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Lucrările Conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din în
treprinderi și centrale indus
triale și de construcții, au con
tinuat vineri în următoarele co
misii : energie electrică și nu-

Primirea de către
Nicolae Ceausescu
Partidului Socialist

Cot la cot cu muncitorii vîrstnici, tinerii celei mai mari uzine craiovene — „Electroputere“, 
obțin însemnate succese în producție. Azi, în obiectivul fotografic, cîțiva dintre bobinatori 
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Vineri după-amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit de
legația Partidului Socialist din 
Uruguav, formată din Jose 
Pedro Cardoso, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
pentru problemele relațiilor 
internaționale al C. C- al 
P.S.U., conducătorul delega
ției, Francisco Laurenzo, mem
bru al Comitetului Central al 
P.S.U.. Carlos Altesor, șeful 
Departamentului relațiilor in
ternaționale al C.C- al P.S.U., 
și Jorge Irisity, activist al 
P.S.U.

La primire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe-

CERNA, MOTRU Șl TISMANA RIURl CE VOR FI
RACORDATE LA SISTEMUL HIDROENERGETIC AL ȚARII

După cum s-a anunțat, Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.K. a analizat și aprobat un 
studiu-cadru privind schema de amenajare 
in perspectivă a Complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna—Motru—Tismana. O lucrare 
de proporții menită să rezolve intr-o îmbi
nare fericită problema utilizării apei sub trei 
ipostaze — energetică, uz industrial și fer
tilizatoare pentru agricultură. Un șantier 
întins pe cinci sute de kilometri pătrați, imi- 
tind în dificultăți Bicazul, Argeșul și Lotrul

luate la un loc. Deocamdată, un proiect pen
tru realizarea unui gigant hidroenergetic, 
o adresă care, sintem siguri, va mobiliza mii 
de tineri.

Dorind să prezentăm cititorilor noștri de
talii ale studiului recent aprobat, rod al unui 
efort depus de-a lungul mai multor ani. 
ne-am adresat tovarășului inginer GHEOR- 
GHE STOICA, adjunct al ministrului ener
giei electrice.

al

documentarul 
ne-au ajutat 

imagine asu-
— Hărțile și 

puse la îndemînă 
să ne formăm o 
pra acestei lucrări. Totuși, v-am 
ruga să comentați datele pro
iectului și anume, în primul 
rînd, condițiile ce au făcut ne
cesară realizarea acestui com
plex hidroenergetic.

— Ceea ce proiectanții au de
finit Ia scara... proiectului iar 
constructorii vor transpune în 
viață la scară naturală — Com
plexul hidrotehnic și energetic 
Cerna-Motru-Tismana, se înscrie 
în vastul program național a- 
doptat de conducerea partidului 
și statului cu privire la gospodă
rirea apelor și de valorificare 
complexă și deplină a condiții
lor oferite de rețeaua hidrogra
fică ă țării. De aceea, încă de la 
început trebuie subliniat faptul 
că amenajarea rîurilor Cerna. 
Motru și Tismana are un carac
ter; complex, prin realizarea sa 
dindu-se rezolvare, în primul 
rînd. nevoilor de apă industri
ală dintr-o zonă aflată in plină 
dezvoltare economică, aceea cu
prinsă in bazinul mijlociu și in-

ENERGII
DESCĂTUȘATE
ferior al Jiului. Totodată, ea va 
permite irigarea a circa treizeci 
de mii de hectare teren arabil. 
Lucrările care se execută in 
scopurile amintite fac eficientă 
amplasarea cu minime investi
ții a unor obiective energetice 
— între care și hidrocentralele 
Motru, Tismana și Clocotiș, pri 
mele două de medie și respectiv, 
de mare capacitate, iar ultima 
de mai redusă capacitate.

— Ce înțelegeți prin această 
afirmație : ....prin realizarea sa

dindu-se rezolvare nevoilor de 
apă industrială din zona cu
prinsă în bazinul mijlociu și in
ferior al Jiului“...

— Studiul detaliat asupra con
dițiilor locale a arătat că defi
citul de apă ce apare in anu
mite perioade ale anului pe plat
formele industriale Kovinari și 
Craiova poate fi satisfăcut cel 
mai economic prin crearea in 
perimetrul hidrografic Ccrna- 
Motru-Tisniana a unui re
zervor de apă pentru supli-

a

tovarășul
a delegației
din Uruguay

cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar ăl C.C. al P.C.R. 
și Ghizela Vass, membru al 
C-C. al P.C.R.

In cursul convorbirii s-a fă
cut o informare reciprocă a- 
supra activității și experien
ței celor două partide și s-a 
exprimat hotărîrea de a se 
dezvolta relațiile bilaterale în 
interesul cauzei socialismului, 
democrației, independenței na
ționale și păcii.

De asemenea, s-a procedat 
la un schimb de vederi cu 
privire la probleme actuale ale 
situației internaționale și ale 
mișcării muncitorești.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială,- 
prietenească.
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Stația ZIUA CEFERIȘTILOR

in care se permite
scurtarea opririlor

• Trei tineri electricieni propun o idee care sfi
dează rutina • Un tren cu 10 pasageri și 140 km 

pe oră • Oameni pentru care anul are 13 luni

unor lucrări de cea 
tă calitate și într-un 
mai scurt posibil. Anul

mai înal- 
timp cit 
trecut noi

ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a lll-a)

cleară ; petrol ; mijloace de 
transport rutier și mașini agri
cole ; îngrășăminte chimice și 
chimie anorganică : electroteh
nică și electronică ; mașipi- 
unelte. mecanică fină și aero
nautică ; metalurgie ; mașini 
grele și utilaje tehnologice ; 
construcții industriale și social
culturale ; industria cărnii, 
laptelui și., peștelui ; pielărie, 
blănărie și încălțăminte ; sticlă, 
porțelan, faianță și articole de 
menaj ; conserve, zahăr, ulei, 
spirt ; materiale de construcții : 
textile și confecții ; mine și 
geologie ; chimie, organică, mase 
plastice, cauciuc sintetic, fire 
și fibre chimice, cosmetice ; ex
ploatarea și prelucrarea lemnu
lui ; hîrtie, celuloză și industria 
poligrafică.

