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MARIN NUȚU — sudor elec
trician.

Lucrez de mulți ani pe șan
tiere, avînd astfel ocazia de a 
fi participat la construcția unui 
mare număr de centrale elec
trice ale țării. Mi-am putut da 
foarte bine seama cit de impor
tant este să fii mereu la curent 
cu noutățile din meseria ta. Nu 
numai teoretic, ci și practic. In
tr-un fel erai solicitat să lu
crezi la Paroșeni sau la Govora 
și în altfel trebuie să faci față 
acum la Deva sau la Rogojelu. 
Dificultatea lucrărilor crește și 
odată cu aceasta răspunderea 
pentru execuția lor, consecin
țele unor operații făcute de mîn- 
tuială fiind uriașe. Or, siguran
ța în meserie nu o capeți decît 
străduindu-te să te perfecționezi. 
De aceea eu văd atît de impor
tantă ideea de a se organiza un 
sistem de învățătură permanen
tă, pentru toată lumea, indife
rent că au terminat sau nu o 
școală profesională, dacă au mai 
puțină sau mai multă experien
ță. în cadrul acestor cursuri eu 
cred că va trebui insistat asupra 
însușirii celor mai noi și mai 
avantajoase metode de muncă în 
specialitatea respectivă. Așa se 
va reuși ca fiecare om, stăpîn 
pe asemenea metode înaintate 
să și devină omul cel mai inte
resat în a le aplica în activita
tea lui. Și nu vom avea decît de 
cîștigat. Consider de asemenea 
util să se recurgă în cadrul for
melor organizate de pregătire 
mai insistent la schimburile de 
experiență știut fiind că în acest 
mod o metodă nouă de lucru 
poate fi asimilată într-un timp 
minim de cei prezenți. în ace
lași sens ar trebui, după părerea 
mea, să folosim cu mai multă 
pricepere experiența colegilor 
noștri care fac deplasări pe linie 
de serviciu la întreprinderi din 
străinătate. Este în interesul 
nostru să beneficiem cît mai 
mulți de ceea ce ei au posibi
litatea să vadă acolo, să-și în
sușească pe viu din practica al
tor tehnicieni.

IULIAN RUSU — tehnician 
constructor.

împărtășesc din capul locului 
ideea că tot ceea ce se va face 
în domeniul perfecționării pro
fesionale să pornească direct de 
la ce avem de făcut în raza 
noastră de activitate, astfel în- 
cît la terminarea unui curs de 
reciclare a cunoștințelor să fim 
în stare să aplicăm o metodă, 
un procedeu nou de lucru. în 
ajutorul însușirii cu bune re
zultate a tehnicii de lucru, con
sider că este cazul să se intro
ducă ordine în distribuirea și 
folosirea buletinelor de infor
mare tehnico-științifică. Nu pu
tem spune că în prezent nu se 
editează asemenea materiale do
cumentare. Dar, pe de o parte, ele 
nu ajung peste tot acolo und,e 
ar trebui, și chiar cînd sosesc 
ele nu sînt consultate de toată 
lumea, rămînînd astfel insufi
cient valorificate. Nu înseamnă 
însă că aceste materiale docu
mentare nu pot fi îmbunătățite 
în continuare, aduse mai exact 
pe profilul activității noastre pe 
șantier, gîndite ca un mijloc de 
creștere a eficienței economice 
în munca noastră de fiecare zi.

Este cazul, după părerea mea, 
să se țină cont, la stabilirea te-

N. UDROIU
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Ruiou Ion și Șerb Gheorghe — doi dintre tinerii muncitori ai 
Vzinei „Steagul roșu" din Brașov

CENTE!->

în anul 1946, editura Cartea 
românească publica volumul 
„Despre o estetică a reconstruc
ției" semnat de profesorul arhi
tect G. M. Cantacuzino. Aproape 
cincisprezece ani mai tîrziu, un 
adolescent nehotărît ce profesiu
ne să-și aleagă descoperă printr-o 
întîmplare cartea și pătrunde ast
fel, pe neașteptate, într-o lume a 
căutărilor surprinzătoare prin bo
găție și frumusețe. La acea da
tă, numele profesorului arhitect 
format la umanismul Renașterii 
dar și la armonia sobră a clasi
cismului era gravat în bronz sau

CONSTANTIN STOICIU
(Continuare în pag. a Vl-a)

POT FI EVITATE ACCIDENTELE 
TRACTORIȘTILOR ?

Gradul tot mai înalt de teh
nicitate al lucrărilor ca și spe
cificul unei însemnate părți din 
suprafața arabilă a țării (tere
nuri în pantă) au solicitat din 
partea tuturor organelor de spe
cialitate un plus de atenție pen
tru problemele de protecția 
muncii in agricultură. Cu toate 
acestea, în ultimii ani. pe ogoa
re s-au petrecut o serie de acci
dente de muncă, în special în 
rindul tractoriștilor.

Care sînt cauzele acestor ac-

TINERII Șl 
PROTECȚIA

MUNCII
cidente ? Ce măsuri s-au luat 
pentru înlăturarea lor ? Care 
sînt modalitățile prin care pot

fi eliminate aceste nejustificate, 
păgubitoare și tragice episoade?

Ne-am oprit pentru început la 
Cluj, județ unde, în 1970, au 
fost înregistrate un număr de 
accidente de muncă mai mare 
decît în alte zone ale țării.

— Este vorba, mai înti'i. de 
modul defectuos în care foarte 
mulți dintre conducătorii unită-

OVIDIU PĂUN
(Continuare în pag. a Vl-a)

TIMP MODERN, CERINȚE 
PLURIVALENTE. Din institu
tele de învățămînt artistic ies a- 
tîtea talente cîte au intrat. Dacă 
afirmația e reală, repetarea a a- 
dus-o aproape în stare de truism. 
Și încă incomplet. Căci distan
țarea față de exigențele instruc
ției științifice, nu-și mai află loc 
prin specificitatea domeniului. 
Talentul se cultivă, astăzi, în ori
ce coordonate ale activității, 
prin cea mai științifică și mai 
atentă pregătire. Vechiul apel la 
inefabilul implicat de acest do
meniu, greu de predat și de în
vățat, ori exclusiv la înzestra
rea nativă, se dovedește total ca
duc. Talentul este, desigur, nece
sar pentru a justifica admiterea 
într-un institut de artă, frec
ventarea și absolvirea lui în ve
derea creației viitoare. Creație 
constant valoroasă șl social-

Luni, 15 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi

niștri, a primit la sediul C.C. al 
P.C.R. delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, condusă 
de ministrul afacerilor externe, 
doamna Nguyen Thi Binh.

La primire au participat Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice

președinte al Consiliului de Stat, 
Paid Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc, au fost abordate pro
bleme legate de dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre cele 
două țări, dintre popoarele român 
și vietnamez, precum și probleme 
privind situația actuală din Indo
china.

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

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Luni, 15 martie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a oferit un 
dejun în cinstea delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
condusă de ministrul afacerilor 
externe, doamna Nguyen Thi 
Binh.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna
raș, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Comeliu 
Mănescu, Vasile Vlad, Suzana 
Gâdea, Tudor Ionescu, George 
Macovescu.

Au fost prezenți membrii de-

legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud — Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la Bucu
rești, Phom Vam Ba, director la 
Biroul de Informații al delega
ției Guvernului Revoluționar Pro

vizoriu la Paris, Truong Tung, 
expert în cadrul acestui birou.

In timpul dejunului, care s-â 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și doamna Nguyen 
Thi Binh au rostit toasturi.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimată doamnă Nguyen Thi Binh,
Stimați tovarăși,’
Aș dori să exprim încă o dată satisfacția noastră pentru 

vizita pe care delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud o face în România.

Poporul nostru a urmărit și urmărește cu deosebită simpa
tie lupta pe care Frontul Național de Eliberare din Vietnamul 
de Sud, poporul vietnamez o duc împotriva intervenției ame
ricane, pentru apărarea patriei, a dreptului său sacru de a 
hotărî asupra destinelor sale, în conformitate cu propria sa 
voință, fără amestec străin.

Ajutorul pe care poporul român l-a acordat și îl. acordă po
porului vietnamez și celorlalte popoare din Indochina consti
tuie o expresie a politicii generale a României de a sprijini 
toate popoarele care luptă împotriva imperialismului, pentru 
eliberare națională și socială.

Noi înșine am cunoscut asuprirea străină, a imperialismu
lui, am luptat împotriva subjugării; de aceea, înțelegem și spri
jinim lupta tuturor popoarelor care se ridică împotriva poli
ticii Imperialiste de dominație, de amestec în treburile altor 
state. Viața demonstrează în permanență că au trecut vre
murile cînd imperialiștii puteau să-și impună după bunul lor 
plac politica de dominație. Exemplul luptei poporului vietna
mez, eșecul intervenției imperialismului american în Viet
nam arată că atunci cînd un popor este hotărît să-și apere 
independența și libertatea nu există forțe în lume în stare 
să-l îngenuncheze, să-I supună : de aceea, poporul vietnamez 
se bucură de simpatia și sprijinul tuturor țărilor socialiste, 
al popoarelor din întreaga lume ; de aceea, politica agresivă 
a Statelor Unite este dezaprobată de popoarele din lumea în
treagă.

înțelegem greutățile prin care trece poporul vietnamezî 
știm că lupta sa nu este de loc ușoară, dar avem convinge
rea că el va obține victoria, că. pînă Ia urmă, trupele ame
ricane vor trebui să plece din Vietnam și din întreaga Indo- 
chină, să înceteze orice intervenție militară împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam și a celorlalte țări indochineze, că

(Continuare în pag. a Vil-a)
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mente eficientă. Dar, la vîrsta 
studenției, descoperirea adevă
ratului filon nu e cu desăvîrși- 
re certă ; unilateralizarea, des
chiderea unui singur făgaș al a- 
cestui filon nu mai e acum nici 
recomandabilă nici suficientă. 
Uneori ea poate aduce plafona
rea, chiar excluderea, prin se
lecție naturală, sau alteori re
profilarea, nevoile societății pu- 
tînd solicita în domenii colate
rale ale artei respective. De 
pildă, astăzi în țară avem peste

o mie de actori de dramă, dar 
înregistrăm : o mare lipsă a ac
torilor calificați, cu instrucție 
de specialitate, pentru film, 
estradă, teatrele de păpuși. La 
I.A.T.C. există o secție nume
roasă de teatrologie-filmologie 
și o secție strict specializată de 
regie, film și teatru, dar ca me- 
todologi ai culturii de masă, in
structori pentru o asemenea ac
tivitate care cuprinde la noi 
milioane de amatori, funcțio
nează oameni fără pregătire de

specialitate. Ani de zile cei ce 
aspirau la intrarea în I.A.T.C., 
n-au avut de ales decît actoria 
(de teatru), regia (care s-a între
rupt timp de 7 ani !) și critica. 
Desigur, o societate modernă, 
dinamică, în ale cărei coman
damente se includ eforturi con
jugate pentru elevarea omului, 
a spiritualității lui, nu se poate 
mulțumi nici în pregătirea ar
tistică cu domenii atît de res- 
trînse, și nici ca în cadrul a- 
cestor domenii chiar, instrucția

să rămină neclinitită, la stadiul 
de acum două decenii.

REGIA DE TEATRU : ÎN
VESTITURA FARA GRABA 
începînd din 1968, I.A.T.C. face 
tentative de modernizare a în- 
vățămîntului. Debutul l-au pro
dus amendamentele aduse stu
diului regiei. Altădată, în tea
trul românesc, regizorii nu ur
mau studii de specialitate : ei

VIORICA TANASESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

Toastul doamnei
Nguyen Thi Binh

Stimate președinte al Consiliului de Stat,

Stimate președinte al Consiliului de Miniștri,

Stimați prieteni,

înainte de toate, permiteți-mi ca, în numele Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii" Vietnamului de Sud, să 
mulțumesc guvernului Republicii Socialiste România pentru 
invitația pe care ne-a făcut-o ca o delegație să vină în țara 
dumneavoastră, pentru faptul că ne-ați creat prilejul să vi
zităm țara dv., să facem un schimb de vederi asupra situa
ției din Vietnam și asupra situației internaționale.

Am discutat îndeosebi problema situației din Vietnam, care 
este principala problemă a poporului nostru.

In zilele pe care le-am petrecut în România, peste tot unde 
am fost, am intilnit sentimente de simpatie prietenești, fră
țești, față de noi. Recunoaștem că în aceste sentimente se 
reflectă sentimentele partidului și guvernului român față de 
lupta poporului nostru. Lucrul care ne-a bucurat șl care ne 
va stimula este acela că partidul și guvernul român și-au 
reafirmat hotărîrea de a ne acorda ajutor pînă la victoria 
finală.

Noi sintem încredințați că poporul vietnamez și popoarele 
din Indochina își vor intensifica lupta în scopul cauzei lor 
șfinte și se vor bucura de sprijinul — pe zl ce trece fot mai 
puternic — al țărilor socialiste, precum și al celorlalte țări 
din întreaga lume. Cu toate că lupta noastră va mai continua 
să fie încă dificilă, totuși victoria va fi de partea noastră.

Vrem să exprimăm aici satisfacția și sentimentele de bucu
rie ale membrilor delegației noastre in fața marilor realizări 
obținute de către poporul român în opera de construcție a 
țării sale. Noi cunoaștem că aceste realizări nu ajută numai 
poporul român în construcția unei țări prospere, dezvoltate, 
ci, constituie un sprijin pentru popoarele care luptă pentru

(Continuare în pag. a VII-a)
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Didactica
modernizării

de CONSTANTIN CRIȘAN

Acum, cînd vorbim intens de modernizarea didacticii, de 
împrospătarea permanentă a mijloacelor de predare în școa
lă, în universitate, pretutindeni unde se învață, trebuie, cred, 
să delimităm și mai clar unele principii în abordarea crea
toare a fenomenului de modernizare. A ceea ce am numi 
didactica modernizării, termen care are pentru noi foarte 
multe sensuri, lată unul : nu e suficient să conferim asupra 
inițiativelor care vin de sus în acest sens, asupra indicațiilor 
de a ne perfecționa continuu cunoștințele, de a ne recicla o 
sumă întreagă de informații strict necesare specialității, do
meniului nostru de activitate. Nu e suficient să citim și să 
dezbatem proiectul de lege privitor la perfecționare și re
ciclare, ci realmente să ne propunem în planul nostru zilnic 
împlinirea unor asemenea repere precise. Căci așa mi se 
pare că trebuie înțelese sugestiile și recomandările limpezi 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu exprimate în Cuvîntarea 
la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. : „Toți trebuie să ne în
sușim cunoștințele noi I Firește, nu ne gîndim — și proiectul 
de hotărîre nu are în vedere — ca fiecare să-și însușească 
cunoștințe în toate domeniile. Trebuie, însă, ca fiecare în 
specialitatea lui să se preocupe de temeinica cunoaștere a 
tot ce e modern".

A trecut demult timpul de cînd în relațiile de lucru, *n 
abordarea hotărîrilor noastre, în discutarea unor proiecte 
imediate, nu ne putem baza numai pe cuvinte. Cuvintele 
noastre au, trebuie să aibă acoperire în fapte. Cînd accep
tăm ca unanim valabilă ideea unei temeinice pregătiri în 
specialitatea noastră, înseamnă că acceptăm, că sîntem im-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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post-liceală
București,

poli-
re-

MESERIILE CULTURII

M. V.

de SEN ALEXANDRU

oral),

unui popor se alcă- 
se continuă cu con-

vedeți, și alți tineri își pun ace
leași probleme, tocmai de aceea, 
răspunsul va veni în curind.

fi 
de

C. M. — Arad : Citiți răspun
sul dat corespondenților Angela 
loniță și colectivului clasei a 
X-a — jud. Brașov. După cum

la ingi- 
pseudo-

nr. 21 — 
(secțiile i 
șl repa- 
poduri). 

indus-

Oficiului 
vă 

deoarece

asigură o infor- 
deosebit de utilă 
Dar, pentru că 
și eu o mică ne

dacă n-ar exista 
rețeaua cinemato-

- Me- 
înțelegi 

Indi-

DE BIBLIOTE-
și

Șoș. Panduri nr. 90. Mai sînt 
și altele, dar am socotit că aces
tea sînt cele mai apropiate de 
domiciliul dumneavoastră. Mult, 
mult succes !

IX—XII, pentru 
se dau 2 ore ;

trial de transporturi — Bucu
rești, Calea Griviței, nr. 391, 
sectorul 8 (cu aceleași secții).

a X-a,
In cu- 
nostru

Bucu- 
Să 

acest fel vom me- 
departe aprecierile

ELEVII CLASEI A X-A Că
lărași, jud. Dolj : Citiți răspun
surile date lui C. M. Arad, An
gela loniță și colegilor voștri 
din jud. Brașov.

COLECTIVUL CLASEI 
Halehin — jud. Brașov : 
rînd veți găsi in ziarul 
lămuriri cu privire la probleme
le care vă interesează.

VIATA BATE LA UȘĂ

ELENA : Școala de 
postliceală de tele- 
(Calea Victoriei nr, 
4). pregătește elec- 
pentru telecomuni-

POȘTA PAQINII

POȘTA PAGINII

DIANA PEREANU — Timi-

Cultura 
tuiește și 
cursul creatorilor pe oare îi dă 
fiecare generație. Dar este ser
vită și de cei care mijlocesc 
răspîndirea bunurilor artistice, 
punîndu-le în valoare. Scriitorul 
își face cunoscută opera cu con
cursul tipografului, al bibliote
carului și librarului : muzicia
nul, balerinul și actorul sînt a- 
jutați de numeroși tehnicieni — 
de la costume și pînă la mînui- 
rea aparaturii de scenă ; filmele 
realizate de cineaști ar rămîne 
necunoscute 
operatorii din 
grafică.

Intr-o țară 
care cultura 
mult un bun 
avem nevoie

ca a noastră, în 
devine tot mai 
de larg consum, 

de numeroși pro
fesioniști. pregătiți prin siste
mul de învățămînt, pentru a 
practica meseriile care fac tre
cerea de la actul de creație pro- 
priu-zis la valorile ce ajung la 
îndemina tuturor.

Să începem cu poligrafia — 
industrie cu vechi tradiții, care 
cunoaște astăzi metamorfozele 
progresului tehnic. Industria po
ligrafică include din ce în ce 
mai multe elemente contempo
rane cum sînt ! programarea, 
controlul, comanda si reglarea 
automată etc. In afară de aceste 
aspecte moderne, care se regă
sesc și fn celelalte ramuri, in-

FLORINA STĂNESCU, Mir- 
cești, jud. Olt : Facultăți de far
macie: București, str. Alexandru 
Sahia nr. 19—21. Cluj, str. 1 Mai 
nr. 43 ; Iași, str. Universității 
nr. 16 ; Tg. Mureș, str. Uni
versității nr. 38. In ceea ce pri
vește școlile postUceale, ele sînt 
mult mai multe. Iți recomand, 
ca mai apropiate pe cele din 
Pitești, str. N. Bălcescu nr. 147. 
din Craiova, str. Silozului nr. 65 
și eventual, pe cea din C 
rești. str. Pitar Moș nr. 15. 
sperăm că în 
rita și mai 
dumitale.

UN GRUP
CARI — jud. Buzău: Chiar 
în lipsa respectivei secții, ab
solvirea unei facultăți de filolo
gie vă dă dreptul la o activitate 
de biblioteconomie. Mai aveți 
însă și o altă posibilitate : Școa
la postliceală pentru cultură și 
artă. Sos. Străulești nr. 1, sec
torul 1. București, specialitatea 
bibliotecari.

BOBOC MIHAI, Pucioasa, jud. 
Dîmbovița : Mai multe școli din 
București sint „profesionale" și 
„electronice" : str. Popa Lazăr 
nr. 8 (pe lingă Uzina Electroa- 
parataj). Calea Rahovei nr. 70 
(pe lîngă Uzina Electromagneti
ca), str. Ho Și Min nr. 4 (pe 
lingă Uzina de mașini electrice). 
Toate școlile au specialitatea : 
montator de aparatură electro
nică. Examenul de admitere se 
dă. ca la toate școlile profesio
nale. în lunile iulie și. în cazul 
în care nu se completează locu
rile, în septembrie. Cit despre 
„mijloacele I.T.B." este riscant 
să ți le indic de pe acum. Se mai 
schimbă.

LUIZA RADULESCU — Alba 
lulia : Specialitatea care vă in
teresează se poate învăța la 
Șooala de specializare postlicea
lă — UCECOM-București. str. 
Economu Cezărescu nr. 47, sec
torul 7 — care are o secție pen
tru pregătirea cosmeticienilor. 
Se dă concurs la anatomia și fi
ziologia omului (scris și 
chimie (oral).

MARINESCU SANDU — Pîn- 
cești-Bacău : Numai școala ab
solvită vă dă dreptul să mergeți 
mai departe. Interesați-vă la 
inspectoratul școlar dacă puteți 
echivala cei 4 ani absolviți cu 
liceul pedagogic. Ar fi păcat să 
nu vă puteți realiza în învăță- 
mint dacă aveți o vocație certă 
în această direcție. Nu cunosc 
problema echivalărilor, dar îmi 
este greu să cred că autoritățile 
de resort nu vă vor ajuta să va
lorificați cei 4 ani de Studiu.

I. IONEL — Șiria-Arad: Dacă 
ești harnic, precum „Budulea 
Taichii" șl ai spirit practic, așa 
ca „Popa Tanda", rezolvi pro
blema informîndu-te chiar la... 
gara din Șiria sau la Direcția 
regională C.F.R. Dar» după cite 
știu, se cere liceul. Cu studiile 
pe care le posezi, dacă vrei să 
lucrezi neapărat in ramura 
transporturilor, te poți prezenta 
la Liceul industrial de transpor
turi, Cluj, Str. Bistriței 
Cartierul Gheorghieni 
exploatare. întreținere 
rații auto, drumuri și
De asemenea, la Liceul

EFICIENȚA
SOCIALA

dustria poligrafică prezintă tră
sături specifice, deoarece fiecare 
lucrare are caracteristici pro
prii. Lucrătorul poligraf trebuie 
să-și aducă contribuția la găsi
rea soluțiilor optime din punct 
de vedere estetic și economic, 
contribuind la valorificarea ope
rei ce i-a fost încredințată spre 
tipărire și, implicit, la realiza
rea și dezvăluirea personalității 
sale.

Pregătirea cadrelor de mun
citori tipografi, necesari indus
triei noastre se realizează prin 
școli de profil. In timpul școla
rizării elevii primesc o bursă, în 
condițiile stabilite de Ministe
rul învățămîntului pentru toate 
școlile profesionale, iar ucenicii 
la locul de muncă o indemniza
ție între 469—881 lei (în funcție 
de anul de studii și de comple
xitatea meseriei) la care se a- 
daugă, după caz, și un spor de 
toxicitate. Repartizarea elevilor 
si ucenicilor la sfîrșitul perioa
dei de școlarizare este asigurată 
pe baza contractelor încheiate 
cu întreprinderile poligrafice 
care l-au recrutat.

Pregătirea cadrelor medii teh
nice de specialitate se realizează 
prin Liceul industrial de poli
grafie și Școala tehnică de 
maiștri. Și absolvenților acestor 
școli le sînt asigurate locurile de 
muncă în cadrul întreprinderi-

lor poligrafice, la sftrșltul pe
rioadei de școlarizare.

Bibliotecari se pregătesc prin, 
tr-o școală de tip postliceal. Iată 
o meserie potrivită, cu deose
bire, absolventelor de liceu. 
Timp de 2 ani, cît durează șco
larizarea, elevii primesc cunoș
tințe de specialitate din istoria 
scrisului și a cărții, tehnica edi
țiilor, bibliografie, catalogare 
etc. Pentru a nu fi simpli mî- 
nuitori de carte, ei fac un curs 
privind psihopedagogia cititoru
lui, învață limbi străine, se pre
gătesc multilateral. In scopul a- 
coperirii necesităților marilor bi
blioteci s-a reînființat, din acest 
an școlar, secția de biblioteco
nomie din cadrul Facultății de 
filologie din București.

Tot absolvenților de liceu li se 
adresează și școala postliceală 
pentru librari.

In cadrul Liceului industrial 
de poligrafie se școlarizează ti
nerii ce vor deveni tehnicieni 
pentru rețeaua cinematografică 
După absolvire ei vor mînui și 
întreține aparatura de proiecție 
din rețeaua cinematografică, vor 
lucra în laboratoarele studiou
rilor cinematografice.

Instructorii artistici și meto- 
diștii care îndrumăază în cadrul 
caselor de cultură, mișcarea ar
tistică de amatori se recrutează 
dintre absolvenții institutelor 
de învățămînt superior artistic.

In funcție de necesități, comi
tetele județene pentru cultură 
și artă au datoria de a organi
za cursuri de calificare de scur
tă durată pentru a pregăti pe 
cei care lucrează în domeniul 
culturii.

Absolvenții școlilor generale 
sau ai liceelor teoretice care se 
simt atrași către profesiunile ce 
se practică în sectorul cultural 
si artistic au posibilitatea să-și 
însușească, prin școală, meseria 
dorită. Iată care este rețeaua 
școlilor :

Grupul școlar poligrafic „D. 
Marinescu", București, șoseaua 
Străulești nr. 1 In cadrul aces
tuia funcționează :

1. Școala profesională j

2. Sistemul uceniciei la locul 
de muncă ;

3. Școala tehnică de maiștri.
Școala tehnică 

pentru bibliotecari, 
șoseaua Străulești nr. 1 (durata 
de școlarizare 2 ani) j

Școala tehnică post-liceală 
pentru librari, București, șo
seaua Străulești nr. 1 (durata de 
școlarizare 1 an).

