnă, 
pentru moment remareîndu-se numai dorința 
principalelor personalități de a se profila ca 
posibili candidați, celelalte probleme (progra
mul și politica externă) au suscitat dispute 
aprinse oarecum inedite în istoria congrese
lor acestui partid unde delegații veneau de 
regulă numai pentru a asculta rapoartele și 
cuvîntările principale. Explicația rezidă în 
faptul că, de la intrarea în opoziție, creștin- 
democrații trebuiau, pentru a nu se trezi îm
pinși spre marginea istoriei, să-și reconsidere 
o serie întreagă de poliții, linia rigidă dată 
de dictonul lui Adenauer „Keine Experi
mente" (nici un fel de experiențe) fiind de
pășită. Tocmai această căutare a unor noi 
repere fusese urmărită prin elaborarea pro
iectului noului program șl prin discutarea 
acestuia la congresul extraordinar de la 
Dtîsseldorf. Aripa dreaptă a partidului, în 
special ramura sa bavareză U.C.S., din partea 
căreia proveneau cele mal multe rezerve față 
de orice încercare de adaptare la cerințele 
timpului, a avertizat încă din ajunul deschi
derii congresului asupra „urmărilor" pe care 
le-ar putea avea disensiunile, șeful grupului 
parlamentar creștin-social, dînd de înțeles că 
s-ar putea produce chiar o scindare a frac
țiunii creștin-democrate în Bundestag. Princi
palii vorbitori din partea aripii conservatoa
re, Kiesinger și Strauss, au făcut apel la u- 
nltatea partidului, cerlnd o „sincronizare**

U.C.S.

Convorbirea dema
rează lesnicios. începem 
prin a discuta despre 
preocupările esențiale ale 
generației tinere a anului 
1971. In spațiul vast al 
întrebării, Piet Jaspaert 
reperează, după părerea 
sa, punctul de maximă 
acuitate :

Jaspaert

— Cred că pentru tineret, mai 
ales pentru tineretul prezentu
lui, problema principală o re
prezintă cea a locului său în 
societate. Astăzi, cei tineri iau 
cunoștință mai rapid decît altă
dată de responsabilitățile ce le 
revin pe plan social, iar con
știința acestor responsabilități 
îi conduce, deseori, către un 
dezacord cu societatea în care 
trăiesc. Aceasta este o latură a 
problemei, cea mai importantă. 
Apoi este vorba de faptul că 
tinerii sîn.t foarte sensibili în 
privința idealurilor de pace și 
justiție, idealuri pe care în mul
te împrejurări nu le pot realiza. 
Descoperim astfel un izvor al 
nemulțumirii lor, al contestării. 
Ei doresc să-și înfăptuiască 
idealurile dar structurile înve
chite sînt cele care îi împie
dică...

In continuare, dl. Jas
paert aduce problema pe 
terenul faptelor concrete:

— Firește, există o multitu
dine de probleme cu care ge
nerația noastră este confrun
tată. Vietnamul nu este doar o 
preocupare asiatică. Situația 
din această țară reprezintă o 
problemă cu implicații mon
diale, preocupă tineretul lumii 
care dorește ca pacea să revină 
pe acel însîngerat pămînt. De
sigur, înregistrăm și probleme 
cu caracter specific, limitate la 
un continent sau la o categorie 
socială. în Europa esențial este 
să păzim pacea, să asigurăm 
stabilitatea necesară unor ra
porturi de bună înțelegere. Din 
fericire, progresăm pe acest 
drum al păcii. în Europa apu
seană, de pildă, tinerii năzu
iesc să se democratizeze struc
turile sociale. Tinerii muncitori 
aspiră la un acces din ce în. ce 
mai mare în învățămînt. Asigu
rarea unui viitor democratic, 
demn, pe care l-aș denumi „cît 
mai uman posibil" — iată spe
ranța care animă o generație 
însetată de dreptate. Tinerii de 
pe continentul african sînt în
grijorați de ceea ce se întîm- 
p'lă în Africa de sud. America 
latină se găsește într-o bătălie 
împotriva subdezvoltării...

— Cred, totuși, că aces
te probleme au și multe 
trăsături comune...

dovadă că aceastaîntre U.C.D. și 
nu prea există.