La
participat 
Mănescu, 
Gheorghe 
Rădulescu,

lucrările comisiilor au 
tovarășii : Manea 

Paul NÎcuIeseu-Mizil, 
Pană, Gheorghe 
Virgil Trofin, Ilie

Verdeț, 
Florian 
gănescu, 
tre Lupu, 
Gheorghe Stoica, Petre Blajo- 
vici, Miron Constantinescu. Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Vasile Patilineț.

La dezbateri au participat di
rectori generali și directori de 
întreprinderi, secretari ai orga
nizațiilor de partid, președinți 
de sindicat, secretari de U.T.C., 
muncitori fruntași, maiștri, in
gineri șefi, ingineri 
miști cu experiență 
prinderi și centrale 
șantiere, trusturi de

*și institute de proiectare, oa
meni de știință. Au participat, 
de asemenea, primi-secretari și 
secretari cu problemele econo
mice ai comitetelor județene de 
partid, secretari ai comitetelor 
municipale și 
tri și cadre

Maxim Berghianu, 
Dănălache, Emil Dră- 
Janos Fazekas. Pe- 

Leonte Răutu,

și econo- 
din între- 

industriale. 
construcții

orășenești, miniș- 
de conducere din

POSTURILEOREI 12,
SI TELEVIZIUNE VOR

ASTĂZI, ÎN JURUL 
NOASTRE DE RADIO 
TRANSMITE DIRECT DE LA PAVILIONUL EXPO 
ZIȚIEI REALIZĂRILOR ECONOMIEI NAȚIO 
NALE ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE A CONFERIN 
ȚEI PE ȚARA A CADRELOR DE CONDUCERE 
DIN ÎNTREPRINDERI Șl CENTRALE INDUS
TRIALE SI DE CONSTRUCȚII.

DESTINE

ministere și organe centrale de 
sinteză.

In cadrul dezbaterilor au fost 
adîncite probleme de mare im
portanță incluse pe ordinea de 
zi, legate de modul de exerci
tare a atribuțiilor centralelor, 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
întreprinderi, centrale și minis
tere, creșterea rolului factorului 
economico-financiar, ridicarea 
calitativă a activității econo
mice, probleme privind îmbună
tățirea planificării, aplicarea le
gislației și îmbunătățirea ei.

Simbătă, 19 februarie, lucră
rile Conferinței se reiau în plen.

(Ager preș)

SEMICENTENAR

activitatea 
brigăzii nr. 1

Deși cel mai bun cunoscă
tor al problemelor tinere
tului din uzină — nu nu

mai pentru că este secretarul 
comitetului U.T.C. dar și pen
tru faptul că de 16 ani lu
crează în acest colectiv — Chiri- 
fă Pîrvu întrerupe deseori firul 
discuțiilor pentru a se consulta 
sau a verifica datele pe care tre
buie să ni le ofere. Cel mai des 
trecut prin multe, în memoria 
căruia se păstrează vie și limpe
de istoria de patru decenii și 
mai bine a Uzinei „Grivița Ro
șie“. Este comunistul Dumitru 
Beu, maistru în secția tapițerie 
a U.M.M.R. „Grivița Roșie“, 
unul din cei mai apropiați prie
teni ai tinerilor, unul dintre cei 
pe care ei îi stimează și admiră 
cu generozitate.

— Ce spuneți, tovarășe mais
tru Beu, care tineri de la dum
neavoastră merită să-i propunem 
pentru a fi popularizați la ziar ? 
îl întreabă secretarul U.T.C.

— Am vreo 30 dar deocamdată 
rețineți pe Dumitru Lungu, Ma
rin Mihai, Marin Bordeianu și 
Aurică Iancu.

Cei evidențiați sînt de-abia de 
un an de zile în producție, proas
peți absolvenți ai uceniciei la 
locul de muncă. La ultimul con
curs profesional organizat de 
U.T.C. ei au ocupat în ordinea 
în care i-am notat, locurile de 
frunte. Dumitru Lungu s-a im
pus atît de mult prin seriozitatea 
și sîrguința sa în această perioa
dă, încît a fost ales de tineri în 
biroul U.T.C. Dacă-i întrebi cum 
au reușit să dobîndească o pregă
tire și o educație muncitorească 
atît de temeinică, într-o perioadă 
atît de scurtă, ei răspund simplu, 
cu sinceritate : am învățat cu to
varășul maistru Beu.

O succintă analiză a bilanțului 
economic a uzinei pe anul trecut 
și pe luna ianuarie reconfirmă 
renumele de laudă al colectivu
lui său. Toți indicatorii planului 
de producție au fost îndepliniți 
și depășiți exemplar.

— Eforturile noastre — spu
ne maistrul-dispecer Marin Sto- 
ian — sînt îndreptate în două 
direcții principale: execuția

Cotele

mentarea debitului natural 
Jiului. Și cind afirm, „cel mai 
economic“, am in vedere fap
tul că amenajarea se face pe 
terenuri de munte, ceea ce în
seamnă că vor fi scoase din cir
cuitul agricol doar suprafețe
cu randament scăzut, că nu
este afectată nici o localitate, 
că fiecărui gram de apă, dacă 
se poate spune așa, i se va 
da o întrebuințare de maxi
mă eficiență, că investiția spe
cifică va li cea mai redusă 
în comparație cu alte variante. 
De asemenea, nu trebuie omis 
nici faptul că amenajarea aces
tei zone prezintă și un mare 
interes turistic — cunoscut fi
ind pitorescul deosebit al nor
dului Olteniei. Este vorba de 
drumul asfaltat de pe splendida 
vale a Cernei, și despre cel de 
pînă la peștera Cloșani, pe va
lea Motrului.