Liceul industrial de poligrafie 
și tehnică cinematografică, 
București, str. Argeș nr. 7.

Pregătește muncitori de înaltă 
calificare pentru sectorul 
grafic și tehnicieni pentru 
țeaua cinematografică.

cultură — Școala postliceală a- 
gricolă — secția conservarea ce
realelor (Constanta, B-dul Aurel 
Vlaicu, nr. 84). Anatomia, fizio
logia, zoologia, botanica, dar și 
biochimia (care se cere asisten
ților medicali de laborator) tot 
biologie sînt. Așa că...

C. CIIIRIȚA - jud. Olt : Nu 
numai că nu mă supăr, ci mă 
folosesc de prilejul de a vă răs
punde spre a vă exprima admi
rația mea pentru curajul pe ca- 
re-1 dovediți și dorința de a bi
rui greutățile cu care sînteți 
confruntat. în ceea ce privește 
dilema în care vă aflați, cred 
că soluția cea mai judicioasă se 
află la mijloc : să urmați un 
institut pedagogic de 3 ani, pen
tru a putea intra în producție 
(aici găsiți și secții fără frecven
tă) și ulterior să vă completați 
studiile la nivel universitar, Căci 
legea vă autorizează această 
completare. Institute pedagogice 
cu facultăți de științe naturale 
găsiți la Constanța. B-dul V. I. 
Lenin, nr. 124 ; Galați, str. Gării 
nr. 63 ; Pitești B-dul Gh. Doja, 
nr. 41 ; Craiova, Calea București 
nr. 165 și, firește la București,

ANGELA IONIȚA — Ilia, 
jud. Hunedoara : Nu peste multă 
vreme vor apare în ziarul nostru 
lămuriri în legătură cu posibi
litățile cititorilor din categoria 
dumneavoastră, absolvenți ai 
clasei a X-a a școlii generale. 
Urmăriți-ne deci cu perseveren
tă și veți afla răspunsul dorit.

ANDREI PETRU — Orașul 
dr. Petru Groza, jud. Bihor : 
Citiți răspunsul dat lui Marconi 
G. în rubrica de față. Specialis
tul căruia ați dori să-i semănați 
este în fapt un informatician în 
serviciul căilor' ferate, un trans- 
Hiisionist care 
mare eficientă, 
acestui sector, 
veni vorba, am 
dumerire : cum de v-ați ales o 
profesiune despre care nu știți 
la ce se referă 7

hidraulice (str. A. I. Pavlov nr. 
93), pentru industria alimentară 
(str. Mihai Viteazu nr. 2), pen
tru locomotive (str. C. Brâncuși 
nr. 9). pentru auto-moto (str. 
Lotrului nr. 14), pentru mașini 
și instalații frigotehnice (Calea 
Breslei nr. 12). Fratele dum
neavoastră nu va avea, așadar, 
decît greutatea alegerii. 3. Pe 
str. Economu Cezărescu nr. 47 
funcționează Școala de speciali
zare postliceală — UCECOM 
cu secțiile : electronică, depana
re de aparate de radio și tele
viziune — cosmetician ! Cred 
că, astfel, am epuizat ordinea 
de zi.

logică. Obișnuiește-te să judeci 
și să te exprimi cu claritate și 
precizie. Pentru aceasta, „frec
ventarea" clasicilor literaturii 
se impune. Citește cuvîntările 
unor oameni de seamă și caută 
să descoperi planul după care 
și le întocmeau.

O. G., Urziceni — jud. Il
fov. Eu n-am auzit, dar aș dori 
să fie așa. ca să vă bucurați 
dumneavoastră. Vă dau adresa 
Institutului medico-farmaceutic 
din București (str. Dionisie 
Lupu nr. 37. telefon 11 85 60 și 
12 80 74). D’ați un telefon la se
cretariat și poate aflați ceva 
mai concret. Eu vă doresc să 
se confirme.

NICOLAE 
specializare 
comunicații 
12, sectorul 
tromecanici 
rații, telefon, telegraf. Dacă vă 
interesează profesiunile P.T.T.R. 
legate nemijlocit de lucru cu 
publicul, adresați-vă 
P.T.T.R. din localitate, care 
va putea îndruma, 
școala respectivă nu este pre
văzută în îndrumător. Pagina 
„Profesia ta“ a publicat în 
acest an o rubrică specială cu 
profesiile specifice P.T.T.R.

VERONICA ȘERBAN : Școa
la care te interesează se află 
la Pitești, str. Nicolae Bălcescu 
nr. 147. Materia pentru concurs 
este cca prevăzută in programa 
liceului.

MARCONI G. - Simeria 
jud. Hunedoara : Dacă n-ar 
fost explicațiile matale atît 
amănunțite și tot aș fi descope
rit cu cine am de-a face. Căci 
cine se putea ascunde sub pseu
donimul de mai sus ? Firește, 
nu un gestionar de Loto-prono- 
sport.

Cu astfel de note și activități, 
drumul e clar : pregătește-te bi
ne. bine de tot cu matematicile 
(căci la fizică n-am grijă cu u- 
nul ca... Marconi) și prezintă-te 
la Facultatea de electronică și 
telecomunicații, Institutul poli
tehnic din București. Calea Gri
viței nr. 123 (5 ani de studii). 
Următoarele secții iți vor soli
cita atenția : electronica aplica
tă ; radiotehnica, telefonie și te
legrafie, telecomenzi feroviare ! 
ingineri fizicieni pentru dispozi
tive electronice, spune, stimate 
signor Marconi, nu simți cum îți 
lasă gura apă ? Tot aici func
ționează și o secție de subingi- 
neri cu durata de studii de 2 • 
ani secția : electronică aplicată. 
Dar eu zic să-ți iei inima (sau 
poate mai bine matematica) în 
dinți și să te prezinți 
neri. Cu un astfel de 
him... noblesse Oblige.

MARIANA NEGREA - 
diaș. jud. Sibiu : Ce 
dumneata prin biologie 1 
cația e prea generală. Pentru că 
în concepția sa umană, biologia 
te îndreaptă spre, Școala post
liceală sanitară (Sibiu, str. Dea
lului nr. 6). in accepția sa ani
mală spre Școala postliceală 
pentru industria alimentară — 
secția piscicultura (Galați, str. 
Mihai Bravu nr. 48), în accepția 
sa vegetală, spre farmacie (tot 
la școala sanitară) și spre agri-

șoara : Psihologul poate lucra in 
principiu ca psiholog clinician 
(în spitale și policlinici), în 
școală (ca profesor de psihologie 
sau consilier de orientare profe
sională) și ca psiholog ergonom 
(în unități de producție). Eu în
sumi psiholog clinician, lucrez 
intr-un spital. Dacă dorești să te 
informezi mai bine, vizitează în 
orașul dumitale, laboratorul de 
psihologie (de examinări psiho
logice) al C.F.R. (vei găsi fără 
greutate adresa la Direcția oră
șenească C.F.R.) și policlinica de 
copii, serviciul de neuropsihia
trie infantilă (Dr. Eliza Iones- 
cu) unde vei putea contempla 
psihologi adevărați în acțiune. 
Dacă-i mai țin bine minte, to
varășii respectivi sînt deosebit 
de amabili și nu-ți vor refuza 
ajutorul unei viitoare colege. 
Mai ales că, orientarea profesio
nală, se încadrează oarecum și 
în profilul lor profesional. Iți 
urez succes Ia Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj, unde în- 
vățămîntul psihologiei se bucură 
de o tradiție solidă. Acolo, un 
tînăr, care dorește să se dedice 
psihologiei aplicate, poate obți
ne o pregătire mai temeinică 
decît oriunde în altă parte. Este 
o opinie proprie.

C. S. — Corn. Vișina, jud. Olt. 
Supărare nu încape, drept 
care vă și răspund pe rînd. 
1. Articolul „Brățara de aur" se 
refereă la un sistem de decizii 
pe linie de stat, redacția luîn- 
du-și angajamentul de a-și ține 
la curent cititorii pe măsura 
perfectării condițiilor organiza
torice. Angajamentul își păstrea
ză valabilitatea. Deci, nu pier
deți din vedere următoarele pa
gini „Profesia ta". 2. Nu o sin
gură școală profesională de lă
cătuși mecanici, funcționează la 
Craiova, ci... mai multe : pentru 
construcții de mâșinî (str. Cri- 
șuluî nr. 9 și str. Electroputere 
nr. 13), pentru cazane și turbi
ne cu abur și pentru turbine

M. P. și I. F. — jud. Teleor
man : Astfel de cursuri sînt or
ganizate chiar de întreprinderi
le respective, în raport cu ne
cesitățile și nu sînt prevăzute 
în îndrumătoare. Adresați-vă 
deci, întreprinderilor din ramu
ra care vă interesează.

RE. VE. DE. RE. — jud. Si
biu : în primul rind, ar trebui 
să consulți un specialist pentru 
îndreptarea vorbirii (logoped). 
Și în orașul Sibiu se găsesc ast
fel de specialiști (de obicei la 
policlinicile de copii, serviciile 
de neuropsihiatrie). O școală 
care te-ar putea atrage, în ju
dețul Sibiu, este Școala de spe
cializare postliceală sanitară 
(str. Dealului nr. 6), eventual la 
secția de tehnică dentară. Șco
lile financiare care te-ar inte
resa în mod deosebit, funcțio
nează la București, Calea Gri
viței nr. 2, Sectorul 8 ; Brașov, 
str. Lungă nr. 198 ; Brăila, str. 
Bolintineanu nr. 16; Cluj, str. 
1 Mai nr. 19 ; Iași, str. Sără- 
riei nr. 35 ; Baia Mare, str. Pro
gresului nr. 45 ; Timișoara, str. 
Gh. Doja nr. 27 cu specialită
țile : contabil pentru finanțe și 
credit, contabil pentru indus
trie, construcții și transporturi. 
Un amănunt important : învă
țământul este seral și fără frec
vență.

(Urmare din pag. 1)
se recrutau (cum se întîmplă și 
astăzi în multe țări — Anglia- 
S.U.A., R.F.G. etc) dintre ab
solvenții altor facultăți care, 
pasionați de teatru, făceau pe 
lingă un regizor consacrat cea 
mai măruntă și devotată uce
nicie — regie tehnică, de culise. 
— și numai după foarte înde
lungată practică li se încredința 
direcția de scenă. La noi, în ul
tima vreme, absolvenții cursu
lui de regie, după numai patru 
ani de studiu erau declarați re
gizori plini. Acum, revizuindu-se 
această prea grabnică învesti
tură.. studenții absolvă institutul 
cu titlul de asistenți de regie și 
au putința (ca și aspiranții care 
au absolvit alte facultăți) să 
urmeze cursuri post-universi- 
tare, unde lucrează alături de 
maeștrii lor timp de trei ani, 
numai după acest termen pu
țind deveni regizori. L-am în
trebat pe rectorul I.A.T.C., prof. 
George Dem Loghin dacă nu se 
poate vorbi de o inflație a pro
ducției de regizori. Răspunsul 
său a fost categoric negativ : 
secția are 4—5 locuri, iar acum, 
de pildă, cursurile post-univer- 
sitare la regie de teatru sînt 
urmate de doi tineri ; în 1973 
vom avea, deci, doi regizori de 
teatru, ceea ce nu este excesiv. 
Totuși unele teatre de provincie 
încredințează direcția de scenă 
unor asistenți de regie : Alexa 
Visarion, de exemplu, student 
la cursurile post-universitare a 
semnat regia la două spectacole 
aparținînd dramaturgiei clasice 
— Shakespeare la Botoșani, 
Caragiale la Piatra Neamț. Re
zultatele nu-i atestă încă ma
turitatea. Direcția teatrelor din 
C.S.C.A. șl I.A.T.C. afirmă că 
răspunderea și-o iau, în acest 
caz. numai conducerea teatrelor 
respective. Aceleași instituții 
însă sînt unanim de acord că 
reducerea locurilor în prezent 
la I.A.T.C. ar fi o greșeală, ca 
și întreruperea activității aces
tei secții. Fiindcă apariția unui 
mare talent se poate produce în 
orice an, iar confruntarea va
lorilor nu poate avea loc spora
dic, ci permanent, între repre
zentanții tuturor generațiilor. 
Dar în afară de aceasta, insti
tutul își propune să dubleze 
calificarea regizorilor, pregă- 
tindu-i paralel pentru a putea 
funcționa și ca regizori pentru 
teatrul de păpuși, estradă, mi
modramă și. desigur, ca instruc
tori, cu deplină și modernă ca
lificare, pentru teatrele de ama
tori. Deci în afară de faptul că 
aceste instituții vor beneficia 
în sfîrșît de specialiști, există a- 
vantajul ca cei ce nu vor reuși 
să devină un Sică Alexandrescu, 
ori un Penciulescu, sau Esrig să 
nu eșueze niciodată profesio
nal.

REGIA DE FILM : ARTELE 
VIZUALE SE MULTIPLICA. 
De curind la I.A.T.C. a avut loc 
o consfătuire între conducerea 
sa și beneficiari : cinematogra
fia, televiziunea, directorii de 
teatru (care, ca de obicei, au 
lipsit în cea mai mare parte). 
Discutîndu-se cererea și oferta 
cadrelor artistice specializate, 
directorul Cinematografiei a de
clarat că instituția sa nu are ne
voie la ora actuală de nici un 
regizor, cei existenți fiind su- 
ficienți pentru producția noastră 

Insă recenta dis- 
tovarășului Nicolae 
cu cineaștii a de- 

necesitatea folosirii 
intense și mai fruc- 
capacității cinemato-

corespunde cerințelor cele mai 
moderne de formare a actoru
lui complex. Care nici nu mai 
este atît de vulnerabil în pri
vința uzurii sau a eventualelor 
nereușite ulterioare : cine nu 
s-a dovedit a fi chiar un Vraca, 
dar are voce frumoasă, poate 
fi actor radiofonic, cine n-are 
voce frumoasă, dar excelează 
în mimică, poate face mimo
dramă : „Casandra" își propu
ne, de pildă, înființarea în vii
torul cel mai apropiat al unei 
echipe de mimă.

DE CÎȚI CRITICI AVEM 
NEVOIE ? Dacă ar fi să între
băm pe oamenii de teatru sau 
cinematograf, 
simplu, 
nutrită ___ ____ _ ____
Dar. serios, cercetînd opinia 
Uniunii Ziariștilor ni s-ar răs
punde că cifra publicațiilor ac
tuale nu poate absorbi promoții 
atît de numeroase ca cele pre
zente. Rectorului George Dem 
Loghin nu numai că nu i se 
pare exagerat numărul de 10 
absolvenți „livrați" anul acesta 
de secția teatrologie ci. dimpo
trivă, el afirmă că și 100 ar fi 
prea puțin. „Firește, nu critici,ci 
oameni specializați, extrem de 
necesari în cultura de masă, în- 
vătămînt, cercetarea de specia
litate ele. Dar deși noi n-am 
afirmat niciodată că această 
secție produce exclusiv critici, 
toți studenții de pină acum nu 
aspiră decît Ia această profesie, 
încercările noastre de a-i direc- 
tiona multilateral sînt adesea 
puse în dificultate de unii re- 
dactori-șefi care cer cu insis
tentă instituției să le repartizeze 
critici chiar dintre studenți. 
Or, critic pe deplin format nu 
poate repartiza nici o facultate ; 
criticul este atestat numai de 
opinia publică, după o anumită 
experiență și activitate prac
tică." Deși observ că dintre ti
nerii critici valoroși multi au 
absolvit secția de specialitate, 
rectorul institutului își susține 
părerea că această „formă de 
învățămînt fără tradiție Ia noi 
și fără corespondent în învătă- 
mîntul multor țări, care au 
doar secții restrînse pe lingă 
Universitate — nu vizează în 
nici un caz ca scop să livreze 
critici în proporție de masă". 
I.A.T.C., după afirmațiile subli
niate ale rectorului său, își 
propune să reorganizeze struc
tural această secție care va 
pregăti filmologi și teatrologi 
cu un cimp . de activitate mult 
mai vast : casele de cultură au

răspunsul ar fi 
cunoscind „simpatia" 
criticii : nici unul ! 

cercetînd opinia

nevoie de metodiști calificați, 
de oameni în stare să aleagă 
bibliografii, să alcătuiască re
pertorii celor mai diferite for
mații artistice ; secretariatelor 
literare din multe teatre le 
sînt necesare cadre noi culti
vate, poliglote, dotate cu o in
formație Ia zi asupra dramatur
giei naționale și universale; 
arhiva națională de filme are 
nevoie de filmologi ; instituțiile 
specializate de cercetare a fe
nomenului teatral își lărgesc 
activitatea : studiile sociolo
gice din domeniul teatrului și 
ale cinematografului vor avea 
nevoie de sprijinul unor specia
liști.- în curind Ministerul învă
țămîntului va solicita cadre ca
lificate pentru lărgirea și în
noirea emisiunilor de tele- 
școală ; amploarea artelor vizu
ale va cere nu peste mult timp 
specialiști pentru educație ar
tistică necesară vizionării în 
deplină cunoștință de cauză a 
unui film, program T.V. etc.

NU SE MAI ADMITE „RE- 
PETENȚIA LA TALENT". Co
misia învățămîntului artistic 
instituită de curind, a și înce
put să activeze în domeniul tea
tral. Aici, condusă de regizorul 
Radu Penciulescu și alcătuită 
din profesori, actori, oameni de 
teatru, (rectorul I.A.T.C. speră 
că vor fi cooptați și tineri) a 
început corectarea planurilor de 
învățămînt, adaptarea lor la ne
cesitățile unei depline profesio- 
nalități, a legăturii cu practica. 
Trecerea la dubla specializare 
a studenților pare însă cea mai 
stringentă dintre preocupări. 
Comisia studiază și restructura
rea anului universitar la 
I.A.T.C., organizarea activității 
practice pe timpul verii. In a- 
ceste citeva săptămîni de la în
ființare, s-au luat măsuri pen
tru reprofilarea imediată a sec
ției teatrologie-filmologie. mo
dernizarea celorlalte secții, a- 
cordarea unei deosebite pon
deri disciplinelor de creație. 
Peste întregul viitor studiu, pla
nează o mare exigentă : repe
tările de an și chiar corigente
le la disciplinele de specialitate, 
nu se vor mai admite. „Repe- 
tenția la talent", cum e denu
mită în I.A.T.C.. va fi exclusă.

Ar fi, însă, desigur, necesar 
ca discuțiile, tatonările, proiec
tele și propunerile să treacă de 
la * ' ..................
la aplicarea rapidă în practică. 
Și aceasta, chiar în anul pe ca- 
re-1 parcurgem.

faza de conciliabul didactic

PRIN
RECICLARE

TISMANARIU TIBERIU — 
jud. Bihor : Vei găsi specialita
tea care te interesează la Școa
la UCECOM din București, la 
care m-am referit in răspunsul 
dat corespondentei C. S. — Vi
șina, jud. Olt, de asemenea la 
Școala postliceală UCECOM din 
Constanța, str. Caraiman nr. 
1. Ar mai fi poate bine, să te 
gîndești și la Școala de specia
lizare postliceală pentru indus
tria construcțiilor de mașini 
(București, str. Zborului nr. 79, 
sectorul 4) unde funcționează 
secția : montarea și reglarea 
aparatelor de radio și televiziu
ne. Deci, pune-te pe treabă și 
să sperăm că nu vei mai avea 
nici o pricină „de a pierde 
timpul aproape fără nici un 
rost" — cum mi-ai scris.

LENUȚA GH. — Slobozia, 
jud. Ialomița : Chiar dacă-1 știi 
de totdeauna, răspunsul rămîne 
același. Nu este cazul să te re- 
pliezi, pe o singură materie sau 
pe citeva discipline. Cînd ți se 
cere să înțelegi cît mai pro
fund personalitatea și faptele 
oamenilor, toate, absolut toate 
cunoștințele despre oameni, des
pre viață și lumea lor, sînt ne
cesare. Firește că este necesar 
să pui accentul pe Cultivarea 
mijloacelor de expresie scrise 
dar mai ales verbale. Iți este 
necesară o logică de fier bazată 
pe raționamente riguroase : ma- 
tematicile, gramatica, limba lati
nă pot forma o astfel de gîndire

ROATĂ IONEL — jud. 
Neamț : Școli medii de acest fel 
nu există. Este necesar să fii 
bacalaureat pentru a te putea 
prezenta la concurs la un insti
tut de învățămînt superior cu 
profil artistic.

DASCALU E. NECULAI — 
Comănești, jud. Bacău : Numai 
direcția regională C.F.R. vă 
poate informa, deoarece astfel 
de școli nu sînt consemnate în 
îndrumătoarele curente.

GHIȚA și VASILE BEIUȘ — 
jud. Bihor : Nu știu ce părți din 
fizică și matematică prevedeți 
dv., dar legea prevede așa : 
Concursul se dă din materia 
cuprinsă in programele școlare 
ale claselor 
fiecare probă
probele scrise nu sînt eliminato
rii. Vă urez succes 1

DOHAN MIRCEA — Tg. Mu
reș : Specialitatea recepționer- 
hotel se învață la Școala post- 
liceală de comerț — București, 
Șoseaua Viilor nr. 38, sector 5. 
Se dă concurs de limba română 
(scris și oral), o limbă străină 
la alegere (rusă,' engleză, fran
ceză, germană) scris și oral. 
Succes!

de filme, 
cutie a 
Ceaușescu 
monstrat 
mult mai 
tuoase a . ___ ______
grafiei naționale, a măririi ci
frei anuale de filme românești, 
a colaborării permanente cu 
televiziunea. Motiv serios pen
tru ca intenția institutului de 
a dubla specializarea regizorilor 
de film cu cea de regizor de 
televiziune, să fie pusă în prac
tică. Această secție va obliga 
studenții să aleagă o disciplină 
principală și una secundară, de 
natură să pregătească și regi
zori T.V., regizori pentru filme 
de animație — domenii pînă 
acum inexistente în această ca
lificare — regizori pentru filme 
științifice, pentru filme docu
mentare etc. Studenții de la o- 
peratorie se vor putea specializa 
de asemenea și în fotografia ar
tistică, sau vor putea fi califi
cați, pentru a instrui pe atît de 
pasionații membri ai cineclubu- 
rilor. Inițiativa I.A.T.C. este, 
evident, cît se poate de rea
listă : dacă nu fiecare student 
poate deveni un Rend Clair, 
oricare dintre ei își poate exersa 
aptitudinile potrivit necesită
ților multilaterale ale activității 
noastre culturale.

DUBLA, ORI CHIAR TRI
PLA CALIFICARE ACTORI
CEASCĂ. Orice domeniu de 
activitate al societății noastre 
care se ghidează după principii 
științifice își cunoaște perfect 
cifra cadrelor existente, pentru 
a putea 
instruire ____  ___
bind la C.S.C.A. dacă direcția 
teatrelor 
exacte, ni s-a răspuns că acum 
se fac „studii temeinice pentru 
stabilirea necesităților reale de 
cadre artistice". Dar chiar pînă 
atunci, tovarășul Nicolae Mun- 
teanu, directorul Direcției tea
trelor a specificat că la cei 
1 500 actori, din 43 de teatre 
dramatice, cifra actuală de 
școlarizare, — 30 actori, anual 
— nu este exagerată, finind 
seama de faptul că cei prezenți 
sînt astfel înlocuiți abia în 50 
de ani. El adăuga de asemenea, 
argumentul dezvoltării altor arte 
adiacente, care au nevoie de 
actori — cinematografia, tele
viziunea, radioul, care acum 
dezorganizează de multe ori 
activitatea teatrelor — ca și 
necesitatea acoperirii altor do
menii, 
stea a 
I.A.T.C. 
țat să 
I.A.T.C. 
tele, să 
ruri" 
fapt pentru care se 
dublarea instrucției : paralel cu 
pregătirea de actori dramatici 
se vor preda lecții de cînt, de 
rostire a cupletului, de mimă, 
pentru viitori actori de estradă, 
teatre de păpuși și mimodramă. 
Conexiunea interdisciplinară, 
care stă în atenția institutului 
va fi de natură să umple go
luri mari din domenii vicinale 
artei dramatice și totodată

(Urmare din pag. 1)
matlcil cursurilor ce se vor face 
la noi și de un capitol foarte 
important: introducerea calculu
lui economic, nu numai pentru 
cadrele inginerești, ce dețin a- 
numite funcții de conducere, ci 
si pentru toți ceilalți salariați. 
Să știe fiecare ce semnificații 
are indicatorul tehnico-economic 
pe care este pus să-1 realizeze, 
să-l înțeleagă cum trebuie, pen
tru că altfel va acționa pentru 
îndeplinirea Iul.