In ce privește __ ,__ ________ , __ __
U.C.D. și U.C.S. s-a observat în ultimul timp 
un efort de adaptare la situația nou creată 
în R.F.G. prin politica guvernului Brandt de 
normalizare a relațiilor cu țările socialiste. 
Atitudinea de respingere netă a liniei guver
nului a fost întrucîtva atenuată, congresul 
avînd posibilitatea să asculte rapoartele pre
zentate de doi dintre leaderii de frunte al

COMENTARIUL ZILEI

general alSecretarul 
W.A.Y. intervine.

— în America latină există 
grave dezechilibre economice 
legate de dominația S.U.A. pe 
piața continentală. în Africa se 
pune asiduu problema rasială 
(apartheidul) dar, în același 
timp, și cea a progresului eco
nomic. Problemele pot diferi 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, de la un continent la al
tul, dar ele se găsesc într-o in
contestabilă interdependență. 
Tinerii au multe preocupări, co- 

apartheidul, 
America 

securității

mune : Vietnam, 
dominația S.U.A. în 
latină sau problema 
europene.

— Este larg— Este larg răspîndrtă 
aprecierea că actuala ge
nerație tînără s-a anga
jat mult mai activ în viața 
politică decît alte gene
rații. împărtășiți o aseme
nea opinie ?

— Evident — afirmă dl. Singh. 
Tinerii de astăzi sînt mai pre
ocupați de politică decît pă
rinții lor pentru că au înțeles 
că doar angajîndu-se în luptă 
pot să-și atingă idealurile. în 
unele țări, o parte a tinerilor 
își afirmă categoric opoziția 
față de instituțiile existente în 
timp ce alții speră să le îmbu
nătățească acfionînd în. interio
rul sistemului în S.U.A. se ma
nifestă o opoziție față de 
războiul din Vietnam ca și față 
de inechitățile la adresa popu
lației de culoare. Dar întîlnjm și 
tineri care speră că promovînd 
în alegeri un candidat cu bune 
intenții pot schimba ceva...

Piet Jaspaert lărgește 
cadrul problemei.

— Mai întîi să nu uităm, 
cînd facem comparații, că cu 
50—100 de ani în urmă poli
tica era o îndeletnicire aristo
cratică, privilegiul unei caste. 
S-a produs o schimbare deter
minată de mai mulți factori. în 
primul rînd este vorba de ceea 
ce am subliniat: tinerii sînt 
mai conștienți de răspunderile 
lor. Apoi, omenirea a trăit ex
periența unor războaie distru
gătoare care au lăsat urme a- 
dînci. Ultimul război n-a fost 
urmat de o pace trainică. A- 
menințarea dezastrului nuclear 
s-a proiectat asupra popoare
lor. Căutarea valorilor proprii, 
menite să dea expresie dorinței 
profunde de libertate, a jucat, 
de asemenea, un rol. La toate 
acestea aș adăuga influența 
exercitată de mijloacele de co
municații. înainte cu decenii 
treceau săptămîni și luni pînă 
cînd o noutate făcea ocolul 
lumii. Dar în prezent informa-

țiile ne parvin cu viteze uimi
toare, sîntem martori oculari ai 
evenimentelor chiar cînd ele se 
petrec la mii de kilometri dis
tanță și astfel, de pildă, procese 
ca cel de la Burgos nu se mai 
pot sustrage examenului con
științei umane. Tînărul intră în 
contact mult mai lesne cu rea
litățile globului...

— Care sînt preocupă
rile actuale ale W.A.Y. ?

— Comitetele naționale ale 
W.A.Y. sînt preocupate de ideea 
organizării unor activități de 
larg interes. în ultimii ani ne-am 
concentrat atenția către iniția
tivele privind angajarea tinere
tului în lupta contra subdezvol
tării și pentru apărarea dreptu
rilor omului. Bineînțeles, n-am 
neglijat problema drepturilor 
tineretului, în special a parti
cipării la vot de la 18 ani, vîrstă 
la care tinerii trebuie să pri
mească depline responsabili
tăți cetățenești. Eforturile pen
tru depășirea stării de înapo
iere în „lumea treia" le aso
ciem cu participarea tinerilor la 
procesul de alfabetizare și de 
dezvoltare a rețelelor școlare.

— Ideea posibilității și 
chiar a necesității coo
perării între organizațiile 
de tineret de diferite ori
entări politice, întrunește 
largi adeziuni. Ce pă
rere aveți în această pri
vință ?