— Ce lucrări de sine stătătoa
re va impune realizarea acestui 
complex hidrotehnic și energe
tic ?

— Aceste lucrări sînt foarte 
multe, unele însă se detașează 
prin complexitatea lor. E vorba 
despre acumularea de pe riul 
t erna ce se va realiza prin ri
dicarea unui baraj ce-1 imită 
din toate punctele de vedere pe 
cel de la hidrocentrala de pe 
Lotru. In spatele acestui baraj 
din anrocaniente se va crea, de

GHEORGHE FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Serilor 
„Scinteii 

tineretului“
O nouă ediție a Serilor 

„Scînteii tineretului" dedica
tă Semicentenarului U.T.C., 
organizată cu ajutorul 
A.T.M. și al Comitetului mu
nicipal Tîrgoviște al U.T.C. 
Președinta A.T.M., tovarășa 
DINA COCEA ne-a decla
rat :

„Inițiativa ziarului, care capă
tă o semnificație deosebită in 
contextul pregătirilor care se 
fac pentru serbarea Semicente
narului U.T.C., merită susținută 
cu toată energia. Este un prilej 
fericit pentru noi. A.T.M.-ul, 
de a contribui la reușita acțiu
nii, omagiind în acest fel un 
eveniment politic de însemnă
tate în viața tineretului patriei. 
Am avut in vedere pentru a- 
ceasta să încredințăm sarcina 
pregătirii artistice a spectaco
lului unui regizor cu experien
ță, tînăr și el, care, alături de 
tinerii actori selecționați, să ne 
reprezinte cu cinste. Sperăm ca 
totul să reușească așa cum me
rită să fie cinstită o astfel de 
aniversare. Sperăm, de ase
menea, să menținem o legătură 
strinsă cu minunatul nostru ti
neret printr-o colaborare pe 
care, sincer, o dorim mai 
frecventă și mai laborioasă“.

Publicăm în pagina a ll-a 
amănunte despre 
panți și organizarea

partici- 
serilor.
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ÎMPLETITE
ÎN LUMINĂ
• TINERII DIN IZBICENI SCRIB
NOUA ISTORIE A SATULUI LOR

ll revăd pe tovarășul Gheorghe 
Zarcum, președintele cooperativei 
agricole din Izbiceni, județul Olt, 
a cărui familie numără 12 copii, 
deputat în cel mai înalt for al 
țării de mai multă vreme, după 
un interval Ie peste șase ani. Pă
rul este mai alb, vorba mai așe
zată, gesturile mai domoale. A- 
ceeași ochi vioi însă, aceeași de
cizie și operativitate în luarea 
hotărînlor. Anul acesta împlineș
te două decenii de cînd oamenii 
l-au ales în fruntea cooperativei 
lor. Două decenii de cînd el, 
consătenii, satul, cooperativa, au 
intrat pe orbita bunăstării și ci
vilizației. Fostul sat de dijmași, 
cu case de chirpici, cu drumuri 
înecate în noroi și praf a deve
nit satul celor mai bogați coope
ratori de pe Valea Oltului, satul 
cu drumuri asfaltate, cu 700 de

case noi, arătoase, cu neon pe 
strada principală (deocamdată), 
cu baie publică, brutărie, frize
rie, croitorie, cinematograf, că
min cultural ca un palat, patru 
școli, mai multe magazine, cu 
bază sportivă

S-a întîmplat ca în seara cînd 
am stat de vorbă, o seară cețoa
să, la sediul cooperativei să se 
adune mai mulți tineri. De fapt 
există un obicei încetățenit ca în
tre președinte, primar, secretarul 
comitetului comunal de partid și 
tineri să aibă loc dialoguri despre 
treburile cooperativei, ale comu
nei. Atunci, i-am rugat pe cei

Cei 24 de tineri, membri ai 
organizației U.T.C. de la Uzina 
de mecanică fină din București 
care, constituindu-se în brigada 
„Semicentenarului" nr. 1 au ho- 
tărît să-și consacre perioada con
cediului activității patriotice, au 
ajuns la Lotru. I-am însoțit în 
primele lor zile pe acest șantier, 
devenit deja un simbol al erois
mului cotidian al muncii. Primi
rea le-a făcut-o brigada nr. 6 
de la autoateliere, brigadă frun
tașă în cadrul șantierului națio
nal al tineretului. La careul fes
tiv al brigăzii de la autoatelier» 
tinerii muncitori bucureșteni au 
fost integrați acestui colectiv, 
luînd astfel un prim contact cu 
șantierul național de la Lotru. 
„Atestarea“ lor s-a făcut prin în- 
mînarea de către tovarășul Con
stantin Dinculescu, prim secretar 
al Comitetului județean Vîlcea al 
U.T.C. a carnetelor de brigadier, 
care, în cuvîntul rostit, le-a trans
mis salutul uteciștilor vîlceni și 
le-au urat succes în activitatea 
ce o vor desfășura. Ca răspuns 
Ion Ciuclea, secretarul comitetu
lui U.T.C. al Uzinei de mecanică 
fină, comandantul brigăzii, a 
rostit mesajul din partea tinere
tului Capitalei, dînd glas bucuriei 
celor 24 de tineri de a munci pe 
șantierul Lotrului, sentiment con-

;/. :

HH

filili O ’'‘Ht*
e» is

APLICAREA NOULUI
PREDĂRII ȘTIINȚELOR

modernizării
la nivelul cabinetelor

în acțiunea 
formelor și

de perfecționare 
metodelor de stu-a _.............

diere a științelor sociale, un loc 
aparte îl ocupă cabinetul de 
științe’ sociale.