ANTON GÎSCAN — operator 
electrician.

calcula necesitățile de 
a celor viitoare. Intre-

contează pe cifre

Pentru cei care, ca și mine, 
s-au calificat la locul de muncă 
este foarte binevenită metoda 
îmbogățirii cunoștințelor, în mod 
organizat, după un plan care să 
aibă în vedere pretențiile lucră
rilor ce le executăm sau ce ur
mează a le executa în viitor. 
Se știe că un constructor nu ră
mîne legat de șantierul unde se 
află decît pînă cînd obiectivul 
respectiv este terminat. Concret 
în cazul nostru, pe măsură ce 
aici la Deva lucrările se apro
pie de sfîrșît unii dintre noi se 
deplasează deja la Rogojelu sau 
în altă parte. Este cit se poate 
de normal să fim încă de pe 
acum formați pentru cerințele 
de mai tîrziu. astfel îneît chiar 
din primele zile la noul loc de 
muncă să putem face față cerin
țelor.

Pe de altă parte, prin cursurile 
de reciclare a cunoștințelor tre
buie neapărat să se realizeze, 
după caz. specializarea pe grupe 
de lucrări a anumitor oameni. 
Se știe, de exemplu, că pe șan
tiere se cer executate unele o- 
perații strict specifice cum ar fi 
coșurile de fum la termocen
trale. Ar fi foarte important ca 
cei însărcinați cu execuția unor 
asemenea categorii de lucrări să 
aibă de cîștigat, teoretic și prac
tic, în această direcție, urmînd 
cursurile de reciclare.

astăzi 
absolvit 
fi învă- 
danseze.

Stela Popescu, 
estradei, a 

fără ca aici să 
cînte și să 
vrea acum, între al- 
livreze estradei „sta- 

pregătite temeinic de el ; 
propune

DUMITRU PETRINDEAN — 
secretarul comitetului U.T.C- 
de Ia Complexul termocen
tralei Deva.
Nu spun o noutate, și pînă 

acum a existat dorința organi
zării unor cursuri pentru ridi
carea calificării salariaților.^ Dar 
participarea fiind considerată be
nevolă atit din partea cursan- 
țilcr cît și din partea lectorilor, 
aceștia considerînd-o drept „sar
cină obștească" și tratînd-o ca 
atare, rezultatele n-au fost deloc 
cele așteptate. Legea ce urmea
ză să intre în vigoare are în 
primul rînd acest mare merit : 
transformă întreaga acțiune în- 
tr-o obligativitate, evitind pe 
viitor orice derogare de răspun
dere. Despre necesitatea învăță
turii, practic nici nu trebuie să 
insistăm. Pe șantier, se știe, re
gimul de lucru este desfășurat 
aproape pe întreaga zi. Acuzînd 
lipsa de timp, lucrătorul se pla
fonează lăsîndu-se cu greu con
vins să studieze. Așa însă, in
stituind săptămînal, 2—3 ore de 
studiu, oamenii vor avea posibi
litatea să-și reîmprospăteze cu
noștințele, să-și adauge altele 
no.i

Simt nevoia să insist, la rîn- 
dul meu, asupra necesității pre
gătirii în perspectivă a oame
nilor. Mai ales în cazurile cînd

se cunoaște exact ce se va în- 
timpla cu tînărul constructor 
după încheierea lucrărilor pe un 
șantier . sau altul. Să 
așa fel ca la lipsa de 
ță a unora dintre ei 
adauge ca un balast, 
terea specificului lucrărilor, a 
utilajelor. Pentru a cîștiga timp, 
este extrem de necesar să pre
luăm cu anticipație documenta
ția de la viitoarele obiective și 
programa la cursurile de reci
clare să fie alcătuită pornindu- 
se de la ea.

Mi-aș îngădui să ofer o su
gestie și legat de pregătirea ca
drelor de conducere dintr-o în
treprindere. In mod curent ca
lificativul. aprecierea activității 
lor se face, de obicei, in funcție 
de calitățile lor d” conducător. 
De ce să nu se pună în egală 
măsură accentul și pe cunoștin
țele de care dispun ei, mai ales 
că și în acest caz nivelul de 
pregătire este un factor hotărî- 
tor în luarea deciziilor, în con- - 
ducerea competentă a activității 
de producție ?
Ing. ION IRIMIE — membru 

în biroul comitetului U.T.C. 
pe Complex.
Este îndeobște cunoscută re

ferirea la viteza de perimare a 
cunoștințelor dobîndite în școală. 
Pentru un inginer această durată 
este foarte scurtă și de aici se 
clarifică fără dubiu obligația de 
a studia, de a citi, de a te per
fecționa fără întrerupere. Fără 
îndoială, avem în prevederile 
proiectului de 
foarte nimerit 
tui deziderat 
Cursurile bine 
jută în primul __  ...
domeniile în care va trebui să 
insistăm pentru a face, în timp, 
față răspunderilor ce ne sînt'în- 
credințate. Se cîștigă în acest 
mod mult timp accelerîndu-se 
totodată. în timp. însuși proce
sul acumulării de noi cunoștin
țe. Greutățile ce survin adesea 
în selectarea, în găsirea mate
rialului bibliografic sînt dimi
nuate simțitor, în cazul specia
liștilor de pe șantiere creirdu- 
se abia acum posibilitățile pen
tru o documentare corespunză
toare, aceasta fiind o 
ce rezultă chiar din 
proiectului de lege.

După părerea mea, 
ce se vor organiza ar 
fie orientate nu atît către reîm
prospătare, ci în primul rînd că
tre completarea cunoștințelor. 
Este o părere personală pe care 
as întări-o prin sugestia de a se 
lăsa reîmprospătarea noțiunilor 
odată învățate pe seama studiu
lui individual, ceea ce ar da un 
plus de consistență orelor desti
nate studiului în comun. Aici în 
cadrul cursurilor propriu-zise să 
fie însușite chestiuni cu caracter 
economic (inclusiv cele privind 
organizarea științifică a produc
ției și a muncii) și în paralel, 
dar distinct, să se asigure o pre
gătire de strictă specialitate, in
tr-un domeniu bine stabilit de 
lucrări, gîndite pe profilul soli
citărilor în fiecare întreprindere 
în parte. Părerea mea este că 
orice deplasare spre general a 
tematicii cursurilor si mai 
orice dereglare în sistemul 
de organizare și urmărire 
Va face decît să diminueze 
teresul pentru însușirea de 
noștințe și deprinderi noi.

facem în 
experien- 
să nu se 

necunoaș-

lege un cadru 
îndeplinirii aces- 

al producției, 
organizate ne a- 
rînd să selectăm

obligație 
cuprinsul

cursurile 
trebui să

ales 
lor 
nu 
in- 
cu-
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CONSFĂTUIRI JUDEȚENE DE LUCRU ALE ACTIVULUI DE PARTID

Și CADRELOR DE BAZĂ DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI
Luni s-au Încheiat consfătuirile județene de lucru ale activului de partid șl cadrelor de 

bază din industrie, construcții și transporturi, care au dezbătut cu exigență și răspundere cele mal 
importante probleme ale activității economice din acest an, în vederea îndeplinirii în cit mai bune 
condiții a sarcinilor planului de stat.

La consfătuiri au participat și au luat cuvîntui, în încheierea dezbaterilor, tovarășii : PAUL 
NICULESCU-MIZIL — județul Timiș ; GHEORGHE PANA — județul Hunedoara ; JANOS FAZEKAS 
— județul Harghita ; DUMITRU POPESCU — județele Arad și Bihor ; IOSIF BANC — județul 
Mureș ; PETRE BLAJOVICI — județul Sălaj ; MIHAI DALEA — județul Bistrița-Năsăud, și 
ION ILIESCU — județul Cluj.

Dezbaterile largi, care s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru, au constituit un nou 
prilej de afirmare a democratismului profund al vieții noastre economice și sociale. Participanții 
Ia discuții au făcut numeroase propuneri pentru îmbunătățirea continuă a activității întreprinderilor, 
centralelor și combinatelor, au examinat amănunțit măsurile care se impun în vederea realizării sarci
nilor mari și complexe ce revin economiei județelor în acest prim an al noului cincinal.

Au fost evidențiate pe larg aspectele pozitive, realizările obținute de oamenii muncii în anul 
1970 și au fost analizate sarcinile ce revin industriei, construcțiilor și transporturilor în anul 
1971, în vederea înfăptuirii programului elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. Participanții la 
dezbateri au examinat rezultatele înregistrate de unitățile economice în care lucrează, au expus 
concluziile reieșite din adunările generale ale salariaților din întreprinderi, au adus critici unor 
centrale industriale, ministere și organe centrale de sinteză, pentru lipsurile care mai dăinuie în 
activitatea lor, au făcut propuneri constructive pentru găsirea celor mai bune căi și mijloace 
in vederea lichidării acestora. Amplele dezbateri care au avut loc au prilejuit un fructuos schimb 
de experiență, contribuind la completarea și perfec ționarea programelor întocmite, in vederea ridicării 
pe o treaptă calitativ superioară a activității în toate domeniile.

0 UTILIZARE INTEGRALĂ 
A CAPACITĂȚILOR 

INDUSTRIALE
Numeroși participanți la 

dezbateri au subliniat fap
tul că sarcinile de plan 
simțitor sporite din acest 
an și din întregul cincinal 
1971—1975 trebuie să fie în
deplinite în primul rînd 
prin utilizarea integrală a 
tuturor capacităților de 
producție, prin judicioasa 
utilizare a potențialului 
tehnic și uman din fiecare 
întreprindere. In unele 
consfătuiri, bunăoară în ca
drul celei din județul Hu
nedoara, aceste probleme 
au constituit tema princi
pală a dezbaterilor. Evi
dențiind rezultatele bune 
obținute anul trecut în a- 
cest domeniu, cei care au 
luat cuvîntui în această 
consfătuire au subliniat 
totodată o serie de rezerve 
care trebuie să fie valorifi
cate cit mai operativ, cu 
maximă eficiență. Ing. Cos- 
tache Trotuș, directorul 
general al Centralei indus
triale siderurgice din Hu
nedoara, a arătat, între al
tele, că la combinatul si
derurgic hunedorean se în
registrează încă multe o- 
priri accidentale ale agre
gatelor. opriri datorate a- 
baterilor de la disciplina 
tehnologică, deficiențelor în 
executarea lucrărilor de re
parații și întreținere. Pen
tru înlăturarea lor, în acest 
an s-au luat o serie de mă
suri privind perfecționarea 
pregătirii profesionale a ca
drelor, asigurarea cu piese 
de schimb. respectarea 
strictă a graficelor de re
parații planificate și întă
rirea răspunderii în muncă. 
Efectul pozitiv al acestor 
măsuri se concretizează în 
faptul că durata staționări
lor accidentale ale agrega
telor s-a redus simțitor 
față de anul trecut „Pen
tru mai buna folosire a u- 
tilajelor și a instalațiilor — 
a spus vorbitorul — propun 
ca în cadrul combinatului 
nostru să se înființeze un 
șantier pentru lucrări de 
investiții și reparații capi
tale în regie proprie0. In a- 
ceeași ordine de idei, mais
trul oțelar Ștefan Tripșa a 
arătat că este necesar ca 
eforturile colectivului de 
oțelari să fie mai mult sus
ținute de organele centrale 
prin asigurarea unei dotări 
tehnice la nivelul cerințe
lor actuale. „Din lipsa unor 
prese necesare pentru pre
gătirea fierului vechi — a 
precizat vorbitorul — tim
pul de încărcare a cuptoa
relor s-a prelungit cu circa 
6 minute la oțelăria nr. 1 și 
cu 13 minute la oțelăria nr. 
2, timp în care, la nivelul 
unui an, s-ar putea realiza 
peste 30 000 tone de otel".

Aspecte similare există 
și în alte întreprinderi din 
județul Hunedoara. Ing. 
Ștefan Almășan, secretar 
al comitetului județean de 
partid, a arătat că, în sec
țiile de prelucrare ale între
prinderii „Marmura0 din 
Simeria, anual nu se utili
zează capacități de produc
ție cu care s-ar putea rea
liza circa 50 000 mp dale 
mozaicate și 9 000 tone mo
zaic granulat, iar în secția 
de tuburi „Prerno", de la 
întreprinderea de prefabri
cate din beton de la Bir- 
cea. se lucrează intr-un 
singur schimb. Consfătui
rea a apreciat că și în in
dustria minieră a județului 
Hunedoara există încă uti
laje și mașini care nu sînt 
folosite la capacitatea ma
ximă.

în cadrul consfătuirii din 
județul Timiș, ing. Ilie Mo-

EFORTURI SUSȚINUTE
PENTRU RIDICAREA 

EFICIENTEI Șl CALITĂȚII 
PRODUCȚIEI

în ansamblul dezbateri
lor, un Ioc principal l-au 
ocupat problemele ridicării 
calitative a întregii activi

rodan, secretar al comite
tului județean de partid, și 
ing. Gavrilă Bălan, direc
torul întreprinderii de con
strucții și montaje din 
Timișoara, s-au referit pe 
larg la capacitățile de pro
ducție nerațional utili
zate : în numai patru uzine 
constructoare de mașini din 
județ s-au înregistrat anul 
trecut 1 263 000 ore-mașină 
întreruperi neprogramate, 
iar pe șantierele de con- 
strucții-montaj s-au Irosit 
432 000 de ore muncă din 
cauza absentelor nemoti
vate. învoirilor și concedii
lor fără plată. In industria 
județului Timiș, coeficien
tul de schimburi a fost de 
numai 1,9. în timp ce pe 
șantiere s-a manifestat o 
insuficientă preocupare 
pentru introducerea sala
rizării în acord global, ex
tinderea lucrului în două 
schimburi sau în schimburi 
prelungite, ca și pentru 
utilizarea corespunzătoare 
a utilajelor și a mijloacelor 
de transport. Evident — au 
subliniat vorbitorii — prin 
mai buna întreținere și re
parare a mașinilor și uti
lajelor, întărirea discipli
nei în producție, aprovizio
narea ritmică cu materii 
prime și materiale a locu
rilor de muncă, generaliza
rea schimbului II și extin
derea schimbului III, extin
derea formelor stimulatoare 
de salarizare etc.- se pot 
obține însemnate sporuri 
de producție.

în aceeași ordine de idei, 
ing. Constantin Ionescu, 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Bihor, a 
spus : „în secțiile de bază 
ale uzinelor din județ, in
dicii de utilizare a fondu
rilor fixe sînt în creștere, 
în secțiile auxiliare, în 
schimb. mașinile-unelte 
sînt folosite cu totul ne
satisfăcător. Este de neîn
țeles de ce la uzina de alu
mină, uzina chimică „Sin
teza", la Combinatul căr
bunelui. întreprinderea mi
nieră din Dobrești și alte
le. unde lipsesc anumite 
piese de schimb, producția 
acestora nu a fost organi
zată în secțiile auxiliare", 
în consfătuirea din ju
dețul Harghita, directorul 
general al Combinatului de 
exploatare și industriali
zare a lemnului din Mier
curea Ciuc, dr. Laszlo Ga
bor, a arătat că, prin îm
bunătățirea coeficientului 
de schimburi. Ia fabricile 
de mobilă din Odorheiul 
Secuiesc. Ditrău. ca și la 
secția de binale din Toplița, 
se va realiza o producție 
cu 5,2 milioane lei mai 
mare decît cea planificată. 
El a adăugat că în com
binat este în curs de ex
perimentare un nou sistem 
de planificare a utilizării 
forței de muncă, urmărin- 
du-se aparte activitatea de 
exploatare și cea de in
dustrializare a lemnului.

Problemele încărcării ra
ționale a mașinilor și uti
lajelor, ale utilizării inte
grale a timpului de lucru 
au revenit ca un laitmotiv 
și în cadrul consfătuirilor 
din județele Arad, Bistrița- 
Năsăud, Mureș, Cluj etc. 
In afară de posibilită
țile amintite mai sus, 
de sporire a producției cu 
capacitățile existente în 
întreprinderi, s-au subli
niat îndeosebi sarcinile de 
mare răspundere care re
vin în acest sens compar
timentelor de organizare 
științifică a producției și a 
muncii din fabrici. uzine 
și de pe șantiere.

tăți economice. Este și fi
resc, dacă avem in vedere 
că documentele de partid 
au subliniat că ridicarea 

eficienței economice, asigu
rarea unei calități superi
oare a produselor, sporirea 
productivității muncii sînt 
probleme esențiale ale eco
nomiei, de buna lor solu
ționare depinzînd însăși 
dezvoltarea cu succes a 
societății noastre socialiste 
în viitor. Punînd în cen
trul preocupărilor tuturor 
lucrătorilor din industrie, 
construcții și transporturi, 
din celelalte ramuri pro
ductive, ca unul din obiec
tivele esențiale, ridicarea 
eficienței economice, parti
dul vizează, în primul rînd, 
sporirea capacității între
prinderilor de a crea 
venit net, adică de a reali
za cu cheltuieli minime, 
beneficii maxime. Mai 
concret, este vorba — așa 
cum s-a arătat la consfă
tuirile din județele Arad, 
Cluj, Timiș. Hunedoara, 
Harghita, Sălaj și Bistrița- 
Năsăud — de a depune 
toate eforturile pentru a 
asigura o gospodărire cit 
mai rațională a resurselor 
materiale și financiare, în 
scopul ridicării gradului de 
rentabilitate nu numai a 
fiecărei întreprinderi, ci și 
a fiecărui produs.

Cum poate fi sporită 
rata rentabilității ? Căutînd 
să răspundă la această în
trebare, numeroși vorbi
tori, printre care Dumitru 
Terfăloagă, directorul su
cursalei Timiș a Băncii Na
ționale, Constantin Po
pescu, directorul general al 
Combinatului textil din 
Arad, și Ștefan Szanto, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid O- 
radea, au arătat că, în atin
gerea acestui obiectiv eco
nomic major, trebuie să se 
treacă la o analiză exi
gentă și amănunțită a ac
tivității fiecărei întreprin
deri, să se depisteze toate 
sursele posibile de reduce
re a consumurilor de ma
terii prime și materiale, de 
lichidare a cheltuielilor ne- 
economicoase și a pierde
rilor materiale de orice na
tură. înainte de orice — 
au arătat vorbitorii — în 
fiecare unitate se impune 
să se desfășoare o largă 
activitate pentru economi
sirea materiilor prime și a 
materialelor, pentru gospo
dărirea cu ridicat spirit de 
răspundere a mijloacelor 
materiale și financiare, 
pentru accelerarea vitezei 
lor de rotație. Aplicarea 
unor norme de consum 
fundamentate științific, re
nunțarea la aproximații, 
inițierea unor măsuri de 
largă cuprindere, capabile 
să asigure prevenirea șl li
chidarea imobilizărilor, sînt 
tot atitea direcții în care 
intervenția hotărîtă a fac
torilor de răspundere din 
centrale și întreprinderi nu 
mai poate fi întîrziată.

La dezbaterile care au 
avut loc în județele Arad, 
Bihor, Mureș, Harghita, 
Sălaj, Cluj și Hunedoara, 
o serie de vorbitori au a- 
bordat problemele creșterii 
eficienței economice și 
prin prisma sporirii pro
ductivității muncii, care în

ACTIVITATEA
DE INVESTIȚII PE 0 

TREAPTĂ SUPERIOARĂ
Cu înaltă răspundere au 

fost dezbătute, în cadrul 
consfătuirilor din județele 
A.rad. Bihor, Bistrița-Nă- 
săud. Cluj. Harghita, Mu
reș. Timiș, problemele le
gate de realizarea la termen 
și cu cheltuieli cit mai re
duse a noilor lucrări de in
vestiții. Participanții au 
scos în evidentă rezultatele 
și experiența dobîndită în 
acest domeniu, sarcinile im
portante. mobilizatoare ce 
revin in acest an întreprin
derilor de construcții-mon- 
taj, proiectanților, celor
lalte unități economice pen
tru buna pregătire și exe
cuție a noilor obiective in
dustriale, agricole și social- 
culturale. în același timp, 
au fost analizate o serie de 
deficiențe ce se manifestă 
în acest domeniu, s-au for
mulat numeroase propu
neri menite să determine 
folosirea judicioasă a tim
pului, forței de muncă și a 
materialelor pe șantiere, a- 
sigurarea din vreme a do
cumentațiilor și utilajelor, 
extinderea procedeelor a- 
vansate de lucru în vederea 

multe întreprinderi nu se 
situează la nivelul condiții
lor tehnico-organizatorice 
existente. Vorbitorii au sub
liniat necesitatea trecerii 
neîntîrziate la aplicarea în 
practică a valorosului te
zaur de propuneri formu
late de salariați în adună
rile generale, propuneri 
care vizează în principal 
îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație, ridicarea gra
dului de mecanizare și au
tomatizare a lucrărilor, 
creșterea calificării munci
torilor. Criticind situațiile 
întilnite în unele sectoare, 
unde sporul de producție 
este obținut încă în mare 
măsură prin mărirea nu
mărului de salariați, vorbi
torii au subliniat importan
ța pe care o are aplicarea 
în practică a indicațiilor 
date de conducerea de 
partid și de stat pri
vind obținerea sporurilor 
de producție în primul 
rînd pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Realizarea unor produse 
de înaltă calitate, competi
tive pe piața mondială, con
tribuie direct la ridicarea 
eficienței economice. Iată 
de ce o serie de vorbitori 
au subliniat, în consfătuirile 
din județele Sălaj, Harghi
ta, Cluj, Arad și Timiș, 
importanța deosebită pe 
care trebuie să o acorde co
lectivele de întreprinderi 
acestei probleme majore. 
Cu toate rezultatele bune 
înregistrate în ultima vreme 
în domeniul ridicării cali
tății producției — a arătat 
tov. Nicolae Constantin, se
cretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R. — în 
acest domeniu se mențin 
încă serioase neajunsuri. în 
întreprinderile constructoare 
de mașini din județ, de mul
tă vreme volumul rebutu
rilor, remanierilor și al 
pierderilor datorate calității 
necorespunzătoare se men
ține la un nivel relativ ridi
cat. Nici în industria ușoară 
nu ne putem declara mul
țumiți cu rezultatele obți
nute în domeniul calității, 
deoarece s-au înregistrat 
multe reclamații din par
tea beneficiarilor. Implica
țiile economice pe care le 
au refuzurile și reclamațiile 
de calitate trebuie să con
stituie un foarte serios ar
gument pentru toate orga
nizațiile de partid, comite
tele de direcție (din între
prinderi și consiliile de ad
ministrație din centrale și 
combinate de a pune în cen
trul preocupărilor lor apli
carea unui complex de mă
suri politice, tehnice și or
ganizatorice care să ducă la 
lichidarea grabnică a lipsu
rilor, la progrese însemna
te pe tărîmul ridicării ca
lității produselor. De mare 
importanță în această di
recție sînt introducerea și 
extinderea autocontrolului, 
întărirea controlului pe faze 
de fabricație, astfel încît 
orice piesă necorespunză
toare calitativ să fie oprită 
pe fluxul producției, iar pe 
poarta întreprinderilor să 
iasă numai produse de 
bună calitate.

scurtării duratei de execu
ție a noilor obiective.

Rezultatele obținute pe 
ansamblul județului Mureș 
în primele două luni din a- 
cest an sint nesatisfăcătoa
re — a arătat ing. Szotyori 
Ernest, secretar al comite
tului județean de partid. 
Vorbitorul a amintit că 
pentru unele obiective noi 
de investiții nu au fost ela
borate nici pînă la această 
dată studiile tehnico-eco- 
nomice sau proiectele de 
execuție, motiv pentru care 
lucrările nu au putut în
cepe. In acest sens, s-a so
licitat un sprijin mai efi
cient Ministerului Indus
triei Chimice. La alte o- 
biective nu sînt corelate li
vrările de utilaje și instala
ții cu graficele de montaj 
sau nu sînt perfectate con
tractele, ca de exemplu la 
combinatele chimice din Tg. 
Mureș și Tîrnăveni și la 
întreprinderea „Electro- 
Mureș", unde, din lipsa u- 
nor utilaje, fabrica de ma
șini electromecanice nu a 
fost pusă integral în func
țiune în 1970.

Șeful șantierului din Har
ghita al Trustului de con
strucții 5 Brașov, ing. Teo
dor Vecserdi, a arătat că 
atât la obiectivele noi, cit 
și la Fabrica de subansam- 
ble și piese de schimb, la 
Filatura din Cristuru Se
cuiesc. unități a căror con
strucție trebuie începută în 
cursul acestui an, ca și la 
dezvoltarea Uzinei de fier 
din Vlăhița, beneficiarii 
n-au asigurate studiile teh- 
nico-economice și celelalte 
documentații prealabile, 
ceea ce provoacă greutăți 
mari în organizarea șantie
relor. La conferința din ju
dețul Harghita s-a scos în 
evidență faptul că pentru 
23 de obiective importante 
nu sînt contractate utilaje 
tehnologice în valoare de 5 
-milioane lei, iar la o serie 
de utilaje ce se realizează 
în țară, în valoare de 17 
milioane lei, nu sînt core
late termenele de livrare 
cu graficele de montaj.

Numeroși vorbitori de la 
consfătuirea din județul 
Timiș, între care ing. Iu- 
11a Pașca, director general 
al Combinatului textil nr. 1 
Timișoara, ing. Mircea 
Bodeanu, directorul uzinei 
„Ciocanul" Nădrag, au 
propus să se pună mai 
multă ordine în activitatea 
întreprinderilor de con
strucții, avînd în vedere 
lipsurile existente în înche
ierea contractelor. în dez
voltarea bazei proprii de 
producție, industrializarea 
construcțiilor și extinderea 
acordului global.