— Credem în posibilitatea 
unei cooperări atît multilaterale, 

comună
unei cooperări atît mult 
cît și bilaterale. Baza 
este lupta pentru pace, pentru 
dreptate. Dar chiar în acest 
context pot exista opinii dife
rite. Cooperarea permite cu
noașterea mutuală a pozițiilor 
diferitelor organizații, ceea ce 
favorizează găsirea punctelor 
comune. Avem structuri diferite, 
forme de organizare diferite, 
însă, aceasta nu ne poate îm
piedica să avem contacte, să 
cooperăm. De aceea, am stabilit 
contacte cu Uniunea Tineretului 
Comunist din România, avem 
legături cu tineretul iugoslav și 
studiem posibilitatea unui 
schimb de delegații cu tineretul 
sovietic. Credem în, eficacitatea 
acestor contacte păstrîndu-ne 
propriile idei și respectîndu-le 
pe ceie ale partenerilor.

— Tinerii pot juca un 
rol eficace în eforturile 
pentru destinderea inter
națională ?

— Rolul lor este deosebit de 
important în îmbunătățirea cli
matului mondial. Ei sînt poate 
cei mai îndreptățiți să acționeze 
nu numai pentru că le aparține

politica externă, în rîndurile

Așa vede caricaturistul de la „Frankfurter 
Rundschau" divergențele existente între 
U.C.D. și organizația sa de tineret „lunge 
Union" în problema poziției față de politica 

răsăriteană a guvernului (OSTPOLIT1K)

U. C. D.

fost mult mal nuanțat 
Strauss sau Klesinger. 
partidului său față de 
guvernului să nu fie

partidului care au vizitat Moscova și Varșovia: 
fostul ministru de externe, Schroder, și șeful 
fracțiunii parlamentare, Barzel. De altfel, ra
portul lui Schroder a 
decît cuvîntările lui
El a cerut ca poziția 
politica răsăriteană a
determinată de „emoții de moment", să fie 
clară și să aibă asigurată încrederea alegăto
rilor. Tendința mai realistă a rămas, însă, 
minoritară.

La acest congres s-a înregistrat șl o noutate 
absolută în istoria U.C.D. : pentru prima dată 
există disensiuni principiale între partid ș-1 or
ganizația sa de tineret, „Jurige Union", care

chiar tntr-o mo- 
cea elaborată de 
a partidului, pri-

In ce privește

apăruseră încă în faza pregătitoare a reu
niunii, cînd președintele tineretului creștin- 
democrat, Echternach, ceruse recunoașterea 
frontierei Oder-Neisse. Acest fapt provocase 
o reacție deosebit de violentă din partea pre
ședintelui U.C.S., care avertizase că nu va 
permite „să i se distrugă partidul". In ciuda 
acestor amenințări „Juge Union" și-a mențl- 
țlnut poziția, prezentînd-o 
țiune separată, paralelă cu 
comisia de politică externă 
lejuind numeroase dispute.
moțiunea adoptată în această problemă și 
care fixează partidul pe pozițiile rigide ale 
forțelor conservatoare, aceasta a nemulțumit 
nu numai pe reprezentanții organizației de 
tineret, ci chiar personalități apropiate pre
ședintelui U.C.D. ca deputatul Leisler — Kiep. 
Acesta a caracterlzat-o drept „o culegere de 
citate pentru toate împrejurările", care nu 
spune clar „ce politică va promova U.C.D. 
față de țările Europei răsăritene în cazul în 
care va deveni partid de guvernămînt".

Adaptarea U.C.D. — U.C.S. la realități con
tinuă să rămînă, și după Dtîsseldorf, un pro
ces dificil și îndelungat.

BAZIL ȘTEFAN

La Praga a fost dat publici
tății .comunicatul oficial fede
ral de statistică al R. S. Ceho
slovace cu privire la dezvol
tarea economiei naționale și 
îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1970. In anul care a 
trecut, se arată în comunicat, 
industria a îndeplinit sarcinile 
principale ale planului de stat. 
Producția industrială a cres
cut, în 1970, comparativ cu a- 
nul 1969, cu 7,7 la sută. Pro
ductivitatea muncii în indus
trie a crescut cu 7,9 la sută. 
Comunicatul relevă, totodată, 
că în ciuda creșterii producți
ei și a productivității muncii, 
în industrie rămîn încă pro
bleme nerezolvate.

viitorul, ci și pentru că nu poar
tă povara trecutului și nu sînt 
angajați în disputele de odi
nioară. Tinerii pot contribui la 
pace întîlnindu-se, vorbind unii 
cu alții fără prejudecăți, explo- 
rînd problemele care îi pre
ocupă. Acțiunile lor pot să aibă 
un efect pozitiv : reducerea ten
siunii și promovarea cooperării.