Unele catedre au reușit să a- 
menajeze cabinetele într-o for
mulă optimă, demnă de a fi re
levată; altele — din București 
și dintr-o serie de centre uni
versitare. folosesc intens aceas
tă perioadă pentru a recupera

timpul pierdut din cauze, une
ori, obiective. Pozitiv este fap
tul că marea majoritate au reu
șit să depășească faza de pro
iectare, de procurare și alcă
tuire a primelor materiale și ex
ponate, ceea ce este oarecum o 
garanție că în cea de a doua ju
mătate a anului universitar — 
și așa cu destul de mare întîr- 
ziere — studenții vor beneficia 
de avantajele unui asemenea

laborator de studiu. Ințelegînd 
cabinetul ca un organism viu, 
intr-o permanentă îmbogățire i- 
deatică și documentară, ancheta 
noastră 
nivelul 
obiectiv în unele institute, 
virtutea aceleiași înțelegeri spe
răm că experiența acumulată de 
unele colective va oferi suges
tii în măsură să genereze și să 
propună la rindul lor parame-

încearcă să marcheze 
de realizare a acestui 

In

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a lll-a)
V. RAVESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

s ATEMPO
RALITĂTI

9

de A. I. ZÄINESCU

SISTEM AL
SOCIALE ai;

spo-trii unei exigențe mereu 
rite.

Pentru interesul pe care-1 
cită, vom nota unele observații 
cu privire la cabinetul de eco
nomie politică de la Academia 
de studii economice și cabinete
le de științe sociale de la Insti
tutul medico-farmaceutic și In
stitutul de arhitectură.

sus-

Realizarea unui cabinet de 
economie politică intr-un 
institut care are tocmai 

profil economic nu este lipsită 
desigur de dificultăți. Catedra 
condusă de prof. dr. N. N. Con
stantinescu a reușit să pună ba
zele unui adevărat laborator de 
studiu. Ce este, după părerea

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a V-a)

Cu ajutorul atotputernicului izotop al carbonului C-14 
mișcarea in natură și echivalentul ei în plan social-uman,' 
acțiunea, devin identificabile, retrospectiv, pînă la astro
nomica cifră de zeci de mii de ani. Dar același izotop se 
dovedește neputincios ca metodă și tehnică de lucru în apli
carea sa la datele imediate ale contemporaneității. Aici 
minutul și ora pot acuza, paradoxal, nu accentul la zi a' 
hmpului ci, m scara infinită a lucrurilor, evenimentelor și 
intimplărilor — unele fie chiar și reduse ca intensitate, ca 
stera de interes — atemporalități de natură evident subiec
tiva dar, oricum, cu multiple ecouri și consecințe. Am în ve
dere in. primul rînd cazurile specifice de inade'cvare la sen
surile și mijloacele procesului de cunoaștere și autoinstrucție 
(printr-o prejudecată anchilozantă acesta este limitat, în 
speță, la asimilărea unor date teoretice, abstracte asupra 
lumii și mai puțin asupra entității particulare care este 
omul, individul tînăr mai ales în relațiile și determinările 
sa e complexe care nu sînt, așa cum s-a mai spus, o mare 
a liniștei !) cazurile de evadare din contingent, uneori, ilus- 
trîna nu altceva decît vetuste năravuri și vicii de frondă, 
motivul aflîndu-se în însuși spațiul prea alb, nu însă și 
imaculat, al cunoașterii.

Baricadarea în spatele acesteia capătă atunci alură de 
moft și orgoliu aruncat cu nonșalanță în față, un fel de 
supărare aleasă pe tot ceea ce nu se în.tîmplă conform 
judecății cu pretenție și aer înalt de originalitate — de 
aici și o mimare a eforturilor de gîndire și, normal, o infa
tuare a acesteia I — dar care judecată, la o mai atentă 
privire sau la primul seism detectat în sfera strictă a rela
țiilor de interes se dovedește un simplu balon, iluzie în care 
a plutit, bietul ins, neadaptat. învățat să judece lumea din 
centrul, vîrfuiui său de ac, emite pretenții de osie și pol 
magnetic al acesteia și oficiază, cu ușurința negoțului de 
indulgențe, aprecieri si validări morale contrarii Răgind cit 
se poate spuza pe turta lui. Tipul, care de fapt este un 
nărav, se ipostaziază adeseori, subtil și de un egoism fe
roce, în relațiile dintre oameni, în microcolective și insti
tuții. Viciază, cu aparentă candoare și naivitate atmosfera, 
pentru ca la primul prilej să atace și direct și să-și impună 
prejudecățile.

(Continuare în pag. a ll-a) ",T
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ÎN CINSTEA SEMICENTENARULUI U. T. C

Vizitele delegației Partidului
Socialist din Uruguay

în continuarea vizitei pe care 
o întreprind in țara noastră, 
membrii delegației Partidului 
Socialist din Uruguay, condusă 
de Jose Pedro Cardoso, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar pentru problemele rela
țiilor internaționale al C.C. al 
P.S.U., au fost, în zilele de 
17 și 18 februarie a.c., oaspeții 
județelor Argeș și Prahova.

Cu acest prilej delegația PSU, 
a vizitat Hidrocentrala de pe 
Argeș, Rafinăria din Pitești, 
Fabrica de stofe „Argeșana“, U-

zinele de utilaj petrolier „1 
Mai“ din Ploiești, și noile car
tiere de locuințe din Pitești și 
Ploiești.

Oaspeții uruguayeni au avut 
o întîlnire la Comitetul jude
țean Prahova al P.C.R., în 
timpul căreia li s-au înfățișat 
preocupările actuale și de vii
tor ale comuniștilor și ale tutu
ror oamenilor muncii din județ, 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

(Agerpres)

SERILE „SCÎNTEII TINERETULUI
LA TIRGOVIȘTE

1

Apropierea aniversării Semicentenarului creării 
tulul Comunist intensifică, in fiecare organizație, . 
se fac in vederea sărbătoririi acestui eveniment, 
dacție, ne sosesc știri in legătură cu o întreagă 
preocupări în această direcție.