Directorul fabricii „Ce
ramica" din Jimbolia, Au
rel Herișanu. a arătat că 
a hotărit împreună cu con
structorul să devanseze cu 
aproape 3 luni una din 
cele două instalații ce se 
construiesc în întreprin
dere, astfel ca. în cinstea

SĂ ASIGURĂM 
UN TRANSPORT RAPID, 
SIGUR Șl ECONOMIC!

La consfătuirile din nu
meroase județe s-au dez
bătut pe larg și problemele 
privind buna folosire a mij
loacelor de transport pe ca
lea ferată, auto, navale și 
aeriene. Conducători ai u- 
nităților de transport și be
neficiari au ridicat un șir 
de aspecte esențiale în 
vederea utilizării cît mai 
raționale a parcului din 
dotare, pentru ridicarea 
eficienței în transporturi și 
mărirea gradului de sigu
ranță în circulație. Mai 
mulți vorbitori au arătat, 
în cadrul consfătuirilor din 
județele Arad, Cluj, Hune
doara, Mureș și Timiș, 
că. în ciuda unor incontes
tabile progrese înregistrate 
în ridicarea calitativă a ac
tivității generale de trans
port, s-au înregistrat ne
ajunsuri de natură organi
zatorică și profesională care 
au afectat, în ultimă in
stanță, producția unor în
treprinderi beneficiare. 

ANGAJAMENTE PENTRU 1971
Tn telegrame adresate Comitetului Cen

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

Dintre aceste angajamente enumerăm :

ÎN JUDEȚUL ARAD :

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

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

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

ÎN JUDEȚUL BIHOR :

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

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

• Sporirea productivității muncii cu 
1 500 lei pe salariat.

• Beneficii suplimentare în valoare de 
30 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD :

• Depășirea planului producției marfă 
și al prestărilor de servicii cu 11 milioane 
lei.

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

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

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

ÎN JUDEȚUL CLUJ :

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

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

de cost a 12,5 milioane lei, din care 4,5 
milioane lei în primele patru luni.

• Realizarea de beneficii suplimentare 
de 35 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL HARGHITA :

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

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

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

• Obținerea a 4,7 milidane lei bene
ficii suplimentare.

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA :

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

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

• Reducerea cheltuielilor de producție

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

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

ÎN JUDEȚUL MUREȘ :

• Depășirea planului la producția marfă 
cu 150 milioane lei, din care 65 milioane 
lei pînă la 8 mai, realizîndu-se peste pre
vederi 9 009 tone carbid, 15 000 tone azo
tat de amoniu, 1 200 tone sulfat de alu
miniu, 6 milioane cărămizi și blocuri ce
ramice, 500 000 mp geam tras și laminat, 
700 000 mp țesături, 830 tone zahăr, mo
bilă în valoare de 6 milioane lei, confec
ții în valoare de 7 milioane lei.

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

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

• Beneficii peste plan în valoare de 20 
milioane lei.

ÎN JUDEȚUL SĂLAJ :

• Depășirea planului producției marfă 
cu 2 la sută.

• Depășirea planului de export cu 1,3 
la sută.

• Sporirea productivității muncii în in
dustrie cu 811 lei pe salariat.

• Beneficii peste plan în valoare de 
1 500 000 lei.

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ :

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

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

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

• Beneficii suplimentare în valoare de 
20 milioane lei, din care 7 milioane pînă 
la 8 mai.

semicentenarului partidu
lui. să fie produse în noua 
unitate primele loturi de 
cărămizi. Șeful șantierului 
întreprinderii de construc- 
ții-montaj Zalău. Crișan 
Bazil, a arătat că. în ve
derea impulsionării ritmu
lui de lucru, colectivul și-a 
propus extinderea acordu
lui global și industrializa
rea pe scară mai largă a 
lucrărilor, astfel ca pînă la 
23 August să fie puse în 
funcțiune fabrica de armă
turi metalice și filatura de 
bumbac din Zalău.

Unii vorbitori, printre 
care ing. Dumitru Mocă- 
nescu, directorul Fabricii 
de textile nețesute din Za
lău. Aurel Banciu, directo
rul Fabricii de încălțăminte 
„Libertatea" din Arad, au 
relevat greutățile pe care 
le întîmpină anumite șan
tiere din cauza aprovizio
nării defectuoase cu cără
midă. ciment, confecții me
talice și alte materiale de 
construcții, ceea ce pro
voacă goluri în activitatea 
constructorilor și, implicit, 
duce la prelungirea dura
tei de execuție, la majo
rarea costului investiției.

în dezbaterile mai multor 
consfătuiri s-a propus ca, 
odată cu organizarea șan
tierelor, să se construiască 
și drumurile de acces, ceea 
ce va preveni uzura pre
matură a parcului de ma
șini și utilaje și va oferi 
constructorilor un cadru 
mai adecvat de muncă. A 
fost subliniată necesitatea 
de a se extinde acordul 
global pe șantiere, ca factor 
stimulativ în îndeplinirea 
ritmică a planului de in
vestiții. de a se introduce 
un strict control de cali
tate pe tot parcursul pro
cesului de execuție, de a 
se organiza recepția pe o- 
perații și etape de lucrări.

Unitatea noastră, a arătat 
tov. ing. Ilie Don, șeful De
poului de locomotive C.F.R. 
din Arad, a fost dotată cu 
mijloace moderne de trac
țiune și cu instalații perfec
ționate pentru deservirea a- 
cestora. Analizînd însă re
zultatele obținute în urma 
acestui efort de investiții al 
statului nostru, constatăm 
că există încă mari posibi
lități pentru îmbunătățirea 
activității noastre, pentru 
mărirea gradului de efi
cientă și siguranță în trans
port. Este bine știut că dis
ciplina fermă, înalta răs
pundere și conștiinciozitate 
trebuie să caracterizeze pe 
fiecare lucrător de la calea 
ferată. Cu toate acestea, in 
munca colectivului nostru 
își mai fac loc neglijențe 
care perturbează bunul 
mers al activității depoului. 
De pildă, s-au produs tam- 
ponări — care au provocat 
daune materiale —, defec
tări de locomotive în par
curs, reparații de slabă ca

litate, s-au înregistrat de
pășiri la consumul de com
bustibil.

Pornind de la asemenea 
deficiente organizatorice 
care s-au făcut simțite în 
sectorul de transport auto 
și pe cale ferată, la consfă
tuirile din județele Arad, 
Cluj și Mureș vorbitorii au 
arătat că este necesar să 
se întărească substanțial 
munca de educare a sala- 
riaților, precizînd sarcinile 
ce revin organizațiilor de 
partid, sindicale și de tine
ret. să se aplice neîntir- 
ziat măsurile tehnico-orga
nizatorice propuse de sa- 
lariați. să se valorifice o- 
perativ și deplin toate 
posibilitățile de ridicare a 
nivelului calitativ al activi
tății din transporturi. O 
serie de vorbitori nu s-au 
mulțumit numai cu trecerea 
sumară tn revistă a neajun
surilor semnalate în trans
porturile auto și pe cale 
ferată, ci au făcut nume
roase propuneri menite să 
îmbunătățească în viitor 
activitatea din acest sector 
important al economiei. 
Așa. de pildă, participanții 
au scos în evidentă necesi
tatea unei colaborări mai 
strînse. eficiente, ferme, 
pe bază de contracte cu 
clauze precise și răspun
deri bine delimitate. între 
unitățile de transport și 
beneficiarii lor. Tovarășul 
Aron Dudaș, directorul ge
neral al Regionalei C.F.R. 
Cluj, a arătat că multe

ÎNTREAGA ATENȚIE 
FORMĂRII

Șl PERFECȚIONĂRII 
CADRELOR

Problemele multiple ale 
formării cadrelor, ridicării 
calificării profesionale, a- 
sigurării unor condiții bune 
de muncă și de viață au 
fost pe larg abordate în 
lucrările tuturor consfătui
rilor județene. Peste tot 
s-a insistat asupra necesi
tății soluționării lor cu 
maximă atenție, de aceasta 
depinzînd, în ultimă instan
ță, înfăptuirea sarcinilor 
mari și complexe ale pla
nului de stat, asigurarea 
unei tot mai bune stabilități 
a salariaților in întreprin
deri.

După cum spunea mine
rul Petre Constantin, de la 
exploatarea minieră Lu- 
peni, în condițiile actualu
lui nivel de dotare a mine
lor nu se poate închipui o 
productivitate înaltă și o 
eficiență ridicată fără oa
meni bine pregătiți, cu bo
gate cunoștințe de specia
litate, capabili să foloseas
că cu deplin randament 
tehnica modernă. Referin- 
du-se la sistemul de recru- 

reclamatii ale beneficiari
lor privind nesatisfacerea 
la timp cu mijloace de 
transport sînt determinate 
de planificarea neritmică a 
producției din întreprinderi. 
De obicei, spre sfîrșitul tri
mestrelor și mai ales în 
trimestrul IV al anului — 
a spus vorbitorul — cereri
le de vagoane nu pot fi 
onorate în întregime întru- 
cît ele depășesc substanțial 
volumul parcului existent, 
în timp ce în prima parte 
a anului mijloacele de 
transport nu sînt utilizate 
decît partial. Cu siguranță, 
o revedere a modului de 
defalcare a sarcinilor de 
plan în unitățile producă
toare de-a lungul anului 
ar favoriza o mai rațională 
exploatare a mijloacelor 
existente.

Problema perfecționării 
activității de transport a 
fost ridicată și de tov. 
Florin Cristescu. directorul 
general al Combinatului de 
exploatare și industrializare 
a lemnului din Arad. Va
goanele pe care ni le pune 
la dispoziție C.F.R.-ul sînt 
necorespunzătoare, mobila 
fiind expusă pericolului de 
deteriorare — a spus vor
bitorul. Totodată, nu există 
posibilități de mecanizare 
a lucrărilor de încărcare- 
descărcare. Iată de ce con
sider oportună confecțio
narea unor conteinere care 
vor mări substanțial cali
tatea și eficienta transpor
tului.

tare și pregătire a cadrelor 
în cadrul grupului școlar 
profesional din Lupeni, 
vorbitorul a apreciat ca a- 
normal faptul că pînă acum 
aici nu s-a înființat o secție 
cu profil electromecanic, 
deși în exploatările minie
re — unde vagonetarul este 
practic înlocuit de mecanic 
— sînt absolut necesare a- 
sernenea cadre. în ce pri
vește recrutarea elevilor 
pentru meseriile specifice 
industriei miniere, el a pro
pus să se acorde prioritate 
tinerilor care au lucrat e- 
fectiv în mină și care au 
îndrăgit această muncă.

Insuficienta preocupare a 
unor școli profesionale pen
tru pregătirea cadrelor în 
meseriile cerute de tehnica 
modernă a fost remarcată 
și de alți participanți la 
consfătuirile județene, in- 
sistindu-se asupra necesi
tății studierii aprofundate 
și stabilirii pe bază de cri
terii științifice a profilului 
rețelei de învățămînt pro
fesional.

Ioniță Bagiu, director ge
neral al Uzinelor mecanice 
din Timișoara, Maria Dra
gan, secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea 
„Industria linii" din Timi
șoara. loan Lupșa, secre
tarul comitetului de partid 
al întreprinderii „Sălăjana" 
din Jibou, și alți partici
panți la dezbateri au rele
vat în cuvintul lor juste
țea și oportunitatea recen
telor măsuri adoptate de 
conducerea partidului, pri
vind perfecționarea pregă
tirii profesionale a tuturor 
salariaților. La Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, 
în unitățile miniere din 
Valea Jiului, în alte fa
brici și uzine din diferite 
județe s-a și trecut la or
ganizarea unor forme de 
îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale ale muncitori
lor, maiștrilor, tehnicieni
lor și inginerilor. Așa cum 
s-a apreciat în consfătuiri, 
aceste forme pot fi consi
derate ca un început al în
făptuirii importantelor ac
țiuni inițiate de partid în 
acest domeniu. început care 
trebuie dezvoltat și perfec
ționat în perioada urmă
toare. Cursurile de ridica
re a calificării cadrelor, or
ganizate în ultimul timp la 
Uzina de strunguri din A- 
rad, de exemplu, cuprind 
pentru început 700 de 
muncitori. Ne-am propus 
— spunea în cuvîntui său 
Pompei Petreanu. secreta
rul comitetului de partid 
al uzinei — ca pînă la sfîr
șitul anului, 80 la sută din 
salariații uzinei să fie cu
prinși în procesul de re
ciclare.

în cadrul dezbaterilor, în
deosebi la consfătuirile din 
județele Bihor, Bistrița-Nă- 
săud, Cluj, Harghita și 
Sălaj, s-a relevat necesita
tea stringentă a asigurării 
din timp a cadrelor de 
muncitori, tehnicieni și in
gineri pentru noile obiec
tive industriale aflate în 
construcție, ca și pentru 
numeroasele șantiere de 
construcții deschise în a- 
ceste județe. S-a subliniat, 
totodată, că grija pentru a- 
sigurarea cadrelor, pentru 
ridicarea calificării lor tre
buie să se îmbine peste 
tot cu măsuri adecvate 
pentru crearea unor condi
ții cît mai bune de mun
că și de viață ale salaria- 
ților, pentru rezolvarea 
practică și operativă a u- 
nor probleme sociale de 
mare însemnătate : con
strucția de locuințe, unități 
comerciale și de alimenta
ție publică, organizarea de 
cămine și cantine — mai 
ales pentru tinerii nefami- 
liști — înființarea de noi 
creșe etc. O atenție deose
bită — au arătat unii vor
bitori — va trebui acor
dată eliminării neajunsuri
lor semnalate în ce priveș
te organizarea transportului 
la și de la locul de mun
că. ca și dotării corespun
zătoare a rețelei de trans
port în comun din diferite 
orașe.
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Pentru lași — județ cu semnificative rezonanțe sociale, Is
torice și culturale — cincinalul trecut a însemnat afirmarea 
tot mai puternică a noilor industrii — chimică, metalurgică, 
alimentară, ușoară — care au îmbogățit elocvent atributele 
acestor meleaguri.

în cincinalul trecut județul și-a consolidat prin noi reali
zări coordonatele caracteristice legate de știință și învăță- 
mînt, dezvoltîndu-și puternic și calitativ profilul industrial, 
componentă valorică marcantă a industriei țării. Orașul lași
— capitala județului — centru universitar cu vechi tradiții, 
pregătește un număr însemnat de tineri, atît pentru mese
riile specifice economiei locale, cît și un mare număr de spe
cialiști — profesori, ingineri, medici, agronomi, economiști
— care se vor afirma în curînd la locurile de producție din 
întreaga țară. Oferind astăzi tinerilor din industrie și agri
cultură, celor de pe băncile școlilor și institutelor de învăță- 
mînt superior ample perspective de realizare în muncă și 
în viață — județul lași se înscrie printre acele centre de tra
diție aie țării care oferă generos cele mai depline posibili
tăți de afirmare pentru tînăra generație.

UNHLE DE FORȚĂ ALE 

wSwbfiitojuuii

• Volumul investi
țiilor în perioada 
1966-1970 a fost egal 
cu 6.995 MILIOANE 
LEI, cu 2,2 MILIARDE 
LEI MAI MULT față 
de cincinalul pre- 
dent.

• în ultimii 5 ani 
au apărut noi și im
portante obiective pe 
harta economică a 
județului.

— Uzina de fibre 
sintetice — lași

— întreprinderea 
de produse ceramice 
-lași

— Stația mecani- 
oă-lași

— Fabrica de pîi- 
ne-Pașcani

— Combinatul de 
vmificație-Cotnari

județului sint tineri
__48/o_ dirrjotalul muncitorilor ocupați

Pentru aceștia în anul 1970 s-au organizat 8 
olimpiade și concursuri pentru dezvoltarea și 
desâvîrșirea pregătirii profesionale.

• Numai în 1970 au intrat în diverse locuri 
de muncă din județ și din țară 7.602 tineri 
ieșeni.

• în agricultura județului lași muncesc și 
își perfecționează calificarea 20.400 de tineri 
dintre care 1.200 în sectorul de stat și 19.200 
în C.A.P.-uri.

• Cursurile de perfecționare profesională 
au cuprins aproape 4.000 de tineri care mun
cesc în agricultură.

• Pentru tinerii muncitori s-au construit în 
cincinal 6 cămine cu o capacitate totală de 
1.200 de locuri. I

 UZINA DE FIBRE 
SINTETICE — IAȘI

• La 22 martie 1967. 
ton la temelia uzinei.
• La 11 aprilie 1969, cu șase luni mai de

vreme s-a inaugurat prima capacitate — 
10.000 tone/an — fibre poliesterice.
• în septembrie 1970 — a doua capaci

tate — 3.050 tone/an fibre tehnice și textile.
• Media de vîrstă a salariaților : 22 ani.
• Producția realizată la U.F.S. în 1970 a 

fost de 4 ori mai mare decît întreaga pro- j 
ducție industrială a județului în 1938. 1

• 80 °/o din operațiile efectuate în secțiile , 
uzinei sînt automatizate. '
• 10 000 tone fibre poliesterice cît pro- ' 

duce în prezent uzina pe an echivalează cu < 
30 milioane costume pentru femei sau 16 mi- < 
lioane treninguri sau 9,5 milioane costume j 
bărbătești calitatea I. <
• Fibrele produse aici echivalează eu ! 

lîna a 3 milioane oi. *
• Pentru construcția primelor două capa- < 

cități s-a cheltuit aproape 1 miliard lei.

prima cupă de be-

fibre poliesterice.

IAȘUL ȘCOLAR
• Numărul sălilor de clasă a crescut cu 

încă 238 NOU CONSTRUITE.
• în județ funcționează 66 DE ȘCOLI GE

NERALE DE 10 ANI.
• în învățămîntul profesional au luat ființă 

noi școli de energetică, construcții industriale, 
produse ceramice, școala profesională a Uzi
nei metalurgice și a UCECOM-ului. Față de 8 
școli profesionale în 1965 astăzi în cele 15 școli 
profesionale existente în județ — 10.279 tineri 
se pregătesc pentru 80 de meserii.
• în cincinal au luat ființă 9 LICEE DE SPE

CIALITATE care pregătesc 6.071 ELEVI.
• Construcții școlare noi : Liceul pedagogic- 

lași, Grupul școlar M.I.U., Grupul școlar ener
getic, Școala profesională de chimie, Com
plexul școlar profesional U.J.C.M.

IAȘUL UNIVERSITAR*

• Orașul lași — 
al doilea centru uni
versitar al țării — are 
5 instituții de învăță- 
mînt superior cu 29 
de facultăți.

• Au fost con
struite în ultimii 5 ani 
cămine noi cu o ca
pacitate de 4.488 
locuri.

• PENTRU ÎNZES
TRAREA LABORA
TOARELOR universi
tare s-a cheltuit în

cincinal suma de 
26.576.189 LEI.

• SPAȚIUL DE ÎNVĂTĂMÎNT A CRESCUT 
ÎN CINCINAL CU 20.990 MP. S -au construit: 
la Institutul agronomic — localul Facultății 
de medicină veterinară cu clinici moderne și 
pavilioanele catedrei de mecanizare și cate
drei de chimie ; la Institutul politehnic : la
boratorul de macromolecule și laboratorul 
de celuloză.

DIN 8 LOCUITORI 
UNUL ESTE STUDENT

Număr de studenți Cheltuieli anuale pentru un 
student

• S-au editat în ultimii 5 ani 390 DE MA
NUALE Șl CURSURI UNIVERSITARE în tiraje 
ce permit tinerilor să beneficieze optim de a- 
ceste prețioase instrumente de lucru.

• S-a construit O NOUA POLICLINICA 
UNIVERSITARA de 10 000 mp.

• învățămîntul superior ieșean a dat 
16.667 ABSOLVENȚI care lucrează astăzi în 
producție în toate județele țării.

IAȘUL 
ȘTIINȚIFIC
O activitate deosebită i 

se remarcă pe tărimul < 
cercetării științifice. Nu- 1 
mărul cercetătorilor a- 
proape s-a dublat în 1970 i 
față de 1965. Aceștia Iu- > 
crează în 26 de sectoare ț 
dotate cu laboratoare l 
modern utilate. Investiții- / 
le pentru cercetare au ț 
crescut în 1970 cu 15 la i 
sută față de 1965. Media , 
de vîrstă a cercetătorilor 1 
— 35 ani. Numai la Insti- | 
tutui de chimie macro- t 
moleculară „P. Poni“ în ' 
anul 1970, cercetarea s-a ț 
realizat pe bază de con- l 
tracte în valoare de 
4 860 000 lei. |

Facultatea de medicină veterinară. Intr-una din modemele fi spațioasele săli de curs ale Universității ieșene.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MARȚI 16 MARTIE 1971

Județul
1Q7O

Pe drept cuvînt se țioate spune că cin
cinalul de curînd încheiat s-a afirmat în 
județul Argeș mai expresiv decît în multe 
părți ale țării. Coordonatele sale s-au 
desfășurat aici pe trei planuri, toate la 
fel de importante și cu un cuvînt greu în 
economia întregii țări. Un cincinal al 
chimiei, un cincinal al autoturismului, un 
cincinal al energiei electrice — acestea 
sînt calificativele acordate deja și de
venite de acum puncte de referință 
frecvente. Și, fără îndoială, argumente 
există cu prisosință pentru o asemenea 
demonstrație : producția industriei chimi
ce era în 1970 de 41 de ori mai mare 
decît în 1965, autoturismul românesc — 
pe numele său Dacia-1100, Dacia-1300 
sau Aro — cucerește astăzi elogiile și dis
tanțele, iar hidrocentralele de pe Argeș,

toate născute de-a lungul cincinalului, au 
dat în acești ani o producție totală de 
341 602 000 kWh.

Dar dacă aceste atribute elocvente ca
racterizează o industrie în plină energie 
și un județ în continuă dezvoltare, nu-i 
mai puțin adevărat că cincinalul abia în
cheiat poate fi considerat, pentru județul 
Argeș, drept un cincinal al tineretului. 
Tocmai noile sale dimensiuni cîștigate în 
domeniul chimiei, construcției de mașini 
și energeticii au creat posibilități nelimi
tate de afirmare a tineretului, deoarece o 
industrie nouă se naște aproape întot
deauna în strînsă relație cu forța de 
muncă tînără. Primul secretar al Comite
tului județean U.T.C., tovarășul Constan
tin Voineag, aducea dovezi incontestabi
le în acest sens : media de vîrstă a mun

I

l

citorilor de la Combinatul petrochimic 
este de 24 de ani, cea a întreprinderii 
„Argeșana" de 20 de ani și multe alte 
întreprinderi și unități apărute în ultimii 
cinci ani se situează între aceste limite 
de vîrstă ; de asemenea, din cei aproape 
1 800 mecanizatori existenți, mai mult de 
jumătate sînt tineri — și exemplele ar 
putea continua încă. Așa încît, dacă vor
bim astăzi despre industria Argeșului ca 
despre o industrie tînără, se poate adău
ga că județul are și o clasă muncitoare 
tînără, deoarece media de vîrstă a tutu
ror colectivelor din județ nu depășește 
22—24 de ani.

Sînt și acestea fapte care onorează 
cartea de vizită a unui județ în plină as
censiune, acum, în pragul unor noi vic
torii ce îl așteaptă în actualul cincinal.

VOLUMUL TOTAL AL INVESTIRILOR: 14 600000000 lei
/WWW5 kA/VWW

• CIFRA ESTE EGALĂ CU PREVEDERILE 
PRIMULUI PLAN CINCINAL PENTRU ÎN
TREAGA ȚARĂ.

• ESTE DE APROAPE DOUĂ ORI Șl JU
MĂTATE MAI MARE DECÎT INVESTIȚIILE 
REALIZATE ÎN CINCINALUL ANTERIOR.

• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ GLOBALA 
A ANULUI 1965 A FOST REALIZATĂ ÎN NU
MAI 153 ZILE ÎN 1970.

• RITMUL MEDIU DE CREȘTERE AL PRO
DUCȚIEI INDUSTRIALE A FOST DE 21,5 LA 

SUTĂ.

• DACĂ ÎN ANUL 1965 JUMĂTATE DIN 
PRODUCȚIA ARGEȘULUI ERA DATĂ DE IN
DUSTRIA UȘOARĂ, ÎN 1970 PESTE 56 LA SU
TĂ ESTE ASIGURATĂ DE CONSTRUCȚIA DE 
MAȘINI, CHIMIE, RAMURI ALE INDUSTRIEI 
GRELE.

Puncte noi 
pc harta

economica
• Hidrocentrala 

„Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej"
• Hidrocentralele de 
pe Argeș: Oiești, Al
bești, Cerbureni, 
Cumpănița, Vîlsan, 
Valea lașului.
® Uzina de autotu
risme Pitești
• Combinatul petro
chimic
• Fabrica de motoa
re electrice
• Fabrica de stofe 
„Argeșana" etc.

SURORILE „DACIA"

• 3 august 1968, o- 
rele 14,01 : primul 
autoturism româ
nesc părăsește 
banda de montaj
• 31 decembrie 
1970: ultima „Da
cie" a cincinalului 
purta numărul 
30.248.
• De reținut: la 

fiecare opt minute — 
un autoturism

Locui de naștere al autoturismului românesc

FT • ; V /.<- ,’i ' t .4'r . .v. v.