— Ce semnificație a- 
cordați acestei vizite în 
România ?

Răspunde Jyoti Singh :
— Acest prim contact cu 

U.T.C. ne oferă posibilitatea să 
cunoaștem România și mai ales 
preocupările tineretului, rolul 
organizației de tineret în socie
tatea românească. Sîntem con
vinși că această călătorie va fa
cilita o mai bună cunoaștere re
ciprocă...

Piet Jaspaert continuă :
— Sîntem recunoscători pen

tru amabilitatea ce ni s-a ară
tat și pentru spiritul deschis în 
care s-au purtat discuțiile. După 
cele văzute în București îmi ex
prim admirația pentru dina
mismul de care România dă do
vadă. Modul în care se con
struiește, valoarea acordată fa
miliei și tineretului, realitățile 
sociale care ni s-au înfățișat — 
ne oferă posibilitatea unor con
cluzii interesante la capătul 
scurtei noastre vizite.

EUGENIU OBREA

Politica economică
iugoslavă in anul 1971

BELGRAD 29 (Agerprcs). — 
întrunite in ședință comună. Ve
cea Popoarelor, Vecea Social-Po- 
litică și Vecea Economică ale 
Skupștinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia au ascultat expunerea 
prezentată de Aleksandar Grlici- 
kov, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federale, cu privire la po
litica, economică a țării în 1971.

Grlicikov a arătat, printre al
tele. că situația actuală a econo
miei iugoslave se deosebește de 
cea existentă în 1965, cind a fost 
inițiată reforma economică. 
Structura economică, a spus el, 
s-a îmbunătățit, s-au lărgit po
sibilitățile concrete de export si 
există condiții ca marfa produsă 
să se situeze la nivelul cerințelor 
pieței cu cea mai mare putere de 
selectare. Grlicikov a arătat că 
principala caracteristică a poli
ticii economice iugoslave în acest

an o constituie străduința de sta
bilizare, ca o condiție pentru toa
te măsurile ce vor fi luate în 
viitor pe planul dezvoltării so
ciale și materiale. El a subliniat 
că obiectivele politicii de stabili
zare pot fi realizate în condițiile 
obținerii unei creșteri a produc
ției de_ 5—5,5 la sută, urmind ca 
apoi, să fie create condiții pentru 
soluționarea pe etape a principa
lelor probleme care se pun. în 
vederea atenuării eventualelor 
consecințe ale devalorizării dina
rului — a continuat vorbitorul — 
se va acorda o grijă deosebită 
celor cu venituri mici. Printre 
măsurile preconizate în acest 
sens, el a menționat ridicarea li
mitei inferioare a celor mai mici 
venituri și menținerea prețurilor 
actuale la produsele de bază și la 
unele servicii.

PROIECTUL DE BUGET 
AL S.U.A.

Președintele Nixon a prezen
tat vineri Congresului mesajul 
cu privire la bugetul S.U.A. 
Pentru noul an fiscal, care în
cepe la 1 iulie a.c., președintele 
propune un buget sever defici
tar, care ar fi menit, în opinia 
sa, să stimuleze economia și să 
permită resorbirea unei părți a 
șomajului. Potrivit prevederilor 
mesajului, deficitul bugetar ar 
urma să însumeze 11,6 miliar
de dolari. Deficitul pe anul în 
curs a fost evaluat de președin
te, în același 
liarde dolari, 
șeful Casei 
pentru acest 
cedent de 1,3

Principalul 
lui îl reprezintă cheltuielile 
militare, care cresc pentru pri
ma oară din 1969.

mesaj, la 18,6 mi- 
Se reamintește că 
Albe prevăzuse 
exercițiu un ex- 
miliarde dolari, 
capitol al bugetu-

CONVORBIRI 
FRANCO-ITALIENE

• PRIMUL ministru italian, 
Emilio Colombo, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Aldo 
Mono, a sosit vineri la Paris în
tr-o vizită oficială de 48 de ore. 
Convorbirile prevăzute în cadrul 
dialogului franco-italian vor 
avea loc sîmbătă după-amiază.