Ziarul nostru, consecvent stabilirii unor legături 
nerii, rclulnd o tradiție mai veche, urmează să

i

Uniunii Tinere- 
pregătiriie care 

Zilnic, la re- 
diversitate

directe cu 
organizeze

de

SPECTACOLUL DE 
GALĂ AL ANSAMBLU
LUI FOLCLORIC DE 
STAT AL R.P. UNGARE

Vineri după-amiază, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a 
primit în viiită protocolară pe 
Anthony Balthazar Nyakyi, am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Unite 
Tanzania in Republica Socialistă 
România. în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

Vineri, la Muzeul Militar 
Central din Capitală a avut loc 
deschiderea unei expoziții de 
fotografii, organizate cu prilejul

celei de-a 54-a aniversări a Zi
lei Forțelor Armate ale U.R.S.S.

Au participat generali și ofi
țeri din garnizoana București, 
precum și reprezentanți ai Am
basadei Uniunii " 
București.

La vernisajul 
rostit alocuțiuni 
Militaru, șeful Muzeului Mili
tar Central, și colonel A. F. 
Musatov, atașatul militar, aero 
și naval al U.R.S.S.

Expoziția infățișează aspecte 
din viața și activitatea milita
rilor sovietici.

Sovietice la
expoziției au 
colonel Victor

(Agerpres)

tl- 
____,_______ _____ ___  _____, ________ ___ __ la 
Tirgoviște o nouă ediție a „Serilor Scînteii tineretului" ocazionată 
de sărbătorirea Semicentenarului U.T.C. Acum, cind mare parte 
din detaliile organizatorice au fost puse la punct, sintem în mă
sură să furnizăm amănunte.

„Serile Scînteii tineretului" de la Tirgoviște — programate pen
tru vineri 25 februarie a.c. la orele 18,00 in sala Clubului Petro
liștilor — silit organizate de redacție in colaborare cu A.T.M., 
Comitetul municipal Tirgoviște al U.T.C. și o serie de alți factori 
pe plan local.

De fapt „Serile“ nu sint altceva decit o amplă Întrunire, un 
dialog. între sutele de tineri muncitori de Ia platforma marelui 
combinat tirgoviștean și tinerii actori ai unor teatre bucureștene 
și din provincie care au răspuns cu entuziasm acestei inițiative. 
Va fi un spectacol, bogat ilustrat, de poezie românească, patrio
tică, de muzică populară și ușoară, de dans folcloric șl mon
taje literar-muzicale ; va fi o reuniune caldă, omagială, prin 
care tinerii — in sală ca șl pe scenă — vor cinsti Semicentenarul 
organizației lor.

" T . ‘ s caldă, omagială, prin
sală ca șl pe scenă — vor cinsti Semicentenarul

Pe scurt, cîteva din 
reperele programului :

• O PRIMĂ PARTE 
a spectacolului va fi 
susținută de către un 
grup de tineri actori 
— printre care Tama- 
ra Crețulescu, Ștefan 
Velniciuc, Mugur A- 
ronnescu, Cornel Ciu- 
percescu. Mihaela Bu
la. Vladimir Gâetan. 
Carmen Petrescu, Ovj- 
diu Moldovan — care 
se pregătesc pentru a- 
ceastă intilnire, încă 
de la începutul lunii

februarie, sub „baghe
ta" regizorului MIHAI 
DIMIU de la I.A.T.C. 
Ei vor recita și inter
preta cîteva fragmen
te reprezentative. „E- 
chipa“, nu întîmplător 
formată astfel, va fi 
completată de cunos
cutul interpret de ba
lade — ați ghicit ? — 
Tudor Gheorghe st de 
nîntărețul de muzică 
ușoară Mihai Constan- 
tinescu.

DOUA, iși vor da con
cursul citeva formații

• în

VAGABONDUL : rulează
Munca (orele 10,30: 15.30: 19).

DULCEA PASARE A TINERE
ȚII : (orele 9.30; 12; 14.15). SOARE 
SI UMBRĂ (ora 16,30), A TRĂI 
PENTRU A TRĂI (orele 18,45; 21), 
rulează la Cinemateca „Union“.

ATUNCI CONDAMNAT
PE TOT1 la MOARTE . rulează la 
Gnvlța (orele 9; 11.15, 13,30; 15,45;
18.15, 20.30). Volga (orele 9; 11,15;
13.30. 15.45; 18; 20,15), Central (ore
le 8.15; 11.30; 13.45. 16: 18.15: 20.30).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL ru
lează la Patria (orele 10; 16; 19,45). 
Excelsior (orele 9. 12.30: 16; 19.30).

POVESTE DE DRAGOSTE . ru
lează la Capitol (orele 9; 11.30:
13.45. 16: 18.30. 21).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 8. 11,15; 13,30. 16; 18.30; 21).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Favorit (orele 9; 11,15;
13.30. 15.45, 18,15. 20,30), Luceafă
rul (orele 8,30; 11, 13.30; 16; 18.30: 
21). București (orele 8.30. 11: 13.30: 
16. 18.30; 21)

FUGA rulează la Flamura (o- 
rele 9. 12: 16; 19.30)

ULTIMUL RĂZBOINIC ; rulează 
la Scala (orele 9; 11,15, 13,30; 16;
18.30. 21), Feroviar (orele 8,45; 11;
13.30. 16: 18.30, 20,45). Melodia (O- 
rele 9; 11.15, 13.30; 16; (8,30, 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SĂLBATICE : rulează la Floreas- 
ca (orele 15.30. 18: 20.15).