Argumente pentru

Forța

de muncă

• Populația orașu

lui Pitești în 1948 era 
de circa 29 000 locui
tori. Tot atîția elevi 
numără orașul astăzi.

• Numai cu elevii 
Grupului școlar al ci
zmei de autoturisme 
pot fi populate două 
sate de mărime mij
locie.

• Trei licee indus
triale: — Construcții 
de mașini (Pitești); In
dustrializarea lemnu
lui (Curtea de Argeș); 
Chimie (Pitești).

• Două licee eco
nomice: la Pitești și 
Cîmpulung

• Un liceu agricol 
la Curtea de Argeș

• Un liceu peda
gogic la Cîmpulung

Un nivel de trai 
in continuă creștere

Numărul persoanelor cuprinse 
în toate formele de învățămînt 

ceea ce echivalează 
cu populația 

talia Bacăuluiunui oraș de
• 1965—66 : UN INSTITUT PEDAGOGIC 

CU TREI FACULTĂȚI ; FILOLOGIE, ȘTIINȚELE 
NATURII, MATEMATICĂ

• 1970—71 : ÎNCĂ UN INSTITUT, DE 
SUBINGINERI, CU DOUĂ SECȚII : CON
STRUCȚII DE MAȘINI Șl ÎNTREȚINEREA PAR
CULUI AUTO.

11 510 apartamente 
construite la orașe

v

• 146 000 A FOST 
NUMĂRUL SALARIA- 
ȚILOR PE JUDEȚ ÎN 
1970, CEEA CE ÎN
SEAMNĂ CIRCA 260 

DE SALARIAȚI LA 
I 000 DE LOCUITORI, 
FAȚĂ DE 221 ÎN 1965
• NUMĂRUL SA- 

LARIAȚILOR DIN IN
DUSTRIE A CRESCUT 
CU UN SFERT

• FONDUL DE SA
LARII A CRESCUT ÎN 
PERIOADA 1966— 

1970 CU CIRCA 55 
LA SUTĂ.
• CADRE CU PRE

GĂTIRE MEDIE Șl SU
PERIOARA :
— INGINERI, TEH

NICIENI: 9 957
— CADRE DIDACTI

CE: 5 573
— PERSONAL MEDI

CAL: 4 280
(CU 3 357 MAI MUL
TE DECÎT ÎN ANUL 

1965).

Pitești — zona de sud a orașului

• 34 000 LOCUITORI, O CIFRA 

APROAPE ECHIVALENTĂ CU 

POPULAȚIA ORAȘULUI CÎM- 

PULUNG, S-AU MUTAT ÎN 

CASE NOI ;

• 9000 DE CASE NOI IN ME

DIUL RURAL

• 478 SATE ELECTRIFICATE —

82,7 LA SUTA DIN TOTAL;

• OPT CĂMINE MUNCITO

REȘTI PENTRU TINERI, CU O 

CAPACITATE DE 1310 

LOCURI?__________________

ț CINCI DISPENSARE;

• 17 CASE DE NAȘTERI.

Noua Casă de cultură din Pitești

Principalul

tineretul

beneficiar -
' ■' , -1 • ,..V 1 .f) ' It,

I
I
I
I
I
I
I Au

I
rale :

teci

Ie 18
denti

Lărgirea bazei materiale 
a culturii și sportului

funcționat
5 case de cultură • 225 cămine cultu- 

și cluburi ale sindicatelor • 249 biblio
teci publice cu un fond de 1.195.000 volume 

• 185 cinematografe • 3 000 de elevi și stu- 
i și-au petrecut vacanțele în tabere la 

munte și la mare.

S-au construit
• Două moderne case de cultură la 

Cîmpulung și Pitești • 12 cămine culturale 
noi • Ultimul cămin cultural dat în folosință 
în cincinal : la Coșești • Două complexe de 
atletism la Cîmpulung și Pitești • La Cîmpu
lung își desfășoară activitatea centrul națio
nal de pregătire a atleților juniori.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 6 MARȚI 16 MARTIE 1971

Luni, 15 martie a.c., a părăsit 
definitiv țara noastră A. V. Ba
sov, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste în Re
publica Socialistă România.

Luni după-arniază au avut 
loc ședința Biroului Executiv 
și Plenara Consiliului munici
pal București al Frontului U- 
nității Socialiste.

Lucrările au fost prezidate 
de tovarășul Dumitru Popa, 
președintele Consiliului.

Pe baza propunerilor făcute 
de către organizațiile compo
nente ale Frontului Unității

Socialiste au fost aleși noi 
membri ai Consiliului.

în Biroul Executiv au fost 
aleși tovarășii Dumitru Joița, 
vicepreședinte, Istrate Vasile, 
secretar. Petre Constantin, Ni- 
colae Mihalache și general Ni- 
colae Militaru, ca membri.

O delegație a Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, condusă 
de Emil Luca, adjunct al minis
trului, care a participat la des
chiderea Salonului internațional 
de mașini agricole de la Paris, 
s-a înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

„SĂNIUȚA DE ARGINT" 1971
— ediția a IlI-a —

VĂ PREZENTĂM LAUREAȚII

Didactica
modernizării

(Urmare din pag. I)

plicit obligați, la o informație cotidiană, la o „ținere la 
a registrului nostru de cunoștințe, traductibile în viața 
rentă. Dar tocmai aici vrem să facem o disociere. Ni se 
tîmplă să întîlnim nu o dată — și ce e mai trist, printre 
propriii noștri colegi de muncă și care recunosc de altfel, în 
vorbe, importanța reciclării — formula de o... magică ruti
nă : „Pe vremea mea cutare lucru se făcea mai bine și nu 
ațît de complicat". Să discutăm cele două adverbe : mai 
bine sau bine Irebuie puse în raport cu nivelul de conștiință 
din acea vreme. Așadar, cel care povestește astfel, exclude 
dintru început un element de importanță primordială și iese 
ipso facțo din timp ; „el“ rămîne în timpul — imperfect — 
al narației. Al doilea adverb : complicat. în ce constă exact 
complicația incriminată, n-o să înțeleg niciodată. Cu atît 
mai mult, dacă ea se referă, de pildă, la binefacerile noi ale 
științei, tehnicii, ale tehnologiei instruirii, cu vaste aplicații 
și facilitări concrete în domeniul însușirii cunoștințelor. Nu 
cumva complicat trebuie pus aici în legătură cu sfînta como
ditate? Nu cumva partizanii, mai mult sau mai puțin con
vinși, ai unor astfel de cuvinte și comparații — printre ei, nu 
o dată profesori, educatori — sînt tot acei care nu cred, să 
zicem, în televiziunea școlară? Nu cumva acești profesori, 
educatori care afișează cu superioritate astfel de „concepț'i" 
vetuste, sînt partizanii rămînerii în continuare a aparatului 
de televizor în cabinetul directorului de școală, pentru savu
rarea exclusivă a unor meciuri sau concerte de muzică ușoa
ră ? Nu vrem să intrăm în amănunte pe care cititorul le pre
supune cu ușurință : am înregistrat, uneori, declarații de o 
ignorantă patetică și cu atît mai triste cu cît autorii lor, 
investiți de fapt, cu datoria nobilă de a educa voiau 
să-i convingă și pe alții de justețea unei formule vătămă
toare : „pe vremea mea nu se învăța cu televizor și...". Se 
presupune continuarea sau, eventuala replică ; i-o pot da 
aceasta, la sfîrșitul zilei, și e mai usturătoare decît orice, 
propriii lor copii, care se interesează cu pasiune de tot 
ce e nou, se bucură de folosul noilor metode și știu să ex- 
traaă din ele sîmburele informației, al instrucției utile.

Spuneam că didactica modernizării are mai multe sensuri. 
Dar, într-un anume fel, ele se revarsă, toate, într-un singur 
obiectiv, acela al receptivități! eficiente, criteriu fundamen
tal al modernizării didactice. Dacă dăm, mai departe celui
lalt termen, corelativ — didactica modernizării — extensia 
cuvenită, vom înțelege că ea privește întreaga societate și 
nu numai instituția școlară, procesul de învățămînt. Ea în
globează deopotrivă relația — elev-profesor-părinte, mai 
precis domeniul educației permanente, relație în cadrul că
reia profesor și părinte înseamnă de fapt elevul aault, pe 
deplin conștient de rolul său dublu, de instructor social, de 
educator și de elev permanent. Iar dacă ar fi să o tradu
cem încă o dată în cuvinte, didactica modernizării înseam
nă în ultimă instanță reciclarea cotidiană a bunului nostru 
simț I

zi’ 
cu- 
în-

• VARVARA FERENCZ, lo
cul I

Campioana ediției. în vîrstă 
de 16 ani. a înregistrat cel 
mai bun timp în ambele 
manșe ale finalei (total : 
6.02.0 min). Este elevă în 
anul I al Școlii profesionale 
MIU din municipiul Bra
șov. De pregătirea ei s-a o- 
cupat îndeaproape profesoa
ra de educație fizică Doina 
Jugăreanu. în cadrul a nu
meroase coborîri de antre
nament.

• ALEXANDRU POP. lo
cul I

Merituosul campion al bă
ieților a fost, de departe, cel 
mai tehnic și mai curajos 
concurent. Reprezentînd ju
dețul Brașov, elevul din a- 
nul II al Școlii profesionale 
de construcții din Săcele a 
realizat recordul pirtiei de 
2 km : 7.13.0 min. S-a an
trenat foarte mult. venind 
chiar de unul singur din Să- 
cele în Poiană de peste 40 
de ori.

• ELENA FEDELEȘ, locul II »
Purtătoarea numărului 12 

de concurs, reprezentanta 
județului Neamț, a trecut 
prin serioase emoții pînă la 
obținerea „argintului". Abia 
după excelenta coborîre din 
manșa secundă, cînd a riscat 
totul. timpul înregistrat 
(6.22.9 min) i-a asigurat un 
loc pe podiumul de pre
miere.

• CORNEL IANOȘ, locul II.

Campionul județului Bacău 
deține o performantă de in
vidiat. El s-a clasat pe locul 
secund de două ori. în 1970 
și acum (timp : 8.04.6 min.) 
Deși n-a beneficiat de o sanie 
special pregătită, el s-a im
pus ca un bun tehnician al 
virajelor.

• GEORGETA SUHONSCHI, 
locul III

Medaliata cu bronz a edi
ției. campioana județului Bo
toșani. număr de concurs 28, 
este una dintre „veteranele" 
popularei competiții. Ea are 
la activ 3 participări. Timpul 
celor două manșe. 6.24.5 min., 
și treapta a treia a podiumu
lui. reprezintă cele mai bune 
performante ale ei pînă a- 
cum.

Elevul în clasa a Xl-a a 
Liceului din comuna Sărmaș 
(Județul Mureș) a obtinut 
medalia de bronz cu timpul 
de 8.11,02 min. Este antrenat 
de profesorul de educație 
fizică Vasile Negrea. Joacă 
volei în reprezentativa liceu
lui și este cîștigător al unui 
concurs județean de dansuri 
populare.

O dată cu reluarea campionatului redeschidem si rubrica 
noastră „MINUTUL 91" unde vom consemna faptele deosebite 
ale etapei, aprecierile și notele acordate de observatorii fede
rali jucătorilor selecționați în loturile reprezentative care se află 
înaintea unor întîlniri decisive, în „Campionatul Europei" și, 
respectiv, preliminariile J.O.

DECI APRECIERILE Șl NOTELE OBSERVATORILOR FEDERALI

ANGELO NICULESCU : „RADUCANU a apărat foarte bine, 
salvîndu-și echipa de la o înfrîngere... meritată după aspectul 
general al jocului. Senzațional reflexul cu care a scos, cu pi
ciorul, mingea șutată din 6 m. de Uifăleanu. Nota 10. LUPESCU : 
nesigur, lipsit de calm, plasament și execuții tehnice greșite. 
Nota 5. NEAGU : s-a mișcat puțin, dar a dovedit, ca de obicei, 
incisivitate. Are meritul înscrierii golului. Nota 7. ANCA : a 
acoperit ° zonă mare de teren, demonstrînd o bună pregătire 
fizică. A greșit la finalizare, trimițîr.d cîteva șuturi imprecise. 
Nota 7+- DEMBROWSCHI : o primă repriză excelentă în care 
a fost prezent pe tot terenul. Nota 9. RADU NUNWEILLER : 
constant — bine tot meciul, autor al unor execuții tehnice spec
taculoase. Nota 8. DINU : a jucat mijlocaș stînga defensiv cu 
sarcina de a-I marca pe Dembrowschi. Deși a recurs și la 
mijloace neregulamentare, nu și-a îndeplinit misiunea. Nota 6. 
DUMITRACHE : nu s-a angajat Ia efort, s-a izolat de joc. în 
repriza secundă, „s-a înfuriat" de 2 ori, periclitînd poarta ad
versă. Nota 6 (cu indulgență). LUCESCU : în curs de revenire 
la forma sa bună. Nota 6".

CORNEL DRAGUȘIN : „DESELNICU — neinspirat, Intîrziat 
în mișcări, plasament slab. Nota 4".

FLOREA TANASESCU : „SATMAREANU a fost apreciat cu 7, 
TATARU cu 5".

FLORIN DUMITRESCU: „ADAMACIIE — nota 8 și DOBRIN 
— 7".

COLOMAN BOGDAN-BRAUN : „MOCANU a fost lipsit de 
sprijinul coechipierilor ; orientare tactică foarte bună. Nota 7. 
IANUL : un atlet complet, disciplinat, joc de cap bun, marcaj 
perfect. Ii lipsește viteza de reacție și execuție. Nota 9."

MINUTUL 91
ION MARINESCU : „DOMIDE : foarte bun Ia mijlocul tere

nului, de unde a coordonat atacurile echipei ; aport substanțial 
și în fazele de apărare. A avut, însă, momente în care a dispă
rut din joc. Nota 7+“.

Jucătorii incluși în lotul olimpio au primit — din partea 
observatorilor federali — calificativele 1

Constantinescu 7, Ghiță 6, Cheran 7, Bădin 6, Olteanu (F.C. 
Argeș) 7, Vlad 7, N. Ionescu 4, Dincuță 7, Vigu 7, Sălceanu 7, 
Cojocaru 7, Dumitrii) II 9, Caraman 6, Florian Dumitrescu 7, 
Ivăncescu 7, Gyorfi 7, Pană 6, Oprea 5.

„GOLUL LUI BOJIN A FOST VALABIL..."

...este opinia observatorului federal Cornel Drăgușin, prezent 
Ia meciul Univ. Craiova — C.F.R. Timișoara. „Arbitrul Victor 
Pădureanu a anulat golul înscris de timișorean, Ia semnaliza
rea insistentă a tușierului Radu Buzdun. Acesta a apreciat că 
Bojin J-a faultat pe Deselnicu. In realitate, însă, nici vorbă de 
așa ceva. Bojin a trecut la 2 m pe lingă fundașul craiovean ! 
C.F.R. Timișoara merita cu prisosință punctele puse în joc !"

PROGRESUL MERITA UN PUNCT I

Cum scriam ieri, în diagrama etapei, rezultatul de la Cluj ne
dreptățește echipa bucureșteană, care nu a fost cu nimic infe
rioară partenerei sale — C.F.R. Cluj. La această părere a sub
scris și antrenorul federal Gh Ola, care ne-a declarat: „Pro
gresul a jucat mai bine ca în toamnă, acționînd ordonat, cil 
țesături de _pase Ia mijlocul terenului. Golul primit i-a trau
matizat, _ însă, moralul, echipa jucînd mai slab în repriza se
cundă, cînd ceferiștii au abuzat de faulturi și trageri de timp",

ELIMINĂRILE DE LA ARAD...

Arbitrul Constantin Bărbulescu începe să-și creeze o faimă. 
Aceea de a elimina jucătorii de pe teren. Vă amintiți, el a 
avut „curajul" de a-1 elimina pe giuleșteanul Dumitru în meciul 
Rapid — Farul ? Și, drept consecință. Dumitru a reînceput ac
tivitatea competițională... pe tușă ! Duminică, la Arad, C. Băr- 
buleșcu a apelat de 2 ori Ia cartonașul roșu, semn că a exclus 
din joc pe Broșovschi și pe Dodu. Dacă în privința primului a 
procedat foarte bine (arădeanul și-a lovit adversarul fără minge), 
eliminarea Iui Dodu — Ia un fault obișnuit de joc — a fost 
pare-se, dictată în compensație.

DUMITRU VIȘAN
VIOREL RABAGrupaj realizat de

• TURNEUL internațional fe
minin de șah de la Belgrad a 
continuat cu desfășurarea par
tidelor cuprinse in cea de-a 6-a 
rundă. Olandeza Vreeken a fă
cut remiză cu Teodorescu. R. 
Lazarovici (Iugoslavia) a între
rupt partida cu Nicolau. în cla
sament continuă să fie lideră 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 5 
puncte și o partidă întreruptă 
urmată de Jovanovic! (Iugosla
via), Vreeken (Olanda) cu cite 
3,5 puncte, Bilek (Ungaria), 
Joerger (R. F. a Germaniei) și 
Nicolau cu cite 3 puncte (2), 
Teodorescu 2 puncte (2) etc.

LUNI dimineața, a fost con
tinuată ultima partidă a meciu
lui de baraj pentru titlul de 
campion national la șah dintre 
Florin Gheorghiu și Victor Cio- 
cîltea. S-au mai efectuat doar 
două mutări, și arbitrii au con
semnat remiza. Conform regu
lamentului. Ia scor egal (5—5), 
titlul a revenit lui Victor Cio- 
cîltea, care devine pentru 5-a 
oară campion al tării.

★
Peste citeva zile va pleca in 

Argentina marele maestru inter
național Florin Gheorghiu. El 
va participa la tradiționalul tur
neu international de la Mar del 
Plata.

• PE O VREME admirabilă, 
duminică a luat sfîrșit la Poiana 
Brașov, întrecerile campionate
lor naționale de schi. în ultima 
zi, cu mare interes a fost ur
mărită proba de coborîre. La 
masculin, titlul a revenit lui 
Constantin Văideanu (A.S.A. 
Brașov) — l’49”9/10. Cel mai bun 
rezultat la feminin a fost obți
nut de Daniela Munteanu 
(A.S.A. Brașov) — 63”9/10.

Disputat la Borșa, campiona
tul național de sărituri cu 
schiurile de la trambulină a re
venit lui V. Birsan (Tractorul 
Brașov) cu 230,4 puncte. De re
marcat că una din săriturile 
sale â măsurat 93 m.

• CONFIRMIND forma exce
lentă în care se află în acest 
sezon, campionul olandez Ard 
Schenk a stabilit un nou re
cord mondial în cadrul concur
sului international de patinaj 
viteză de la Inzell. EI a par
curs distanța de 10 000 m în 
14’55’’ 9/10, timp superior cu 
5’T/10 vechiului record mondial, 
care-i aparține. Terminînd în
vingător în trei probe (1 500 m 
în 2’01”3/10 ; 5 000 m — 7T2”l/10 
și 10 000 m în 14’55”9/10), Ard 
Schenk a stabilit și un nou re
cord mondial la multiatlon. cu 
un total de 168,248 puncte.

• DUPĂ 7 zile de întreceri,
la Berna și în alte orașe elve
țiene au luat sfîrșit meciurile 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață, grupa B. în ul
tima zi a competiției au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate tehnice: Polonia—Austria 
3—2 (0—0, 2—0, 1—2) ; Elveția— 
Italia 5—0 (2—0. 2—0, 1—0) ;
R. D. Germană — Norvegia 8—4 
(1—0, 4—2, 3—2) ; Iugoslavia — 
Japonia 7—6 (1—2, 5—0, 1—4).

în mod surprinzător, primul 
loc în clasament a fost ocupat 
de echipa Elveției, care a reu
șit să se impună în fața prin
cipalelor favorite în lupta pen
tru promovare în grupa A, se
lecționatele Poloniei și R. D. 
Germane.

(Agerpres)

CCIDENTELE
TRACTORIȘTILOR

(Urmare din pag. I)

ților își îndeplinesc sarcinile pe 
linia protecției muncii, sarcini 
care fac parte integrantă din or
ganizarea producției, ne spunea 
inginerul Mircea Bejan, de la 
Inspectoratul județean pentru 
protecția muncii. Astfel, șefii de 
secții Și directorii din S.M.A. 
precum și inginerii șefi din 
C.A.P. nu efectuează recunoaș
terea terenurilor și nu asigură 
marcarea locurilor periculoase, 
respectiv a drumurilor de acces 
către frontul de lucru. Spre 
exemplu inginerii Stefan Mol
dovan (C.A.P. Miniiii Gherlei), 
Liviu Drăgan (C.A.P. Hășdate) 
și Ștefan luhasz (C.A.P. Sic) nu 
si-au îndeplinii obligația (stabi
lită prin ordin al M.A.I. A.S.A.) 
de a d i comenzi de lucrări săp- 
tăminale. prin care să precizeze 
itinerariul de deplasare a trac
toarelor, locurile periculoase și 
măsurile pentru evitarea acci
dentelor.

Pe de alia parte, șefii de sec
ții din S.M.A. realizează in mod 
formal instructaiul de protecție 
a muncii, rin singur exemplu : 
în fișa de instructaj a elevului 
Gheorghe Pop e scris negru ne 
alb că acesta a fost supus in
tr-o singură zi unui instructaj 
care a durat ...nouă zile. Auto
rul paradoxului e unul din șefii 
de secție de la S.M.A. Gilău, 
Dumitru Sucală.

Situația ne e confirmată de 
tovarășul Jean Ștcfănescu. șe
ful serviciului de protecția 
muncii din cadrul Ministerului 
Agriculturii. Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor.

— Formalismul cu care se 
face. în multe din unitățile 
noastre, instructajul periodic 
(lunar) de protecția muncii lasă 
deschisă calea accidentelor. în 
cîteva ore sînt citite sute 
și sute de articole, multe 
fără nici o legătură cu condițiile 
practice în care muncesc trac
toriștii. Pe lingă măsurile luate 
pentru lichidarea formalismului 
activității de instruire, in școli
le de mecanici agricoli a fost in
trodusă, ca obiect obligatoriu de 

studiu, protecția și tehnica 
securității muncii.

.Vizitînd cîteva din acest? 
școli în județele Mureș și Cluj, 
am constatat, însă, că materia
lele după care se studiază pro
tecția muncii nu cuprind cele 
mai recente dispoziții legislati
ve, că, pe de altă parte, mate
rialele de propagandă pentru 
care ministerul de resort chel
tuiește fonduri însemnate ajung 
în școli cu întîrziere, din surse 
și prin filiere diferite, uneori 
fiind procurate din excedentul 
altor instituții.

Multe accidente s-au petrecut 
și datorită lipsei de supraveghe
re a modului în care tractoriștii 
efectuează sarcinile primite, a 
felului în care respectă norme
le de protecția muncii.

— Cu tot numărul mare de 
amenzi pe care l-am aplicat, în 
ciuda numeroaselor controale 
efectuate de inspectorii noștri, 
în unitățile agricole nu se ma
nifestă o atenție suficientă pen
tru respectarea integrală a nor
melor de protecția muncii — 
ne spune tovarășul Gheorghe 
Balini, șeful Inspectoratului ju
dețean Mureș pentru protecția 
muncii. Așa se explică cum e 
posibil ca unii tractoriști să se 
abată flagrant de la itinerariile 
și programul de lucru stabilit, 
să efectueze lucrări particulare, 
să conducă în stare de ebrieta
te. Cei mai multi conducători 
de unităti și secții motivează că 
răspindirea largă a locurilor de 
muncă face imposibil lin control 
permanent si, de aceea, se ba
zează pe conștiința mecanizato
rilor. Nu e însă mai puțin ade
vărat că multi tractoriști în ciu
da instructajelor, precum și a 
sancțiunilor la care se expun 
încalcă cu ușurință normele de 
proiecția muncii, creează premi
se pentru cele mai grave acci
dente. Cred că înlăturarea ca
rențelor din conștiința profe
sională a unora dintre tracto
riști se poat" realiza numai cil 
sprijinul sindicatelor, al U.T.C. 
— mai ales că majoritatea trac
toriștilor sînt tineri și foarte 
tineri.

Această ultimă opinie am con
semnat-o si din partea maistru
lui Vasile Remețean, locțiitor al 
secretarului organizației P.C.R. 
la . S.M.A. Satulung, județul 
Maramureș

— Este necesar ca organizația 

U.T.C. să intervină cu mai 
multă autoritate pentru respec
tarea disciplinei in muncă de 
către tineri. Dar, după părerea 
mea, gravitatea accidentelor de 
muncă ale tractoriștilor e dato
rată și unor cauze de ordin teh
nic. E vorba de lipsa așa-numi- 
teiar „cabine de rezistentă", 
care, în cazul unui accident — 
in special la răsturnarea tracto
rului — asigură integritatea cor
porală a tractoristului.

De la tovarășii Gheorghe Ba- 
lint și Mircea Bejan am aflat 
că, intr-adevăr, în județele Mu
reș și Cluj, unde 75 la sută și 
respectiv, circa 40 la sută din te
renurile agricole sînt situate in 
pante de peste 10 grade, numă
rul tractoarelor care dispun de 
cabine de rezistență este foarte 
redus (circa 22 la sută din nu
mărul total în județul Mureș și 
aproape 6 la sută în județul 
Cluj).