SITUAȚIA DIN 
UGANDA

Generalul Idi Amin, șe
ful militar al Ugandei, a 
precizat joi, în cursul u- 
nei conferințe de presă, 
că noul guvern al țării 
va fi constituit pină 
miercurea viitoare.

în acest scop, el a convocat 
vineri pe vicepreședintele repu
blicii, John Badiiha, pe unii mi
niștri ai vechiului cabinet regal,

w
i

pe membrii guvernului condus 
de Milton Obote, precum și pe 
secretarii generali din minis
tere pentru a-i consulta în ve
derea formării noii echipe gu
vernamentale.

Generalul Amin, menționează 
în legătură cu aceasta A.F.P., 
preconizează formarea unui gu
vern de coaliție, cuprinzind per
sonalități din toate grupările 
politice, etnice și religioase. 
Noul cabinet urmează a fi un 
guvern mixt, civil și militar, și 
va fi însărcinat cu organizarea 
de alegeri generale.

TELEVIZIUNE 
HANOI
• IN PRIMA ZI

— care a început, ______ __
lendarului vietnamez, la 27 ia
nuarie — la Hanoi 
tuată o transmisie 
tală de televiziune, 
rat două ore.

LA

a noului an 
conform ca-
a fost efec- 
experimen. 
care a du-

INUNDAȚIILE 
UNGARIA

BUDAPESTA 29. 
pondentul Agerpres, _____
dru Pintea, transmite : Topirea 
bruscă a zăpezilor continuă să 
provoace mari inundații în 
multe regiuni din Ungaria,. 
După cum anunță Oficiul Na
țional al Apelor, ca urmare 4. 
topirii zăpezilor locale și a 
creșterii neașteptate a nivelu
lui multor rîuri, suprafețele 
inundate au crescut la 170 000 
de holzi. în nord-estul țării, 
creșterea nivelului apelor și re
vărsarea în multe sectoare a 
acestora au provocat inundații 
serioase.

De asemenea, a crescut brusc 
nivelul Tisei. Ca urmare, în 9 
sectoare din regiune a fost de
clarată starea de urgență. 260 
de stații de pompare de mare 
capacitate, puse în funcțiune 
în mod suplimentar, funcțio
nează zi și noapte. Au fost 
deschise cele două mari baraje 
de acumulare de pe Tisa. în 
județele Csongrad, Bacs, Szol- 
nok, Borsod, Bekes și Haidu- 
Bihor apele au pătruns în nu
meroase localități, inundînd 
cartiere și străzi. Peste 220 de 
clădiri, care au fost afectate 
de apele revărsate, au fost 
evacuate.

DIN

Cores- 
Alexan-

• ClTEVA sute de tineri -din 
Izmir au participat în noaptea 
de joi spre vineri Ia o de
monstrație de protest împo
triva sosirii în port a unor u- 
nități navale aparținind flotei 
a S-a americane. Agenția 
France Presse relevă că de
monstranții au fost dispersați 
cu forța de poliție, care a 
arestat aproximativ 20 de per
soane. Navele americane ur
mează să rămînă cinci zile în 
portul Izmir.

• WILLY BRANDT, cancela
rul R. F. a Germanici, a primit 
delegația de parlamentari polo
nezi, condusă de Artur Stare- 
wiez, aflată în vizită la Bonn. în 
cursul convorbirii care a avut 
joc cu*acest  prilej, relevă agen-

polonezi 
ambelor 
deplina 

normalizare a relațiilor dintre 
Polonia și R. F. a Germaniei și 
ratificarea grabnică a tratatului 

polono—vest-german.

ția P.A.P., cancelarul 
Germaniei și oaspeții 
au confirmat dorința 
părți de a se realiza

LA SEDIUL biroului 
O.N.T. din Londra a fost 
prezentat în premieră noul 
film turistic „Rapsodia Ro
mână", realizat de compa
nia britanică „Armanda 
Production". Au participat 
numeroși membri ai parla
mentului britanic, oameni 
de afaceri, reprezentanți ai 
unor companii turistice și 
ziariști.

Cu acest prilej, deputatul 
Richard Crashaw, secretar 
al grupului parlamentar an- 
glo-român, a vorbit despre 
vizita sa în România, făcind 

-l_.i_ asupra dezvoltării 
țării noastre și 

frumuseților peisajului 
In continuare, un an- 

a 
de

aprecieri 
economiei 
a
SaU. ... „oiiuiua. e, un 
samblu folcloric român 
prezentat un program 
muzică populară.
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