HUGO Șl JOSEFINA : rulează la 
Lumina (orele 9—19.30 în conti
nuare)

B.D. LA MUNTE Șl LA MARE : 
rulează la Doina (orele
13.45. 16; 18.15; 20.30).

LOVE STORY ; rulează la 
toria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
20.45). Miorița (orele 9; 11.15;
15.45. 18. 20.30), Bucegl (orele 10; 
12: 15.45; 18: 20,15)

DECOLAREA rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 17.45: 20).

MIRII ANULUI 11 rulează la 
Tonus (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15. 20.30). Arta (orele 15.30; 18;
20.15) .

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI rulează la Buzești (orele 
15.30; 18; 20.15).

WATERLOO ; rulează la Popular 
(orele 15.30: 19). Rahova (orele 
15.30; 19)

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Progresul (orele 16: 18; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Gloria (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Modern (o- 
rele 9. 11.15: 13 30: 16; 18.15: 20.30).

TRENUL ; rulează la Lira (orele
15.30. 18: 20), Vitan (orele 15.30: 
18: 20.15)

LIVADA DIN STEPA . rulează 
Ferentari (orele 15.30; 17.45; 20). 
TICK. TICK. TICK : rulează 
Flacăra lorele 15.30: 17.45: 20).

MIHAIL STROGOFF rulează 
Cosmos (orele 15.30: 18: 20.15)

COPACI) MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30 17 45: 20)

ANNA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Pacea (orele 15,45: 19).

NEÎNFRICATUL GYULA, VARA 
ȘI IARNA : rulează la Laromet 
(orele 15.30- 17.30: 19.30)

ARTICOLUL 420 : rulează 
Unirea (orele 11: 15.30: 19).

CF.A MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Aurora (orele 9: 11.15: 
13.30: 15.45. 18: 20.15)

FLOAREA DE 
ză ia Cringașl
20.15)

UN AMANET .
ză la Timpuri Noi (orele 9—18.30 in 
continuare) . (la ora 20.15 — pro
gram de documentare)

O FLOARE SI DOI GRADINART’ 
rulează la Giuleștl (orele 15.30: 19)

MARELE PREMIU : rulează la 
Moșilor (orele 15.30- 19)

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Viitorul (orele 15.45: 18:
20.15) .

11.30:

vic- 
18.30; 
13.30;

la

la

la

la

CACTUS : rulea- 
(orele 15.30: 18;

PARTEA A

și interpreti foarte cu- 
noscuți pe plan local : 
orchestra de muzică 
ușoară șl formația de 
dansuri populare a Li
ceului nr. 1, „Călușul“ 
Liceului Economic, 
dansatorii Liceului pe
dagogic, formația de 
muzicuțea Grupului 
școlar 
Elena Toma, 
Cerchez, 
Stănescu.
„secretul" 
lui nu-1 ________
încă... O vom face în 
preajma reuniunii de 
la Clubul Petroliștilor.

Petrol, soliștii 
, Floarea 
Gheorghe 

Bineînțeles 
spectacolu- 
dezvăluim

Aflind despre Intenția organi
zării „Serilor Scînteii tineretu
lui“ pentru tinerii muncitori al 
platformei tirgovlștene in cins
tea Semicentenarului U.T.C.-, 
tovarășa DINA COCEA, pre
ședinta A.T.M., ne-a sugerat 
colaborarea in vederea reușitei 
acestei acțiuni. Sigur că redac
ția. onorată de această propu
nere prin care spectacolul be
neficiază de contribuția unor 
actori profesioniști, s-a grăbit 
să stabilească detaliile colabo
rării. Tovarășul Mihai Di- 
miu, care între timp s-a 
și deplasat la Tirgoviște pentru 
a vedea la fata locului scena- 
luminile, amplificarea, cabine
le șl alte detalii tehnice — și-a 
asumat șl dificila responsabi
litate a regiei generale a „Se
rilor". S-a stabilit astfel, pen
tru joi, 24 februarie la orele 17. 
o repetiție „șnur“ a întregului 
spectacol cu participarea tutu
ror actorilor și cintăreților, a- 
matorl și profesioniști.

Ultima oră a ,,Serilor“.
La platforma Grupului de 

șantiere de la Tirgoviște — 
aflăm in ultimul moment — 
brigada artistică de agitație 
a tinerilor care lucrează a- 
colo, pregătește o apariție 
inedită : cci din sală ii vor 
aplauda cu căldură, sintem 
siguri, și pe cei care prin 
cîteva cuplete reușite li se 
vor adresa direct...

Zilnic, pină vinerea vii
toare, vom furniza noi amă
nunte.

Ansamblul folcloric de stat al 
Republicii Populare Ungare, care 
se află în turneu în România, a 
prezentat, vineri seara, pe scena 
Sălii Palatului, un spectacol de 
gală.

Mesagerii artei din țara vecină 
și prietenă au prezentat un bo
gat program, care a cuprins cîn- 
tece, obiceiuri și dansuri popu
lare, interpretate cu măiestrie de 
orchestra, corul și formația de 
dansuri, precum și de soliști 
vocali și instrumentali ai presti
giosului ansamblu. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit 
succes, artiștii fiind răsplătiți cu 
vii aplauze. Membrilor ansam
blului le-au fost oferite fiori.