— în plus, ne comunică tova
rășul Balint, nici aceste trac
toare cu cabină de rezistență, 
așa puține cum sint, nu sint re
partizate în zonele cele mai pe
riculoase, fiind folosite deseori 
la transporturi pe șosele. De a- 
semenea, ele nu sînt încredin
țate, așa cum ar fi normal, trac
toriștilor tineri, fără experien
ță, care sînt repartizați pe trac
toare vechi, cu multe defecțiuni 
tehnice și, contrar indicațiilor 
M.A.1A.S.A., sînt puși să lucre
ze noaptea, pe terenuri înclinate 
(uneori sînt folosiți in asemenea 
condiții chiar elevii practi- 
canți I).

în convorbirea pe care, la sfîr
șitul anchetei noastre, am pur- 
tat-o cu tovarășul Victor Toma, 
inspector la Ministerul Muncii, 
am revenit asupra categoriilor 
de cauze care stau la baza ac
cidentelor de muncă ale tracto
riștilor. Le-am notat din nou, 
în ordinea importanței lor ; in
suficienta instruire tehnologică 
și de protecție a muncii în șco
lile de mecanizatori, în special 
în ce privește pe absolvenții 
cursurilor de scurtă durată ; de
fecțiuni în efectuarea instructa
jelor generale de protecția mun
cii în S.M.A. și unitățile agri
cole : carențele în organizarea 
muncii care aparțin conducăto
rilor și șefilor de secții ale a- 
cestor unităti : lacunele din con
știința profesională și disciplina 
in muncă a unor tractoriști.

Ultima, dar nu și cea din 
urmă dintre cauze ar fi defec
țiunile de construcție ale trac
toarelor, în principal lipsa cabi
nelor de rezistență.

Din cele 120 000 de tractoare 
existente, la ora actuală, abia 
circa 15 900 — deci cam a 6-a 
parte, sînt dotate cu asemenea 
cabine care. în cazul răsturnării, 
salvează pe omul de la volan. 
(In 1969 și 1970. din 450 de răs
turnări ale tractoarelor dotate 
cu cabine de rezistență, numai 
una s-a soldat cu moartea trac
toristului).

Ținînd seama de faptul că 
peste 60 la sută din accidente

Regăsirea adolescentei
(Urmare din pag. I)

turnat în ciment pe zidurile ma
sive ale multora dintre clădirile 
care dau și azi Bucureștiului acel 
farmec simplu și inimitabil de 
nostalgică rătăcire în cîmpie și 
parcă pierdut din ce în ce mai 
mult în avalanșa verticală de be
ton pastelat, de sticlă verzuie, de 
aluminiu lustruit.

Menit programatic analizei u- 
nor soluții presupuse de proce
sul de reconstrucție industrială și 
urbană pe care, inevitabil, Româ
nia de după război trebuia să-l 
înceapă, volumul ce-1 fascinase 
pe adolescentul (azi tînăr arhitect 
și asistent universitar) Florin Do- 
brescu, își păstrase încă semnifi
cațiile angajante întemeiate pe 
afirmarea deschisă și motivată a 
elementelor arhitecturale româ
nești, pe dezvăluirea unor aspec
te noi ale relației complexe om- 
mediu, pe ceea ce în sfîrșit, re
trospectiv, Florin Dobrescu adu
nă azi sub cuvintele „încercarea 
viitorului".

„Erau cu adevărat 0 încercare, 
o forțare a viitorului, își amin
tește tulburat Florin Dobrescu. O 
desconspirare a viitorului, poate 
mai mult sentimentală, ca și cum 
sub ochii mei mirați ar fi început 
să existe deodată fabrici, străzi, 
case, o întreagă lume exactă, con
cretă, neîndoielnică, o lume prin 
care aveam să trec, o lume în ca
re aveam să trăiesc... Mi se pă
rea extraordinar, fascinant, era o 
șansă de care trebuia să profit, și 
am luat imediat hotărîrea că voi 
fi, indiferent de piedici, arhitect. 

constau în răsturnarea tractoru
lui. că pe plan mondial există 
tendința de a nu se mai permite 
folosirea tractoarelor fără a- 
ceastă cabină, că, în sfîrșit, toate 
tractoarele pe care le exportăm, 
atît de apreciate peste hotare, 
sînt dotate cu cabine de rezis
tentă. ne e greu să înțelegem de 
ce foarte multe din mașinile li
vrate beneficiarilor interni. în 
special M.A.I.A.S.A.. de către 
Uzina de tractoare din Brașov, 
sînt lipsite de aceste elemente 
de securitate, indispensabile la 
soecificul terenurilor agricole 
din țara noastră.

De la tovarășul Jean Stefă- 
nescu am aflat situația — cel

N-a trecut însă mult timp și 
m-am dezmeticit, singur, m-a cu
prins teama că nu am acel sum
mum de calități necesare acestei 
profesiuni, că nu am talent, că nu 
am acea conformație a voinței și 
acea candoaie, după cum mi-a 
spus mai tîrziu profesorul Canta- 
cuzino, cînd i-am fost prezentat, 
a risipirii talentului și muncii în 
mulțimea de amănunte ce se vor 
desăvîrși, dar nu totdeauna și nu 
de fiecare dată pe deplin, în 
construcții reale, în ziduri pe ca
re le poți atinge cu rnîna..."

Ar putea părea ciudat, dar toc
mai aci, în posibilitatea de a con
strui înainte de toate pe hîrtia 
foșnitoare de calc fantaste lumi 
din cărămidă și beton, fantaste si
luete de oameni alunecînd prin
tre copaci fragili cu vîrful îndoit 
de nemărginirea îndrăznelii, fan
taste adăposturi și imense spații 
cutreierate de lumina unor înce
puturi — și a aștepta apoi și a 
nu pregeta nimic pentru împlini
rea lor reală, pentru clipa în care 
palma va încălzi cărămida zgrun- 
țuroasă, pentru clipa pașilor pe 
lingă șirul sufocat de sevă al 
copacilor, pentru clipa înțelegerii 
lumii acesteia știute — a redes
coperit Florin Dobrescu curajul 
de a lua din nou creionul în mi
nă.

în aceeași toamnă în care pro
fesorul Cantacuzino i-a spus: „în
cearcă, datoria fiecăruia este să-și 
caute adevărul propriului destin", 
Florin Dobrescu se prezintă la e- 
xamenul de admitere în faculta
tea de arhitectură, dar după pro
bele de desen ornamental și teh

puțin curioasă — in care se află 
M.A.I.A.S.A., care nu reușește 
să ajungă la un acord cu 
M.I.C.M. în problema fabricării 
cabinelor de rezistentă pentru 
tractoarele aflate deja în func
țiune și nici pentru dotarea cu 
asemenea cabine a tractoarelor 
noi. Acordul încheiat în acest 
sens, acum cîtiva ani. precum și 
hotărîrea comună respectivă nu 
au fost onorate de producător. 
La tel de curios ni se pare fap
tul că o cabină de rezistență 
construită la „Tractorul" — deci 
la uzina de specialitate, costă a- 
proape de două ori mai mult de
cît dacă e construiiă în unitățile 
proprii ale M.A.I.A.S.A. și cu 

nic este eliminat din concurs. Cî
teva săptămîni șovăie furios și ne
mulțumit de sine între renunța
rea definitivă la arhitectură și ră
gazul liniștit al unui an de zile, 
oferit de părinți, timp în care să 
se pregătească mai bine pentru 
un nou examen. în cele din urmă 
alege. Trei ani mai tîrziu termi
nă printre primii Școala tehnică 
de arhitectură și cere, entuziast, 
să fie repartizat la Galați, unde se 
începuse construcția noilor car
tiere. Este dornic de muncă, de 
afirmare, are mai multe idei pe 
care ar vrea să le confrunte cu 
practica, să le verifice și să se ve
rifice, să adauge astfel argumente 
temeinice la adevărul destinului 
său ales cu încăpățînate. Se po
menește însă izolat în hățișul u- 
nor chestiuni administrative, șan
tierul rămîne undeva, dincolo de 
ferestrele biroului, teritoriu ne
știut și cu fiece zi mai îndepăr
tat...

„Evident, a? fi putut accepta 
fără multe întrebări și complica
ții această «îndepărtare», ar fi 
fost cel mai la îndemînă gest pe 
care l-aș fi putut face. Probabil 
că l-aș fi regretat, dar nu foarte 
curînd pentru că, la urma urme
lor, trăiam comod, adică eram 
implicat extrem de puțin, atît cît 
mi se cerea, arareori mai mult ca 
de obicei și atunci cu un soi de 
grijă reciprocă, fiindcă reproșurile 
nu conveneau nimănui. Era ceva 
comod. Un timp nu mi-am dat 
seama ce se întîmplă cu mine, 
simțeam doar din ce în ce mai 
limpede că pierd printre degete 

circa 2 000 lei mai mult decît 
dacă e livrată de I.R.A. Cîmpi- 
na aparținînd de M.T.A.N A. îr. 
realitate, cu aceleași fonduri 
s-ar putea dubla ritmul dotării 
cu cabine a tractoarelor aflate 
in folosință, oferindu-se astfel 
tinerilor mecanizatori condiții 
normale de lucru. Fiindcă a- 
ceste cabine nu au numai un rol 
de protecție în cazul răsturnă
rilor ci și acela, tot atît de im
portant, de a-1 feri pe tractorist 
de ploaie, de vint, de praf, de 
frig. Pentru cei ce lucrează pe 
cimp, pe orice vreme și adesea 
în orar de „zi lumină" ni se 
parte firească această investiție.

curajul cu care luasem pentru a 
doua oară creionul în mină..."

înainte de a împlini un an de 
ședere la Galați, Florin Dobres
cu se întoarce la București și 

începe să lucreze într-un institut 
de proiectări industriale. E o tre
cere mărturisită spre o nouă în
cercare de a intra la Facultatea de 
arhitectură, și de astă dată reu
șește. Cinci ani la rînd rămîne 
doar unul dintre studenții care 
lipesc din cînd în cînd pe feres
trele mari ale facultății, dintr-o 
deprindere ce va sfîrși prin a 
deveni tradiție, dreptunghiuri de 
hîrtie cu conturul i violent colora
te, căutări firești în preajma ul
timei încercări de dinainte de a 
pătrunde în drepturile și obliga
țiile profesiunii: examenul de di
plomă — dar odată ajuns aici și 
apoi odată depășit cu bine acest 
prag (proiectul rezolva original un 
complex turistic de pe Valea Lo
trului) este pus în situația să-și 
gîndească viitorul cu vechea ne- 
hotărîre a adolescenței.

„Nu mă interesau, strict profe
sional, o mulțime de lucruri, în 
schimb, altele, mă pasionau pur și 
simplu și continuă să mă pasio
neze și azi., dovadă că aproape fă
ră voie am ales bine. Dar nu as
ta era totul. Aveam nevoie și con
tinui să am, și cred că fiecare tî
năr la început de drum în pro
fesiune are obligația fată de sine 
și față de ceilalți să pretindă acel 
climat și adevăr al destinului, 
cum spunea profesorul Cantacuzi
no. Nu sînt vorbe goale, lipsite 
de acoperire, este o realitate pe 
măsura timpului pe care-1 trăim, 

poate una din realitățile cele mai 
pregnant umâne, din păcate însă 
nu totdeauna înțeleasă sau încu
rajată. Desigur, aș fi fost bucuros 
ca proiectul meu de diplomă să 
nu rămînă doar pe hîrtie, mai 
cred și azi că atunci cînd se va 
amenaja valea Lotrului se va gă
si cineva să-și amintească de el, 
dar în zilele cînd îl lucram știam 
bine că ceea ce fac nu este decît 
un rămășag cu mine însumi, cu 
fantezia și puterea mea de mun
că ce-mi va aduce pgate nota ze
ce și mi-a adus nota zece și ni
mic altceva. Ești tînăr și în jurul 
tău trebuie să găsești de fiecare 
dată o certitudine de care să te 
reazemi și aceste certitudini ale 
tale și ale celorlalți sînt climatul 
și adevărul destinului ce ti-1 por{i 
spre deșăvîrșire. Pentru asta eram 
nehotărît atunci cînd am terminat 
facultatea : simțeam că va mai 
trebui să aștept un timp pînă ce 
să fiu implicat pe de-a întregul, 
și nu mai găseam în mine prea 
multă răbdare..."

*
Florin Dobrescu, asistent la 

Facultatea de arhitectură din 
București și arhitect în cadrul 
secției de proiectare a Ministe
rului Învătămîntului, a terminat 
facultatea în urmă cu trei ani. 
Specializat în acest răstimp în e- 
dificii școlare, a participat Ia rea
lizarea proiectului Facultății de 
construcții de la Cluj, a Institu
tului de electrotehnică de la Ti
mișoara, la propunerile de îmbu
nătățire a proiectelor tip pentru 
construcțiile școlare etc. Momen
tul profesional pe care-1 traver
sează azi este acela al efortului 
colectiv de radicalizare a proiec
telor viitoarelor școli, de aflare a 
soluțiilor care să confere în între
gime școlii rostul ei primordial și 
fundamental de colectivitate con
stituită din individualități dis
tincte.

Și ar mai fi ceva. Ar mai fi 
poate regăsirea continuă a ado
lescenței petrecută în Bucureștiul 
bulevardelor cu asfalt cenușiu și 
negru, al șantierelor din cele mai 
neașteptate locuri, al liniilor de 
tramvai legănate în luciul mereu 
alunecos și aproape alburiu al pa
vajului vechi, al automobilelor 
rătăcind parcă la întîmplare pe 
străzi liniștite și atîngînd uneori 
surprinzător, coloana lichidă și 
tulbure a Dîmboviței. Și ar mai 
fi poate gîndul unor ziduri vii
toare în care să fie încrustat cu 
litere adinei numele de tînăr: 
Florin Dobrescu.
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VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNULUI REVOLUȚIONAR
PROVIZORIU AL REPUBLICI VIETNAMULUI DE SUD

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu Conferința de presă
Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian vor putea să-și 
hotărască dezvoltarea așa cum o doresc. Considerăm că, folo
sind toate formele de luptă posibile, bizuindu-se pe sprijinul 
țărilor socialiste, al tuturor forțelor antiimperialiste, poporul 
vietnamez, celelalte popoare din Indochina pot fi sigure de 
victorie.

România sprijină propunerile Frontului Național de Eli
berare, bază realistă care poate duce la rezolvarea politică 
a războiului din această zonă, cu respectarea drepturilor na
ționale ale popoarelor îndochineze. a intereselor păcii și secu
rității internaționale.

Noi urăm Frontului Național de Eliberare, poporului viet
namez, celorlalte popoare din Indochina să obțină victoria 
cit mai curînd, spre a se putea astfel consacra muncii de 
construcție pașnică, ridicării bunăstării lor.

Doresc să asigur pe tovarășii vietnamezi de tot sprijinul 
din partea poporului român și să le urez succese cit mai mari 
in lupta lor dreaptă.

Propun acest toast pentru succesul luptei pe care o duce 
populația sud-vietnameză, sub conducerea Frontului National 
de Eliberare ;

Pentru președintele Prezidiului Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare, Nguyen Huu Tho :

Pentru președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu, 
Huynh Tan Phat ;

Pentru ministrul de externe și șeful delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu — doamna Nguyen Thi Binh ;

In sănătatea tuturor celorlalți tovarăși prezenți aici ;
Pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre țările 

noastre, dintre popoarele român și vietnamez I

Toastul doamnei
Nguyen Thi Binh

(Urmare din pag. I)

independență și libertate națională. Considerăm realizările mari 
obținute de către poporul român în opera de construcție so
cialistă ca realizări ale poporului sud-vietnamez. Permiteți-mi 
să urez poporului român ca, sub conducerea partidului și a 
guvernului, să obțină victorii și mal mari in această muncă 
a sa.

In încheiere, doresc să exprim dorința noastră ca relațiile 
de prietenie dintre cele două țări și popoare ale noastre, Re
publica Socialistă România și Republica Vietnamului de Sud 
să se întărească și să se dezvolte tot mai mult, ca solidari
tatea combatantă dintre cele două țări și popoare ale noastre 
să se dezvolte și mai mult în interesul celor două popoare ale 
noastre.

Permiteți-mi și mie ca să toastez, înainte de toate, pentru 
prietenia și solidaritatea frățească dintre poporul român și 
poporul vietnamez.

Urez poporului român victorie în îndeplinirea planului cin
cinal pe perioada 1971—1975.

In sănătatea dv., domnule președinte Nicoiae Ceaușescu,
în sănătatea dv., domnule președinte Ion Gheorghe Maurer, 
în sănătatea tuturor celor prezenți aici.
în sănătatea colegului meu, domnul Mănescu.
Urez tuturor celor prezenți aici multă sănătate și noi vic

torii în activitatea pe care o desfășoară.

a doamnei Nguyen Thi Binh

Recepție oferită de către delegația Guvernului
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud
Delegația Guvernului Revolu

ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de 
ministrul afacerilor externe, 
doamna Nguyen Thi Binh, a o- 
ferit, luni seara, o recepție în 
saloanele Casei Centrale a Ar
matei, cu prilejul vizitei oficia

le pe care o face în țara noas
tră.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Ilie Verdeț, Paul Nicu- 
lescu-MiZil, Dumitru Popa, Ște
fan Voitec, Ion Stănescu, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliului

de Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la

Toastul doamnei 
Nguyen Thi Binh

Stimați conducători ai Partidului Comunist Român și aî 
Guvernului Republicii Socialiste România,

Doamnelor și domnilor,
Membri al corpului diplomatic.
Dragi prieteni,

Iată că mîine va trebui ca noi să părăsim deja frumoasa 
și ospitaliera Românie, care ne-a primit ca pe niște prieteni 
apropiați. _ , ,,

Părăsindu-vă, noi ducem cu noi întipărite în inimă, aminti
rile frumoase ale acestor zile în care am fost înconjurați de 
afecțiunea dumneavoastră și de solicitudinea dumneavoastră 
frățească.

Noi știm foarte bine că dincolo de această primire, in ace
lași timp solemnă și cordială, pe care ne-âți rezervat-o, se 
află simpatia și solidaritatea militantă pe care dumneavoastră 
le manifestați față de lupta poporului nostru.

Vă rog deci să-mi permiteți să fiu interpreta sentimentelor 
populației noastre sud-vietnameze și să vă exprim sincere 
mulțumiri.

Dragi prieteni.
Deși a lost scurtă, vizita delegației Guvernului Revoluțio

nar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud in Republica 
Socialistă România a fost încununată de succes. Noi am putut 
vizita o scrie de localități și uzine din țara dumneavoastră. 
Am avut cinstea să fim primiți de Președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, de Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, de Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec. Am avut, de asemenea, contacte cu 
reprezentanți ai organizațiilor de masă din România. Pe de 
altă parte, am avut întrevederi cordiale cu delegația Guver
nului Republicii Socialiste România, condusă de prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, întrevederi care 
ne-au permis să ajungem la o mai bună înțelegere reciprocă 
și care au dus la elaborarea unei declarații comune în legă
tură cu situația din Vietnam. Toate acestea ne dau posibili
tatea să strîngem și mai mult in viitor legăturile de priete
nie și dc solidaritate militantă care există deja intre cele 
două guverne și popoare ale noastre.

In cursul acestor activități, noi ara putut să ne dăm seama 
de faptul că conducătorii Partidului Comunist Român, ai Gu
vernului Republicii Socialiste România, ca și poporul român, 
concentrindu-și eforturile pentru a desăvîrși construirea so
cialismului in propria lor țară, au urmărit întotdeauna în
deaproape lupta noastră și, potrivit posibilităților lor, ne-au 
acordat un ajutor multilateral prețios, atît pe plan politic și 
moral, cit și material. Acest spirit internaționalist ne întă
rește și ne încurajează să ducem la bun sfîrșit lupta noastră.

Am putut, de asemenea, să ne dăm seama la fața locului 
de realizările mărețe aie poporului român in construirea țării 
sale. Continuîiul să dezvolte frumoasele sale tradiții de luptă 
și de muncă, pline de abnegație și de eroism, el a știut să 
transforme o Românie slab dezvoltată dinainte de război in
tr-o Românie socialistă prosperă, strălucind pe malurile Mă
rii Negre. Noi ne bucurăm viu dc toate aceste succese și le 
considerăm ca pe ale noastre proprii.

Ca și poporul român, poporul vietnamez aspiră fierbinte la 
pace. Noi dorim pacea pentru a putea, ca și frații și surorile 
noastre din România, să reconstruim patria noastră. Dar, tre
buie să fie o pace in independență și in libertate. In acest 
spirit, noi am prezentat la Conferința de la Paris propuneri 
în același timp juste, rezonabile și realiste, ca bază pentru 
o reglementare echitabilă a problemei vietnameze. Din păcate, 
la ora actuală, administrația Nixon nu numai că nu vrea să 
negocieze cu seriozitate, dar chiar intensifică și extinde răz
boiul de agresiune.

Poporul nostru, ca și celelalte popoare din Indochina, nu 
are decît o singură alternativă : de a continua și a intensifica 
lupta pentru drepturile noastre sacre și inalienabile. In acea
stă luptă îndelungată și grea, noi nu sîntem singuri. Avem 
alături de noi popoarele din țările socialiste și prieteni din 
lumea întreagă, inclusiv din Statele Unite. Noi nu precupețim 
nici o privațiune și nici un sacrificiu pentru a învinge pe 
agresorii americani, pentru a ne îndeplini datoria noastră na
țională și, în același timp, a contribui la lupta popoarelor 
pentru pace, independență, democrație și progres social.

încă o dată, noi ținem să exprimăm Partidului Comunist 
și Guvernului Republicii Socialiste România recunoștința noas
tră pentru faptul că au reafirmat hotărîrea lor de a continua 
să sprijine lupta poporului nostru pînă la victoria finală.

Acum, propun să toastăm :
— pentru victoria construirii socialismului in România :
— pentru victoria poporului vietnamez și a popoarelor in-

dochineze ; . ,
— pentru întărirea legăturilor de prietenie și solidaritate 

combatantă între popoarele vietnamez și român ;
— în sănătatea Președintelui Consiliului de Stat, Nicolae 

Ceaușescu !
— în sănătatea Președintelui Consiliului de Miniștri, Ion 

Gheorghe Maurer!
— in sănătatea membrilor delegației Guvernului Republicii 

Socialiste România care au purtat tratative cu noi ;
e- în sănătatea tuturor prietenilor prezenți aici 1

Toastul tovarășului 
Ilie Met

Stimată doamnă ministru Nguyen Thi Birrh,
Dragi prieteni vietnamezi,
Doamnelor și domnilor,
Tovarăși !
Am reținut cu deosebită plăcere cuvintele calde în care 

doamna ministru Nguyen Thi Binh a vorbit despre sentimen
tele de simpatie și prietenie manifestate de țara noastră față 
de delegația guvernamentală condusă de domnia sa. Doresc 
să subliniez, de asemenea, că ne-au mișcat profund cuvintele 
de prețuire exprimate față de sprijinul pe care partidul, guver
nul și poporul român îl acordă cauzei drepte a poporului 
vietnamez. îngăduiți-mi să mulțumesc pentru aceste cuvinte 
calde, precum și pentru toate aprecierile făcute de distinșii 
noștri oaspeți la adresa realizărilor României și ale poporu
lui ei, la adresa prieteniei româno-vietnameze.

In cursul întilnirii pe care ați avut-o azi cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ați aflat prin glasul cel mai autorizat al 
partidului, statului și poporului român, inalta stimă și apre
ciere de care se bucură la noi lupta poporului vietnamez, a 
celorlalte popoare din Indochina, pentru apărarea ființei na
ționale, a dreptului sacru de a-și hotărî destinele fără nici 
un amestec din afară, precum și hotărirea noastră de a acorda 
și in viitor întregul sprijin acestei lupte drepte.

Luptătorii pentru libertate, independență și salvgardarea 
ființei naționale, cei ce nu pregetă în fața celor mai mari 
sacrificii pentru a-și apăra țlreptul la dezvoltare de sine stă
tătoare au avut și vor avea întotdeauna de partea lor cele mai 
calde sentimente ale poporului nostru, se vor bucura de spri
jinul internaționalist al partidului, guvernului și poporului 
român.

Ne pronunțăm pentru retragerea trupelor americane din Viet
namul de Sud. pentru încetarea oricăror acte de agresiune îm
potriva Republicii Democrate Vietnam, împotriva celorlalte po
poare din Indochina, pentru respectarea dreptului lor inalie
nabil de a-și soluționa problemele potrivit aspirațiilor naționale.

In cursul scurtei dumneavoastre vizite ați făcut cunoștință 
cu unele din realizările și preocupările noastre. Asigurați po
porul frate vietnamez că poporul român nu va precupeți nici 
un efort pentru a-și ridica țara pe noi culmi de civilizație și 
cultură și pentru a-și aduce contribuția multilaterală la întă
rirea frontului antiimperialist al forțelor luptătoare pentru inde
pendență națională, dezvoltare democratică, pace și progres 
social.

In încheiere, doresc să exprim încă o dată bucuria și satis
facția guvernului și poporului nostru în legătură cu vizita 
delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu din Republica 
Vietnamului de Sud, cu schimbul prietenesc de vederi care a 
avut loc eu acest prilej, să-mi afirm convingerea că vizita 
dumneavoastră va contribui, totodată, la strîngerea legăturilor 
dintre țările noastre, la cauza apărării libertății, independen
ței și dreptului la autodeterminare al popoarelor din Indo
china, la cauza păcii in această zonă și in întreaga lume.

Propun să toastăm :
— pentru eroicul popor vietnamez și pentru triumful nă

zuințelor sale nobile ;
— pentru victoria cauzei drepte a tuturor popoarelor din 

Indochina ;
— pentru dezvoltarea și întărirea continuă a prieteniei și 

solidarității româno-vietnameze ;
— în sănătatea Președintelui Prezidiului Comitetului Cen

tral ai Frontului Național de Eliberare, Nguyen Huu Tho ;
— în sănătatea Președintelui Guvernului Revoluționar Pro

vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Huynh Tan Phat ;
— în sănătatea dumneavoastră, doamnă ministru, in sănă

tatea dumneavoastră, stimați membri ai delegației guverna
mentale !

— in sănătatea dv., a tuturor celor de față !

Vizita în Capitală a delegației
Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud
în cursul dimineții zilei de 

luni, delegația Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de 
ministrul afacerilor externe, 
doamna Nguyen Thi Binh, a fă

București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției, desfășura
tă într-o atmosferă caldă, priete
nească, ministrul afacerilor exter
ne, doamna Nguyen Th; Binh, și 
tovarășul Ilie Verdeț au rostit 
toasturi.

cut o vizită prin Capitală. Au fost 
vizitate ansamblul de construcții 
din Piața Palatului, precum și 
cartierele de locuințe Drumuul 
Taberei, Titan și Balta Albă.

(Agerpres)

Luni după-amiază, doamna 
Nguyen Thi Binh, conducă
toarea delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
ministrul afacerilor externe, a 
avut cu reprezentanți ai pre
sei române și corespondenți 
străini acreditați la București, 
o întîlnire în cadrul căreia a 
făcut o declarație și a răspuns 
la întrebările ziariștilor.

Adresîndu-se celor prezenți, 
doamna Nguyen Thi Binh, a 
început prin a împărtăși apre
cierile sale asupra vizitei pe 
care delegația vietnameză o 
întreprinde în Republica So
cialistă România.

Referindu-se. la primirea de
legației de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, oaspetele 
a arătat că în cadrul convor
birii care a avut loc, a pre
zentat situația din Vietnamul 
de Sud, din întreaga Indochi- 
nă, precum și poziția Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
în problema vietnameză. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
urmărește cu atenție situația 
din Vietnam, din întreaga In
dochina — a spus domnia sa. 
Această atenție se datorește 
pe de o parte, acțiunilor gra
ve, primejdioase pe care le în
treprind Statele Unite în In
dochina, pe de altă parte, fap
tului că guvernul și poporul 
român au nutrit de la început 
și nutresc sentimente de prie
tenie și solidaritate cu poporul 
nostru. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, ca și întregul po
por român, dorește fierbinte 
ca lupta poporului nostru să 
se încheie cu o victorie defi
nitivă. Sîntem bucuroși că 
domnul Ceaușescu și-a expri
mat aceste sentimente față de 
noi, că guvernul și poporul 
român și-au reafirmat spriji
nul multilateral acordat luptei 
patriotice a poporului nostru. 
Noi considerăm aceasta ca un 
ajutor foarte prețios pentru 
poporul nostru în special în 
situația actuală, a spus minis
trul de externe al Republicii 
Vietnamului de Sud.

Referindu-se, în continuare, 
Ia convorbirile avute cu dele
gația guvernamentală română, 
condusă de prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, precum și Ia vizitarea 
unor obiective industriale și 
culturale, doamna Nguyen Thi 
Binh a relevat : Pretutindeni 
am fost întîmpinați cu căldu
ră, pretutindeni prietenii ro
mâni și-au exprimat solidari
tatea cu lupta eroică a po
porului nostru. Conducătorii 
de partid și de stat ai Româ
niei și-au reafirmat hotărîrea 
lor de a continua să sprijine 
.multilateral lupta populației 
din Vietnamul de Sud, lupta 
popoarelor din Indochina.

Deși scurtă, vizita noastră 
se încheie cu rezultate foar
te frumoase. Am fost îndeo
sebi satisfăcuți și ne-am bucu
rat foarte mult de ospitalita
tea și de sentimentele pe care 
le nutresc prietenii români 
față de noi.

Răspunzînd unei întrebări 
cu privire la însemnătatea vi
zitei delegației G.R.P. în 
România pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și soli
daritate frățească dintre po
poarele vietnamez și român, 
conducătoarea delegației viet
nameze a spus : Țelurile pen
tru care delegația noastră se 
află în vizită în România au 
fost atinse. înainte de toate 
vizita delegației noastre a a- 
vut ca scop întărirea și inten
sificarea relațiilor de priete
nie și solidaritate dintre po
poarele vietnamez și român. 
Ne întoarcem purtînd în ini
ma noastră sentimente și a- 
precieri deosebite la adresa 
poporului român, datorită sen
timentelor pe care poporul 
dumneavoastră le nutrește față 
de noi. In al doilea rînd, în 
situația gravă, extrem de gra
vă din Vietnam și Indochina 
schimburile de păreri pe care 
le-am avut cu guvernul ro
mân le apreciem ca foarte im
portante și putem spune 
că ele s-au soldat cu re
zultate foarte bune, a spus 
doamna Nguyen Thi Binh, re- 
liefînd în continuare sprijinul 
și ajutorul reciproc pe care 
și-l acordă cele două țări, 
sprijinul și ajutorul pe care 
poporul român le acordă luptei 
poporului vietnamez.

Ministrul de externe al Re
publicii Vietnamului de Sud 
s-a oprit apoi pe larg asupra 
evoluției actuale a situației 
din Indochina, relevînd că răz
boiul de agresiune dus de Sta
tele Unite în Vietnamul de 
sud nu numai că s-a prelungit 
și intensificat, dar a fost ex
tins asupra întregii Indochine. 
In ultimele 10 luni, a spus ea, 
imperialiștii americani au ex
tins acest război de agresiune 
în Cambodgia și Laos, creînd 
astfel trei Vietnamuri de sud 
în această parte a lumii. In 
același timp, Statele Unite își 
intensifică bombardamentele 
asupra Republicii Democrate 
Vietnam. In ciuda protestelor 
energice din lumea întreagă, 
inclusiv ale poporului ameri
can, Administrația Nixon pre
gătește noi aventuri militare 
împotriva Republicii Demo
crate Vietnam. Această politi
că războinică reprezintă o a- 
menințare la adresa păcii din 
Asia de sud-est, din întreaga 
lume, Doamna Nguyen Thi 
Binh a arătat în continuare 
că Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud sprijină declara
ția Republicii Democrate Viet
nam din 23 februarie și că de
legațiile R.D.V. și G.R.P. la 
conferința cvadripartită de la 
Paris au hotărît să nu mai fie 
reprezentate la convorbiri la 
nivelul șefilor de delegații ci 
de adjuncți, ca o nouă expre
sie a protestului împotriva po
liticii războinice a Statelor U- 
nite în Vietnam.

Trebuie să spunem, a conti
nuat ministrul de externe, că 
la ora actuală, imperialiștii a- 
mericani și autoritățile mario
netă de la Saigon primesc lo
vituri puternice nu numai în 
Vietnamul de Sud, ci și în 
Cambodgia și Laos. Dacă im
perialiștii americani vor ex
tinde. în încăpăținarea lor, ac
țiunile agresive împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, 
atunci ei vor primi lovituri și 
mai puternice. împreună cu 
popoarele khmer și laoțian 
vom face să eșueze acțiunile 
Statelor Unite. Și, desigur, noi
le acțiuni vor primi riposta 
cuvenită din partea popoarelor, 
din întreaga lume, inclusiv a 
poporului american.

Răspunzînd unei întrebări, 
doamna Nguyen Thi Binh a re
levat că politica de „vietnami- 
zare este o politică de agre
siune de tip neocolonialist a 
Statelor Unite. Ea constituie 
o concretizare a doctrinei pre
ședintelui Nixon, care urmă
rește să folosească pe vietna
mezi pentru a ucide pe viet
namezi, sub conducerea și cu 
sprijinul armatei americane. 
Pentru a realiza „vietnamiza- 
rea“r guvernul american a re
tras o parte din trupele sale 
din Vietnamul de sud, spre a 
face să scadă cheltuielile de 
război și pierderile Statelor U- 
nite, spre a calma opinia pu
blică, dar în același timp admi
nistrația Nixon intensifică aju
torul militar pentru marione
tele de la Saigon. De aseme
nea, ea a intensificat bombarda
mentele, folosirea de substanțe 
chimice și toxice împotriva 
populației sud-vietnameze. Aș 
vrea să vă dau un exemplu 
concret : din 1965 și pînă în 
luna august 1970, greutatea 
bombelor lansate asupra Viet
namului a fost de 10 400 000 
tone. De cînd președintele Ni
xon a venit la putere, și pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie 
1970, cantitatea de bombe a 
fost de 4,5 milioane tone. A- 
ceste date sînt furnizate de 
Departamentul american al A- 
părării. Prin politica de „viet- 
namizare", imperialiștii ameri
cani caută să distrugă forțele 
patriotice din Vietnamul de 
Sud, să instaureze aici un re
gim marionetă care să reali
zeze politica lor neocolonialis- 
tă. Perseverînd în această po
litică, ei nu manifestă dorința 
de a duce tratative, de a dis
cuta, nu doresc să înceteze răz
boiul.

Abordînd problema Confe
rinței cvadripartite de la Pa
ris în problema Vietnamului, 
doamna Nguyen Thi Binh, 
care după cum se știe, este și 
conducătoarea delegației G.R.P. 
la aceste convorbiri, a subli
niat că această conferință se 
află în impas. In această săp- 
tămînă — a spus ea, — vom 
avea la Paris cea de-a 107-a 
ședință, însă trebuie să spu
nem că nu s-a realizat nici un 

progres întrucît administrația 
Nixon urmărește cu încăpățî- 
nare să obțină o victorie mi
litară și nu să poarte tratative. 
Poziția Statelor Unite la Con
ferința de la Paris exprimă 
acțiunile lor pe frontul din 
Indochina.

Referindu-se Ia poziția Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud și a Guvernului R.D. 
Vietnam, doamna Nguyen Thi 
Binh a spus : Scopul nostru la 
conferință este de a găsi o so
luție justă care să asigure rea
lizarea intereselor și aspirații
lor de libertate și independență 
ale poporului nostru. Noi am 
prezentat o bază principială 
care să poată duce la o rezol
vare justă a problemei vietna
meze. Propunerile noastre co
respund prevederilor Acordu
rilor de la Geneva din 1954, 
precum .și realității din Viet
namul de sud. Propunerile 
noastre se bazează în prin
cipal pe drepturile la li
bertate și independență ale 
poporului nostru, în primul 
rînd pe dreptul său de a-și 
hotărî singur soarta. în același 
timp, noi am acordat atenție și 
dorinței de pace a poporului a- 
merican. Aceste propuneri au 
fost și sînt sprijinite de către 
toate păturile populației din 
Vietnamul de Sud, inclusiv de 
personalități din Administrația 
de la Saigon. Populația din 
Vietnamul de Sud apreciază că 
aceste propuneri sînt juste, că 
ele duc la o rezolvare logică și 
rezonabilă a problemei vietna
meze. De asemenea, opinia pu
blică mondială apreciază pro
punerile noastre ea realiste și 
constructive.

Guvernul american, a spus 
în continuare doamna Nguyen 
Thi Binh, a prezentat așa-zise 
propuneri de pace care însă în 
realitate nu constituie decît 
condiții impuse populației 
sud-vietnameze ca să suporte 
jugul S.U.A. și regimul spriji
nit de către ele în Vietnamul 
de Sud. Bineînțeles, asemenea 
condiții puse de către impe
rialiștii americani nu pot fi 
acceptate de către noi. Noi 
cerem ca populația sud-viet- 
narpeză să fie lăsată să-și a- 

: leagă singură regimul pe Care 
' îl dorește. Pentru a se reali
za acest scop, trebuie ca Sta
tele Unite să-și retragă trupe
le, îar în Vietnamul de Sud să 
existe un guvern de coaliție 
reprezentativ pentru toate pă
turile sociale din această țară.

Expunînd punctul de vedere 
al G.R.P. asupra unui guvern 
de coaliție, doamna Nguyen 
Thi Binh a relevat că Guver
nul Revoluționar Provizoriu nu 
cere ca el să controleze și să 
Ocupe toate posturile din Ca
binetul de coaliție, cu toate că 
este cunoscut că lupta întregii 
populații Sud-vietnameze este 
condusă, de peste 10 ani, de că
tre Frontul Național de Elibe
rare. Doamna Nguyen Thi 
Binh a adăugat că din a- 
cest guvern trebuie să facă 
parte reprezentanți ai G.R.P., 
personalități din actuala Ad
ministrație de la Saigon care 
se pronunță pentru pace, inde
pendență și neutralitate, pre
cum și exponenți ai cercurilor 
politice și religioase din Viet
namul de Sud care aprobă pa
cea, independența și neutrali
tatea țării.

Răspunzînd unei întrebări 
cu privire la adeziunea de 
care se bucură propunerile 
G.R.P., oaspetele a subliniat că 
majoritatea zdrobitoare a 
populației din Vietnamul de 
Sud aprobă poziția F.N.E. și a 
G.R.P. Nu vorbesc numai des
pre regiunile eliberate, a spus 
ea, ci și de populația din ora
șele și zonele temporar ocu
pate de dușmani. Toată lumea 
vede limpede că Administrația 
de la Saigon este o marionetă 
în mîinile americanilor, un re
gim în descompunere. Pe zi ce 
trece populația din Vietnamul 
de Sud se opune tot mai mult 
Administrației de la Saigon, 
Aș vrea să spun că în ultimul 
an mișcarea de protest a 
populației din regiunile ocupa
te de dușmani a atins un ni
vel fără precedent. Exemplifi- 
cînd, doamna Binh s-a referit 
la crearea unor organisme po
litice la Saigon, care, în ciuda 
represiunilor fasciste, s-au 
pronunțat deschis pentru re
tragerea trupelor americane 
din Vietnamul de Sud, pen
tru instaurarea unei adminis
trații reprezentative a poporu
lui, împotriva trimiterii trupe

lor saigoneze în Lao6 și Cam
bodgia. Trebuie să spun, a ară
tat ea, că propunerile pe care ' 
le-am prezentat la Paris au con- ' 
stituit un stimulent pentru miș- '■ 
carea din orașele și zonele 
temporar ocupate de dușman.

Conchizînd, ministrul de ex
terne al Republicii Vietnamu
lui de Sud a spus că problema 
constă în faptul dacă Statele 
Unite vor renunța sau nu 
la intențiile lor de a in- '■ 
staura neocolonialismul în 
Vietnamul de Sud, dacă 
vor renunța sau nu la răz- ; 
boiul de agresiune. In situa- » 
ția actuală, a spus doamna 
Nguyen Thi Binh, poziția noas- . 
tră este următoarea : Dacă ■ 
Statele Unite doresc într-ade- 
văr să pună capăt războiului, ■ 
noi sîntem gata să discutăm * 
cu S.U.A. pe baza propunerilor 
rezonabile și juste pe care vi , 
le-am prezentat mai înainte. ■ 
Dacă Statele Unite vor conți- ' 
nua să intensifice războiul de 
agresiune, poporul nostru este ■ 
hotărît ca, împreună cu cele- ", 
lalte popoare din Indochina, : 
să-și continue lupta pînă la 
obținerea victoriei finale.

Doamna Nguyen Thi Binh . 
s-a referit apoi, ca răspuns la ■ 
o întrebare, la viața din zone
le eliberate. Denunțînd mijloa
cele sălbatice și crude pe care 
administrația și armata mario- 
netă de la Saigon le folosesc 
împotriva populației, oaspetele 
a arătat că viața în zonele e- 
liberate este foarte grea, popu- ■ 
lația trebuind să lupte împo
triva metodelor barbare ale ; 
imperialismului american și 
ale lacheilor lor de la Saigon. 
Cu toate acestea, a spus ea, - 
populația din zonele eliberate » 
se bucură de o viață mult ; 
mai fericită decît populația ? 
din zonele temporar ocupate 
de dușman. Vrem să vă spu
nem că aproape în toate sate
le. și comunele zonelor elibera
te ale Vietnamului de Suri, 
a subliniat ea în continuare, 
au fost alese comitete popu
lare revoluționare. Am înfăp- ■ 
tuit reforma agrară, am orga
nizat și dezvoltat producția, ' 
am realizat progrese mari în ; 
domeniul ocrotirii sănătății, ■ 
al învățămîntului și culturii. 
In zonele eliberate stăpîn este 
poporul. Tocmai de aceea el 
desfășoară o luptă curajoasă și 
participă cu entuziasm la con- ■ 
struirea unei vieți multilate
ral dezvoltate. Putem spune 
că, privind zonele eliberate, 
noi întrezărim viitorul Vietna
mului de Sud.

Răspunzînd unei alte între
bări, doamna Binh a relevat 
solidaritatea militantă a celor 
trei popoare din Indochina, u- 
nite în lupta împotriva dușma
nului comun, pentru înfăptui
rea unor aspirații comune. Re
ferindu-se la declarația confe
rinței la nivel înalt a țărilor 
din Indochina, ea a subliniat 
că acest document poate fi 
considerat ca platforma politi
că a celor trei popoare, plat
formă care își păstrează în
treaga ei valabilitate. Relevînd. * 
că lupta din fiecare țară a In- 
dochinei constituie sarcina și 
răspunderea poporului respec
tiv, ea a arătat că în același 
timp, popoarele vietnamez, 
khmer și laoțian își acordă 
sprijin deplin pentru a face să 
eșueze politica de agresiune a 
Statelor Unite, a imperialis
mului american, pentru a asi
gura independența și pacea în 
Indochina.

întrebată de corespondentul 
la București al ziarului „Iz
vestia", cum apreciază spriji
nul poporului sovietic acordat 
luptei poporului vietnamez, 
precum și apropiatul Congres 
al P.C.U.S., doamna Nguyen 
Thi Binh a mulțumit partidu
lui, guvernului și poporului 
sovietic pentru simpatia pro
fundă și sprijinul ferm acor- ' 
dat luptei patriotice a poporu
lui vietnamez. în ceea ce , 
privește al XXIV-lea Con
gres al P. C. U. S-, ea și-a 
exprimat speranța că a- 
cesta, ca și Congresul prece
dent, va adopta o rezoluție în 
legătură cu situația din Viet
nam, din Indochina.

In încheierea conferinței sale 
de presă, doamna Nguyen Thi 
Binh a spus : Aș vrea să mul
țumesc ziariștilor români pen- . 
tru sprijinul lor dat luptei 
poporului nostru. Sîntem în
credințați că presa română va 
continua să sprijine intens a- 
ceastă luptă.

(Agerpres)
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L-am rugat pe condu
cătorul delegației Uniunii 
Tineretului Revoluționar 
Mongol, DEMBREL

pace, progres

• TE
RENDORCI, secretar al 

neC.C. al U.T.R.M., să 
împărtășească cîteva din 
impresiile sale prilejuite 
de participarea la Con
gres, de contactele eu 
tineretul țârii noastre.

— Am ascultat cu atenție atît 
Raportul de activitate al C.C. 
prezentat Congresului cit și 
celelalte luări de cuvînt. Mi-am 
întărit convingerea că aveți un 
tineret harnic, entuziast. Ne 
bucurăm întotdeauna și ne mîn- 
drim cu succesele obținute de 
către minunata tînără generație 
din România socialistă, în con
struirea socialismului, în dezvol
tarea economică și culturală a 
țării, ‘în ridicarea continuă a 
bunăstării materiale a poporu
lui. Noi apreciem succesele 
dv. ca o expresie strălucită a 
superiorității orînduirii socialis
te, ca o contribuție importantă 
a poporului român la întărirea 
sistemului socialist mondial, Ia 
lupta generală împotriva impe
rialismului, colonialismului și

războiului, pentru
social și prietenie între popoare. 
Permiteți-mi să reafirm cu acest 
prilej ceea ce spuneam și de la 
tribuna Congresului : sîntem 
ferm convinși că tineretul Ro
mâniei frățești va dobîndi reali
zări tot mai importante în în
deplinirea hotărîrilor Congresu
lui, la care am avut plăcerea să 
iau parte, participînd la înde
plinirea sarcinilor industrializa; 
rii continue a țării, dezvoltării 
intensive a agriculturii, dezvol
tării științei și culturii, aducînd 
o contribuție sporită la con
struirea unei societăți socialiste 
multilateral dezvoltate în mi nu- 
nata dumneavoastră țară. Vizi
ta la cîteva obiective economi; 
ce, muzee, întâlnirile cu tinerii 
din București și Brașov mi-au 
confirmat impresiile despre e- 
forturile constructive ale între
gului popor român.

Uniunii Tineretului Revoluționar 
Mongol. Toți oamenii muncii, 
întregul tineret al țârii noastre 
întîmpinâ aceste aniversări cu 
succese deosebite în toate do
meniile de activitate. Ne este 
plăcut să raportăm că U.T.R.M., 
în toate etapele de dezvoltare 
istorică a R. P. Mongole și-a 
adus un aport substanțial la 
apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, la crearea 
și dezvoltarea unei economii și 
culturi noi, la transformarea re
voluționară a tuturor comparti
mentelor vieții sociale. Tineretul 
nostru, credincios marxism-leni- 
nismului, pășește alături de ti
neretul progresist al lumii, în 
flupta sa pentru pace, democra
ție și socialism.

IRLANDA DE NORD. — O imagine caracteristică a 

de tensiune din ultimul timp
climatului

OPOZIȚIE FATĂ DE

Schimbul instrumentelor 
de ratificare

romano
a Tratatului 
-polon

I

— Anul în curs repre
zintă un an festiv pentru 
poporul ți tineretul mon
gol...

— Intr-adevăr. în 1971 se Îm
plinește o jumătate de secol de 
la Revoluția populară mongolă 
și 50 de ani de la înființarea

Tn încheiere Dembrel 
Terendorci a spus :

— Ne bucurăm sincer că re
lațiile de prietenie frățească și 
colaborare dintre țările noastre, 
dintre popoarele român și mon
gol, ca și cele dintre tineretul 
celor două țări, se întăresc și 
se dezvoltă cu fiecare an, spre 
binele nostru comun, în inte
resul cauzei păcii și socialismu
lui.

ADERAREA ANGLIEI 
LA PIAȚA COMUNĂ

MURAD JERIOUS,

membru al Comitetului
Executiv al Uniunii Tineretului!

Democrat din Siria

Amabil, Murad Jerious, 
membru al Comitetului 
Executiv al Uniunii Tine
retului Democrat din Si
ria ți-a exprimat de la 
început dorința de a mul
țumi pentru invitația a- 
dresată organizației sole 
de a lua parte la lucrări
le celui de al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretu
lui Comunist din nomâ- 
nia.

Apoi, interlocutorul 
ne-a relatat, pe scurt, 
preocupările organizației 
sale.

— U.T.D. din, Siria a fost 
creată în anul 1948. De atunci 
U.T.D. a trecut prin perioade 
de activitate legală, ilegală sau 
de semiclandestinitate. în ciu
da condițiilor grele în care ne 
dudem munca — spune Murad 
Jerious — dispunem de comi
tete locale în toate cele 14 dis
tricte ale țării. Chiar și în pre
zent, cînd activăm în, semiclan
destinitate, continuăm să ne în
tărim organizația. Desfășurăm 
ample acțiuni pe plan politic, 
social, cultural, sportiv. Pe plan 
politic urmărim întărirea unită
ții naționale de acțiune a ti
neretului. Noi considerăm în
făptuirea unor noi naționalizări 
ca una din sarcinile politice din 
cele mai actuale, la care tine
retul acționînd unit își poate a- 
duce o contribuție însemnată. 
Pe plan social-cultural ne pre
ocupă lupta împotriva analfa
betismului, contribuind la ajuto
rarea țăranilor în perioadele

Chile:

Climat de
solidaritate

de vîrf ale recoltărilor, ne pre
ocupă crearea unei mișcări ar
tistice de masă care să cultive 
tradițiile folclorice, încercăm să 
dezvoltăm gustul pentru sport, 
în special în mediul rural. Ac
tiviștii noștri participă la con
struirea de drumuri, al căror 
scop principal este scoaterea 
satelor din izolare. Participarea 
la asemenea acțiuni sporește 
numărul simpatizanților și mem
brilor noștri, contribuind la lăr
girea influenței pe care o exer
cită organizația noastră. Pe 
plan extern, atît în cadrul or
ganizațiilor internaționale de 
tineret din care facem porte, 
cit și în cadrul unor congrese 
naționale — de genul celui la 
care am participat în România 
— activăm pentru unitatea ti
neretului din întreaga lume, îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru pace și progres. în
cercăm, de asemenea să reali
zăm o unitate de acțiune a ti
neretului din țările arabe. Pre
zența la Congresul U.T.C. do
vedește, totodată, interesul și 
simpatia noastră fața de tine
retul României socialiste...

— Vă rugăm să ne re
latați impresiile despre 
manifestarea la care ați 
participat, despre cele
lalte întîlniri cu tineretul 
român...