AVANPREMIERĂ
TEATRALĂ

BUCUREȘTEANĂ
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— Opera Română : ECATERINA 
TEODOROIU — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă : PRINȚESA CIRCU
LUI — ora 19.30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
BECKET — ora 20; (Sala Studio) : 
PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
ora 20; Teatrul de Come
die : INTERESUL GENERAL — 
orele 17 și 20; Teatrul Giuleștl : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ȘI EU 
AM FOST IN ARCADIA — ora 20; 
(Sala Studio) : SUS PE ACOPE
RIȘ... ÎN SAC - ora 20; Teatru! 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA
— ora 20; (Sala Studio) : IUBIRE
PENTRU IUBIRE - ora 20: Tea
trul ..Ion Creangă" : SNOAVE CU 
MĂȘTI — ora 9.30; CARAGIALE, 
O SOACRA ȘI... ALȚII - ora 19; 
A.R.I.A. (In Sala Ansamblului 
„Rapsodia Română") : ANSAM
BLUL FOLCLORIC AL REPUBLI
CII POPULARE UNGARE - ora 
19.30; Teatrul Mic : VICLENIILE 
LUI SCAPIN (premieră) — ora 
19 30; Teatrul „Ion Vasilescu": CÎND 
REVOLVERELE TAC - ora 19,30; 
(La Sala Palatului) : FETELE DI- 
DINEI ------ “ ' * —
nașe"
— ora 
riel) : 
FOTBAL - 
„Țăndărică' 
riei) : PETF.R PAN — ora 17; (Sala 
Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE
— ora 11: Teatrul Evreiesc : 
BARASEUM '72 — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română“ : LE
GENDA ȘI DOR — ora 19,30; Cir
cul „Globus" : 72 CIRC 72 — orele 
16 și 19,30.

Societatea de științe filologice 
a inițiat, pentru anul 1972, o se
rie de acțiuni menite să sprijine 
direct procesul de reciclare și de 
perfecționare a profesorilor de 
la disciplinele filologice.

în acest an vor apare patru vo
lume din publicația „Limbă și li
teratură". două ■ volume din 
„Limbile moderne în școală“ și 
un volum din „Studii de litera
tură universală“.

Conținutul acestor volume va

fi legat, cu prioritate, de pregă
tirea, pentru examenele de defi
nitivat, de gradul II și de gra
dul I. Astfel, chiar din primul 
volum pe anul 1972 vor fi publi
cate: Tematica orientativă pen
tru cursurile de perfecționare, 
Programul de studiu individual 
pentru examenul de definitivat, 
Tematica de studiu individual 
pentru colocviul de gradul II, 
Teme orientative pentru lucrări
le metodico-științifice la exame
nul de gradul I. Vor fi publicate 
de asemenea, îndrumări metodi
co-științifice elaborate de spe
cialiști, cadre didactice de la In
stitutul central de perfecționare 
a personalului didactic

Publicațiile respective se pot 
procura în baza unei fișe de a- 
bonament, adresate fie direct 
S.S.F. (Bd. Republicii nr. 55), fie 
prin înscrierea la filialele S.S.F. 
existente in fiecare centru de 
județ. Volumele vor fi trimise 
direct abonaților, imediat după 
tipărire.

Noutăți există și în celelalte 
activități ale S.S.F. De pildă, 
alături de cursurile de vară pen
tru profesori, de Ia Piatra Neamț 
vor fi organizate, pentru prima 
dată în acest an, cursuri de vară 
pentru învățători (localitatea 
propusă — Cîmpulung Muscel).

Prof. MIRCEA FRÎNCULESCU

Cu „Vicleniile lui Scapin“ de 
Molière — astăzi, sîmbătă 19 
februarie ora 20, publicul bucu- 
reștean va putea asista la debu
tul tînărului regizor IULIAN 
VlȘA pe scena Teatrului Mic.

— De ce tocmai „Vicleniile 
lui Scapin" ?

— Am ales o comedie de Mo- 
lièrè nu pentru a oferi publicu
lui un spectacol-divertisment. 
Piesa este o farsă. Iar farsa eu 
cred că înseamnă viață, explozie 
teatrală, libertate de exprimare 
scenică.

— Trebuie să înțeleg deci că 
aveți asupra textului o privire 
cu totul nouă. Care este cheia 
interpretativă a montării ?

— Nicidecum nouă. Am evitat 
stilizarea, intervențiile pantomi- 
mei și mai ales „măștile“ anchi
lozate, arhicunoscute ale come
diei de care publicul nostru s-a 
săturat, cum spunea Stanislav- 
ski. Interpretarea este dacă 
vreți realistă. Am căutat să ofer 
publicului o înțelegere din in
terior asupra personajelor, pre
zentate prin tot ceea ce în fond 
le caracterizează : zgircenia, 
meschinăria, prostia. Doar Sca
pin se detașează prin inteligență. 
Iși bate joc de neputincioșii in
capabili să-și rezolve singuri 
problemele. Ii ajută însă, pentru 
că il amuză acest joc și mai ales 
pentru că vrea să distrugă me
diocritatea. Lucid și 
de masa abjectă și 
Scapin nu poate să nu coboare

distanțat 
grotescă,

»> M

— ora 19.30; Teatrul „C. Tă- 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA 
19.30; (Sala din Cal. Victo-

ȘI FEMEILE JOACA 
ora 19,30; Teatrul 

(Sala din Cal. Victo-

SlMBATA, 19 FEBRUARIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii ,de 
dimineață. 9,05 Film serial : Doam
na âin Genova. 9,45 Momente ale 
muzicii ușoare românești (reluare). 
10,05 De vorbă cu gospodinele. 
10,20 Teleenciclopedia (reluare) 
11,05 Biblioteca pentru toți. 11,35 
Drumuri in Istorie : „Sub semnul 
Gînditorului de la Hamangia (I).
11.50 Muzică populară. In ju
rul orei 12,00 transmisiune dP 
rectă de la Pavilionul Expoziției 
Realizărilor Economiei Naționale, 
Ședința de închidere a Conferinței 
pe țară a cadrelor de conducere 
din intreprinderl și Centrale in
dustriale și de construcții. 16.25 
Deschiderea emisiunii de după 
amiază. 16.30 Emisiune in limba 
germană. 18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19.10 Publicitate. 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici. 19.30 
Telejurnal. 20,15 Tele-enciclopedia. 
21.00 Film serial : „Invadatorii“
21.50 Tele-divertisment. 22,30 Tele
jurnal. 22,45 Săptămîna sportivă. 
23.00 Romanțele Crizantemei.