—în primul rînd aș dori să 
fac o remarcă. Congresul a 
constituit pentru mine o exce
lentă experiență în ceea ce

privește spiritul democratic în 
care au decurs lucrările lui. De 
asemenea doresc să subliniez 
climatul de solidaritate în care 
s-a desfășurat Congresul U.T.C. 
Participanții la Congres și-au 
exprimat sprijinul față de lupta 
tineretului și popoarelor arabe, 
ca și față de lupta tineretului 
de pretutindeni pentru demo
crație, libertate și progres. Mul
țumesc pentru prilejul pe care 
delegațiile arabe l-au avut de 
a se întîlni cu tineri români și 
de a expune în spirit democra
tic pozițiile noastre față de si
tuația din Orientul Apropiat.

Contactul nemijlocit cu reali
zările poporului șl tineretului 
român, cu preocupările sale, 
m-au impresionat — a spus în 
continuare oaspetele. Aveți o 
dezvoltare economică și cultu
rala uimitoare. Știm că aceasta 
se datorește conducerii de că
tre Partidul Comunist Român. 
Am remarcat interesul pentru 
păstrarea tradițiilor revoluțio
nare, a tot ceea ce a creat mai 
valoros poporul român de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii.

Urez, în încheiere, noului 
Comitet Central ales, succes 
deplin în conducerea activității 
U.T.C. spre noi realizări, iar 
tineretului român — de a cărei 
prietenie și solidaritate ne-am 
convins încă o dată — pași noi 
și mai importanți pentru con
struirea socialismului și comu
nismului.

• DUMINICA DUPA-A- 
MIAZĂ a avut loc în Piața 
Trafalgar din centrul Lon
drei un miting împotriva 
aderării Angliei la Piața co
mună. Au luat cuvîntul re
prezentanți ai partidelor 
Conservator și Laburist, ai 
sindicatelor și ai unor orga
nizații de femei și tineret. 
Deputatul Peter Shore, fost 
ministru în guvernul laburist, 
a subliniat că numai poporul 
englez are dreptul să hotă
rască printr-un referendum 
într-o problemă de care de
pinde viitorul țării. Pentru 
ținerea acestui referendum 
s-a pronunțat și deputatul 
conservator, Richard Body. 
„Această țară va fi din nou 
salvată de popor de la de
zastrul în care vor să o îm
pingă politicienii", a spus 
Christopher Frere - Smith, 
președintele Asociației „An
glia în afara Pieței comune". 
Michael McGahey, președin
tele Uniunii naționale a mi
nerilor din Scoția, a subliniat 
că Europa nu se reduce nu
mai la cele șase țări vest-eu- 
ropene. Ea rîndul său, Joan 
Maynard, vicepreședintă a 
Uniunii Naționale a munci
torilor agricoli, a relevat că 
o Europă a „celor șase" sau 
a „celor 10“ nu este o încer
care de unire a continentu
lui, ci de adîncire a divizării 
lui. Numeroși alți vorbitori 
au subliniat primejdia pe 
care o prezintă pentru suve
ranitatea Angliei aderarea la 
C.E.E.

După primul tur de

Tendință spre
desfășu-în Franța, s-a 

rat duminică primul tur 
de scrutin al alegerilor mu
nicipale în cadrul cărora 
urmează să fie desemnați 
465 000 de consilieri însăr
cinați cu administrarea 
lor 37 700 de localități 
țării.

ce- 
ale

Interviuri realizate de
IOAN TIMOFTE

Provocări reacționare
• PREȘEDINTELE CHILIAN, Salvador Allende, a luat cu

vîntul duminică la o întrunire publică organizată de Partidul 
socialist pe „Stadionul Sporturilor" din Santiago de Chile, la 
care au participat peste 15 000 de persoane. Referindu-se la 

...................... ... ,. chile, președintele a reafir- 
Populare" de a înfăptui pro- 
a avertizat că vor fi luate 
care caută că provoace tul- 
Inamicii guvernului, a spus

apropiatele alegeri municipale din 
mat hotărîrea guvernului „Unității 
gramul de reforme preconizat și 
măsuri hotărîte împotriva acelora 
burări cu prilejul acestor alegeri.
Allende, se tem de consultarea electorală care va avea loc la 
4 aprilie și de aceea încearcă să creeze un climat de nesiguranță 
și provocări.

După cum informează agenția U.P.I., Ia citeva minute după 
ce președintele și-a încheiat discursul, o puternică explozie s-a 
produs pe platforma unde erau instalate microfoanele. Două 
persoane au fost rănite. Secretarul general al Partidului socia
list, senatorul Carlos Altamirano, a declarat că explozia a fost 
provocată „în scopuri criminale". Deocamdată nu au fost 
descoperiți autorii atentatului.

• PROCESUL ÎN AFACE
REA TATE a intrat luni în 
cea de-a zecea lună. Inten
tat împotriva lui Charles 
Manson și altor trei compli
ce ale sale, în august 1970, 
sub acuzația de ucidere a ac
triței Sharon Tate și altor 
șase persoane, procesul se 
află acum în faza finală, în 
care juriul va hotărî dacă 
acuzații să fie condamnați la 
moarte prin gazare sau Ia 
închisoare pe viață. Potrivit 
unor surse ale tribunalului 
din Los Angeles, verdictul 
juriului va fi pronunțat la 
începutul lunii viitoare.

Durata dezbaterilor a pro
vocat amînarea altor proce
se civile și penale aflate pe 
rol, al căror număr s-a ci
frat la sfîrșitul anului 1970 
la 50 000.

Se așteaptă ca tribunalul 
să accelereze ultimele audieri 
pentru a încheia această a- 
facere scandaloasă.

într-o conferință de presă 
nută luni, ministrul de interne 
Raymond Marcellin a comunicat 
că 388 187 de mandate au fost a- 
tribuite diverselor alianțe electo
rale chiar de la primul tur de 
scrutin, listele acestora obținînd, 
în această fază, majoritatea de 
50,1 la sută din voturile 
mate.

Din cele 193 de orașe 
populație de peste 30 000 
cuitori, cîte are Franța, în 
legătorii și-au desemnat consilie
rii municipali din prima etapă a 
consultării electorale, urmînd ca 
în celelalte 69 să fie organizat 
al doilea tur de scrutin la 21 mar
tie. Din cele 124 de municipali
tăți, Partidul comunist a obținut 
38, Partidul socialist—-22, F.S.U.
— 1, radicalii — 2, diverse for
mațiuni de stînga — 7, U.D.R.
— 21, centriștii și independenții 
majorității — 15, republicanii in
dependenți ■—• 5, centriștii și in
dependenții din opoziție — 8, 
C.N.I. — 2, obiectivii — 1, di
verse alte formațiuni — 2.

Scrutinul confirmă tendința ge
nerală de bipolarizare a forțelor 
politice, adică o regrupare în 
două blocuri principale : majori
tatea guvernamentală, pe de o 
parte, și Uniunea stîngii, în frunte 
cu Partidul comunist, pe de altă 
parte.

într-o declarație făcută la

ți-

expri-

cu o 
de lo- 
124 a-
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MIHAI VITEAZUL • rulează la 
Patria (orele 10; 16; 20), Luceafă
rul (orele 8; 12; 16; 20), București 
(orele 8,15; 12; 16; 20). Favorit 
(orele 10: 15,45; 19,45).

LOS TARANTOS : rulează la 
Victoria (orele 9: 11; 13; 15;. 17; 
19: 21).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Festival (orele 7,45; 10; 12,30;
14.45; 17,45, 19,45; 22).

ZORBA GRECUL : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 12.15; 15,30;
18,15: 20,45).

ELIBERAREA : rulează la Lu
mina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Bucegi (orele 10; 12,30;

15,30; 18; 20,30), Volga (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Mio
rița (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Central (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Grlvlța (orele 9; 12; 
16; 19,30), Aurora (orele 9,30; 12,30; 
16; 19).

MEXIC ’70: rulează la Fero
viar (orele 9—16,15 în continuare; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9—16 în 
continuare: 18,15; 20,30).

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : rulează la 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
Melodia (orele 9; 11,15; xo.ou; xo, 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la în
frățirea (orele 15,45; 19), Floreasca 
(orele 15,30: 19).

ÎNCEPUTUL : rulează Ia Bu- 
zesti (ora 20,15).

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18).

PENTRU 
Excelsior 
18,30; 21), 
13,30; 16;

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
îrf continuare), Giulești 
15,30; 18; 20,15), Arta (orele 
11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15).

,,Z“ • rulează la Unirea 
15,30; 18; 20,30).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20,15).

B. D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

ORA SCORPIONULUI : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

(orele 
9,30;

(orele

LOKIS : rulează la Viitorul 
(ora 20,15).

BLOW-UP : rulează la Viitorul 
(orele 15,45; 18).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Moșilor (orele 15; 17; 19; 20,15), 
Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL • rulează la Cos
mos (orele 9; 12,15; 15,30; 19,30).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

GENOVEVA DE
rulează la Flacăra
18; 20,15).

INCINERATORUL :
Vitan (ora 20,15).

BRABANT: 
(orele 15,30;

rulează la

VARȘOVIA 15. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite : La 15 martie, a 
avut loc la Varșovia schimbul 
instrumentelor de ratificare a 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă, sem
nat la București, la 12 noiem
brie 1970.

Tratatul a intrat în vigoare în 
ziua schimbului instrumentelor 
de ratificare.

Schimbul instrumentelor de ra
tificare a fost efectuat din partea 
română de Tiberiu Petrescu, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Polonia, iar din par
tea polonă de Stefan Jedrychow- 
ski, ministrul afacerilor externe.

în cuvîntările rostite cu acest 
prilej, ambasadorul T. Petrescu 
și ministru St. Jedrychowski au 
subliniat însemnătatea tratatului 
pentru adîncirea în continuare a 
prieteniei și colaborării dintre 
România și Polonia.

SCURT.

VIETNAMUL DE SUD

Atac violent al patrioților 
asupra bazei de la Khe Sanh

SAIGON 15 (Agerpres). — 
Detașamentele Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au atacat 
luni, timp de trei ore și jumăta
te cu rachete și artilerie, dispo
zitivul bazei militare americane 
de la Khe Sanh, principalul 
punct de sprijin al trupelor sai- 
goneze care au invadat Laosul. 
Un purtător de cuvînt militar a- 
merican a declarat că peste 150 
de rachete și obuze de artilerie 
au căzut asupra perimetrului ba
zei provocînd daune. El a pre
cizat că este cel mai violent atac 
lansat asupra acestei baze din 
anul 1968, cînd ea a fost ase
diată timp de 77 de zile de for
țele patriotice. Potrivit informa
țiilor furnizate de piloții elicop
terelor americane care s-au întors 
din misiunile în Laos, bombar
damentul a fost atît de intens, în
cât au fost nevoiți să aterizeze lâ 
alte baze militare americane si
tuate în apropiere. Luni la ora 
19,30, relatează agenția France 
Presse, patrioții continuau ata
cul asupra Khe Sanh-ului.

lor săvirșite de trupele america- 
no-saigoneze și a extinderii răz
boiului în Cambodgia și Laos, 
anunță agenția de presă Elibera
rea. Participanții la adunare au 
declarat că susțin programul 
Frontului Național de Eliberare 
și Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud privind soluționarea 
problemei vietnameze și au ce
rut Statelor Unite,și aliaților lor 
să-și retragă în întregime tru
pele din Vietnamul de sud pînă 
la 30 iunie 1971, pentru a da 
posibilitate poporului sud-viet- 
namez sa-și rezolve singur pro
blemele fără amestec străin.

Aceeași agenție relatează că în 
provincia My Tho 2 000 de per
soane au participat la o demon
strație de protest împotriva în
corporării forțate a tinerilor în 
armata saigoneză, folosită de 
Statele Unite pentru extinderea 
agresiunii în Cambodgia și haos.

y!

0
Criza politică 

din Turcia
15 (Agerpres). —<ANKARA

Președintele Turciei, Cevdet Su- 
nay, a rostit luni o cuvîntare ra
diodifuzată în care a chemat 
partidele politice să pună capăt 
disputelor dintre ele și a cerut 
poporului turc să sprijine un gu
vern de coaliție capabil să re
stabilească în mod rapid și de
mocratic situația și să grăbeas
că refacerea economică a țării, 
folosind în primul rind resursele 
naționale. Președintele a afirmat 
că intervenția forțelor armate în 
viața politică a fost justificată, 
întrucît anarhia ducea țara la pră
bușire. El a reproșat vechiului 
guvern că nu a îndeplinit refor
mele sociale și economice pre
văzute de constituție.

Declarația președintelui Tur
ciei a fost făcută după o intensă 
activitate politică ce a avut loc 
în capitala țării, marcată de con
sultări ale șefului statului 
comandanții forțelor armate 
liderii partidelor politice.

Memorandum româno» 
iranian

• LA TEHERAN s-au încheiat 
lucrările subcomisiei mixte mi
nisteriale româno-iraniene pen
tru colaborare în domeniul agri
culturii. Delegația română a fost 
condusă de Ion Teșu, șeful De
partamentului agriculturii de 
stat din Ministerul Agriculturii, 
Industriei alimentare, Silvicul
turii și Apelor, iar cea iraniană 
de Amir Heidar, vice-ministru 
al agriculturii. Memorandumul 
semnat la încheierea sesiunii re
levă rezultatele bune obținute în 
cooperarea celor două părți în 
unele domenii ale agriculturii.

In timpul vizitei în Iran, șeful 
delegației române a fost primit 
de altețea sa imperială, prințul 
Abdol Reza Pahlavi, fratele șa- 
hinșahului, și a avut întrevederi 
cu Iradi Vahidi, ministrul agri
culturii, și cu M. Ashrafi, ad
junct al ministrului economiei 
naționale.

Noi acțiuni ale forțelor 
neofasciste italiene

• UN NOU ACT HULIGA
NIC a avut loc duminică la 
Triest. Vittorio Vidali, fost se
nator din partea P.C. Italian, a 
fost atacat de către un provoca
tor fascist în timp ce aștepta 
trenul spre Roma, pentru a par
ticipa la lucrările plenarei C.C. 
ai P.C.I. Agresorul, care a fugit, 
este căutat in prezent de poli
ție.

Tot duminică, au avut loc in 
Italia și alte acțiuni ale elemen
telor neofasciste, la care au 
participat lideri ai unor mișcări 
de dreapta.

cu

Activitatea lui 
„Lunohod-1"

• LABORATORUL SELENAR 
autopropulsat „Lunohod-1“ a 
parcurs la 13 martie 208 metri 
și a continuat explorarea zonei 
în care se află, informează a- 
genția TASS.

întrucît de la 14 martie înăl
țimea soarelui în regiunea Mării 
Ploilor a ajuns la 51 grade și 
imaginile de televiziune trans
mise de pe Lună sînt lipsite de 
contrast, în perioada 14—16 
martie aparatul va staționa, 
continuînd cercetările In dome
niul razelor cosmice și transmit 
țînd informații telemetrice.

Pakistan: Apelul lui 
Bhutto

• ÎN PROVINCIA CHA VINH 
din Vietnamul de sud peste 
9 000 de reprezentanți ai oame
nilor muncii, organizațiilor bu
diste și intelectualității, precum' 
și ofițeri și soldați din armata 
saigoneză au organizat o aduna
re de protest împotriva crime-

scrutin din Franța

bipolarizare
postul de radio Luxemburg, se
cretarul general adjunct al P.C.F., 
Georges Marchais, a subliniat 
succesul listei alianței democra
tice. El a menționat că, în pre
zent, sarcina principală a stângii 
o constituie alianța tuturor for
țelor democrate, pentru ca în al 
doilea tur de scrutin să fie rea
lizat un nou succes.

A. L T.
VIENA 15. — Corespondentul 

Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : La Palatul Hofburg din 
Viena a avut loo luni festivitatea 
ide deschidere a celei de-a patra 
runde a convorbirilor sovieto-a- 
mericane privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice (S.A.L.T). 
Delegațiile celor două țări, condu
se, ca și în etapele precedente, de 
Vladimir Semionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Gerard Smith, direc
torul Agenției S.U.A. pentru de
zarmare și controlul înarmărilor, 
au fost salutate de președintele 
Austriei, Franz Jonas, care 
urat suoces în activitatea pe 
o vor 
triacă. 
apoi o 
dimir 
Smith, 
nistrul 
dolf Kirchschlager, precum

le-a 
care 
aus- 
avut 
Vla- 

Gerard

desfășura în capitala 
Președintele Jonas a 
scurtă convorbire cu

Semionov și 
la care au participat mi- 
de externe austriac, Ru-

Panglica inaugurală a ediției de primă
vară a Tîrgului internațional de la Leipzig 
a fost tăiată. Timp de 10 zile, intre 14 si 
23 martie, — sub lozinca „Pentru comerțul 
mondial și progres tehnic" aici și-au dat în- 
tîlnire circa 9 500 de expozanți din 67 de 
țări ale lumii. Participanții expun pe o su
prafață de 350 000 m.p. produse din indus
tria construcțiilor de mașini și a bunurilor 
de consum.

Parcurgind vastele suprafețe de expunere 
— acoperite sau sub cerul liber — îți dai 
lesne seama de larga participare a țărilor 
socialiste, reprezentate prin 6 500 de expo
zanți pe aproape 285 000 m.p.

Prezență de prestigiu, România expune pe 
o suprafață de 
nesc interesul 
demnă de a fi 
din exponatele 
ramuri tehnice, ponderea fiind deținută de 
mașini, echipamente și aparaturi speciale.

Astfel, în două pavilioane pot fi văzute 
produsele prezentate de întreprinderea 
„Metal-Export" : 19 tipuri de mașini-unelte 
(mașini universale de găurit, strunguri de 
precizie, freze, mașini de rectificat filete, 
prese), motoare electrice, transformatoare 
și aparate de sudură. De un legitim interes 
se bucură, de asemenea, și produsele între
prinderii de comerț exterior „Autotracto
rul". Tractorul universal U.445 D.T. se dis
tinge prin caracteristicile sale tehnice și 
funcționale superioare.

Paleta exponatelor purtînd marca „Made 
in Romania" este întregită printre altele de 
elemente de automatizare, produse de ra
dio și televiziune, mașini de calculat elec-

1 800 m.p. produse care stîr- 
specialiștilor. O cifră este 
remarcată. Peste 90 la sută 
firmelor noastre provin din

ÎN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20.15).

INTILNIREA : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

FRUMOASA VARVARA : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9,30— 
16,45 în continuare; Program de 
filme documentare (orele 18,45; 
20,45).

VALEA VULTURILOR : rulează 
la Cinemateca — Union (ora 9) ; 
DIAVOLUL ȘI CELE ZECE PO
RUNCI (orele 10,30; 12,30; 14,30) ; 
RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! (ora 
16,30) ; SETEA (ora 18,45) ; 
STRAMBOLI (ora 21).

La

ambasadorii celor două țări acre
ditați la Viena.

VIENA 15 (Agerpres). 
sosirea sa la Viena, pentru a lua
parte la cea de-a patra rundă a 
convorbirilor cu delegația ameri
cană în vederea limitării înarmă
rilor strategice, Vladimir Semio
nov, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., a decla
rat că guvernul sovietic a încre
dințat delegației U.R.S.S. misiu
nea de a purta convorbirile în
tr-un spirit de lucru și construc
tiv pentru a se obține rezultate 
pozitive, relatează agenția TASS. 
„O înțelegere acceptabilă pentru 
ambele părți cu privire la limi
tarea înarmărilor strategice, a 
subliniat Semionov, ar contribui 
la reducerea încordării internațio
nale. Aceasta ar corespunde nu 
numai intereselor U.R.S.S. și 
S.U.A., ci și ale altor state".

• ZULFIKAR ALI BHUTTO, 
liderul partidului majoritar din 
Pakistanul de vest — Partidul 
Poporului — a propus șeicului 
Mujibur Rahman, președintele 
partidului majoritar din provin
cia orientală a Pakistanului, — 
„Liga Awami" — să discute cu 
el unele probleme divergente în 
vederea soluționării actualei 
crize politice. De asemenea, Aii 
Bhutto a cerut liderului „Ligii 
Awami" să ia parte fără condi
ții prealabile Ia ședința Adună
rii Naționale care urmează să-și 
deschidă lucrările la 25 martie.

Abba Eban în S.U.A.
• MINISTRUL AFACERI

LOR EXTERNE AL ISRAELU
LUI, Abba Eban, a părăsit luni 
Israelul, plecînd într-o vizită 
în Statele Unite. El va avea 
convorbiri la New York cu me
diatorul O.N.U. în regiunea O- 
rientului Apropiat, Gunnar Jar
ring. In capitala S.U.A., mi
nistrul de externe israelian va 
avea întrevederi cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, cu 
secretarul de stat american, 
William Rogers, și cu alte.per
soane oficiale americane.

trice și electronice, i ' __ 1__ Tț
instalații de transport. în sfîrșit, prezența 
română în materie de bunuri de consum 
este vizibilă la „Messehof" unde întreprin
derile noastre prezintă conserve de carne, 
legume și fructe, vinuri și băuturi alcoolice 
etc.

Venind de Ia Berlin către Leipzig, panou
rile publicitare ne-au informat detaliat a- 
supra întreprinderilor de stat din R. D.

mașini de construcții și

n
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Germană ce își oferă produsele cu prile
jul Tîrgului internațional. Vizitînd standu
rile putem aprecia — fie că ne referim la 
combinatul de mașini agricole .,Ernst Thăl- 
mann“, sau la întreprinderea de stat „Cari 
Zeiss"-Iena, Robotron sau Zentronick — ni
velul tehnic al sistemelor complete de ma
șini și aparate.

în cadrul expoziției colective a Uniunii 
Sovietice 22 de întreprinderi de comerț ex
terior expun aproximativ 4 500 exponate, 
mai ales mașini-unelte, produse din meta-

Iurgie, aparate științifice ca și produse din 
industria electronică și electrotehnică. Ță
rile socialiste care participă la actuala edi
ție a tirgului internațional, prezintă produse 
de înaltă tehnicitate. Un sortiment reprezen
tativ în ceea ce privește industria construc
toare de mașini este expus într-un pavilion 
de către R.S. Cehoslovacă. R. P. Ungară 
expune, prin intermediul a 30 de întreprin
deri de comerț exterior, produse din dife
rite ramuri. R. P. Bulgaria este prezentă 
cu noutăți, între altele aparate de copiat șl 
mașini de calculat. întreprinderile indus
triale și firmele de Import și export din 
R.S.F. Iugoslavia înfățișează produsele lor 
pe o suprafață de 2 500 m.p. Primite cu deo
sebit interes sînt și expozițiile R. D. Viet
nam, organizată de Camera de Comerț din 
Hanoi, și cele ale R.P.D. Coreene și Repu
blicii Cuba. La actuala ediție a Tirgului in
ternațional de primăvară de la Leipzig, sînt 
prezenți expozanți din 20 de țări arabe, a- 
fricane, asiatice și latino-americane în curs 
de dezvoltare. Pentru prima dată întilnim 
aici expozițiile Republicii Populare Congo 
și Somaliei. R.A.U. oferă prin expoziția ei 
colectivă oficială, produse într-un volum 
sporit față de anii precedenfi. Cu circa o 
treime a fost lărgită suprafața de expunere 
a Republicii India. Expoziția Republicii 
Chile, a cărei suprafață de prezentare s-a 
dublat față de anul trecut, este organizată 
pentru prima dată de către forurile gu
vernamentale. De asemenea, Iau parte 2 500 
expozanți din 27 țări capitaliste.

Leipzig, 15 martie 1971.

DSD

^teatre'
MARȚI, 16 MARTIE 1971

Opera Română : DON QUIJOTE 
— ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora
(Sala Studio) : CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGINIA WOOLF ? — ora

20;

20; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : PLAY STRIMDBERG —

ora 20; (Sala Studio) : GLUGA 
PE OCHI — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN — ora 19,30, (Calea Vic
toriei) : SONATUL LUNII — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) ; ADIO CHARLIE 
— ora 19,30; (Sala Studio) : NĂZ
DRĂVANUL OCCIDENTULUI — 
ora 20; Teatrul Giulești : COME
DIE CU OLTENI — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc de Stat: PE PLA
CUL TUTUROR — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : MIUL COBIUL — ora 8; 
ILEANA SÎNZIANA — ora 17; 
(Str. Academiei) : BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME — ora 17; Tea
trul „Ion Vasilescu" : SICILIA
NA — ora 19,30; Circul Globus : 
CIRCUS EXPRES — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : PINOC
CHIO — premieră — ora 18.

MARȚI, 1« MARTIE 1971

• 10,00—11,00 Teleșcoală • 18,00 
Aplauze pentru români. Noile 
succese obținute de Ansamblul 
„Cununa de pe Someș" din Bistri- 
ta-Năsăud la festivalurile interna
ționale de la Agrigento șl Castro- 
vilari • 18,20 Brățara de aur —
• 19,10 Reflector. P.C.I. la sălile 
de spectacol « 19,25 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici n 19,30 
Telejurnalul de seară • 20.00 50 
de ani în 50 de evocări. Anul 1922
• 20,10 Seară de teatru : „Titanic-- — --
Capodopere ale 
blouri dlntr-o 
Mussorgski-Ravel _ 
jurnalul de noapte • 
derea emisiunii.

vals“ de Tudor Mușatescu • 22,20 
/-» ------- muzicii ; ,,Ta-

expozițle“ de 
• 22.50 Tele- 

23,00 Inchi-
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