Programul II
16.30 Spectacol folcloric susținut 

de Ansamblul ..Rapsodia Română“.
17.10 Agenda. 17,20 Pagini muzicale 
de mare popularitate. 17.40 Film 
artistic : Haiducii.

la un moment dat la un senti
ment asemănător celorlalți. Este 
demascat și spectacolul se ter
mină. Și pentru că în farsă to
tul este posibil, am recurs și la 
travesti. Nu mă îndoiesc totuși 
că publicul va recunoaște în Ge- 
ronte pe Tatiana Iekel și în Ar- 
gante pe Olga Tudorache.

★
După recenta punere în sce

nă a „Scrisorii pierdute" în re
gia lui Liviu Ciulei, teatrul 
„L. St. Bulandra“ a prezentat în 
sala din str. Alexandru Sahia 
în premieră absolută pe țară — 
joi 17 februarie — „Vicarul" de 
Rolf Hochuth. Spectacolul poar
tă semnătura regizorală a lui 
Radu Penciulescu. Traducerea 
și adaptarea scenică — Florin 
Tornea și Radu Penciulescu. Din 
distribuție : Ion Caramitru, Ma
nela Petrescu, Fory Etterle, E- 
mmerich Shaffer, Victor Reben- 
giuc, George Oancea, Ionescu 
Gion etc...

La Teatrul „C. I. Nottara“ — 
aseară, 18 februarie, a avut loc 
premiera piesei lui Aleksandr 
Volodin „Sora cea mare“ în re
gia lui Ion Olteanu. Scenogra
fia — Theodora Dinulescu. Din 
distribuție : Gilda Marinescu, 
Ioana Manolescu, Maria Gheor- 
ghiu-Săniuță etc...

în săptămîna care urmează, 
în zilele de 22, 23 și 24 februa
rie, Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale“ va găzdui (în sala „Co
media“) colectivul Teatrului 
Dramatic din Brașov, ce va pre
zenta o nouă piesă a lui Dan 
Tărchilă „Unchiul nostru din 
Jamaica". Regia aparține lui 
Eugen Mercus.

CONSFĂTUIREA
MATEMATICIENILOR

Ieri au început la Brașov lucră
rile consfătuirii organizate de So
cietatea de științe matematice din 
R. S. România, cu tema „Proble
me actuale ale studiului indivi
dual și ale seminariilor de mate
matici ale studenților în lumina 
rezultatelor primei Balcaniade de 
matematici — 1971“. După cum 
ne-a spus prof. univ. N. Teodo
rescu — decanul facultății de ma- 
tematlcă-mecanică a Universității 
București, consfătuirea țși propu
ne ca timp de trei zile să dezba- 

, tă aspectele pe care le ridică ro
lul tot mai preponderent al ma
tematicii în toate domeniile de ac
tivitate. Sub forma de rapoarte, 
discuții șl mese rotunde, cadrele 
didactice și studenții din învăță- 
mîntul superior tehnic și econo
mic, din toate centrele universi
tare ale țării, vor analiza cauze
le deficiențelor ce se constată in 
predarea șl însușirea matematicii 
ca și măsurile ce se Impun in ve
derea afirmării continue a presti
giului de care școala matematică 
românească se bucură în lume.

H. LEREA

(Vrmare din pag. I)

fapt, principalul rezervor de 
apă al complexului cu un volum 
de peste 120 milioane de metri 
cubi apă utilă. Aici vor deversa 
debitele lor toți afluenții de 
dreapta ai Cernei, între care 
Balmoș, Olan și Craiova. De a- 
semenea, în vederea exploatării 
energetice a potențialului slipe- 
rior al Motrului, s-a proiectat 
devierea acestuia în Cerna. A- 
poi, acumulările de la Valea 
Lungă, pe rîul Bistrița, Cloco- 
tiș, și lațul tampon de la Tis- 
mana — aval, barajul de Ia 
lea Mare (pe Motru), cîteva 
rivații prin tunele săpate 
munte, în lungime totală 
circa 50 de kilometri, și cele 
hidrocentrale cu o putere insta
lată totală comparabilă cu 
cazul. Volumul lucrărilor 
deosebit de mare. Despre 
ceasta ne putem da seama 
bine amintind că volumul 
cavațiilor Ia zi însumează aproa
pe un milion și jumătate de 
metri cubi, excavațiile în subte
ran circa 380 000 metri cubi iar 
umpluturile (anrocamente, ar-
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gilă. balast etc.), peste 4100 000 
metri cubi ; vor fi turnate circa 
160 000 m.c. betoane în subteran 
și alți 75 000 m.c. la zi.

— Se apreciază că prin rea
lizarea acestui complex hidro
tehnic și energetic, nevoia de 
apă industrială a zonei luată în 
studiu va fi rezolvată aproxima
tiv pînă la nivelul anului 1980. 
Există posibilitatea, în perspec
tivă, a corelării în continuare a 
dezvoltării altor capacități de 
producție cu suplimentarea de
bitelor de apă ?

— Volumul de apă acumulată 
aici în urma realizării comple
xului se va ridica la circa 150 
milioane metri cubi. Dacă în 
planurile economice de dezvol
tare a țării se va prevedea am
plasarea in această zonă a unor 
noi unități industriale — și pro
babil așa se va întîmpla — s-a 
studiat posibilitatea realizării u- 
nor noi acumulări care, praC’c, 
vor dubla volumul de apă înma
gazinat prin realizarea comple
xului Cerna-Motru-Tismam. A- 
menajările respective se vor pu
tea realiza la confluența rîului 
Sadu cu aflucntul său Sădișoara, 
pe Jiu în aval de Bumbești și la 
Rovinari după terminarea ex
ploatării carbonifere de aici.

ATEMPO ROMANIA-FILM
O noua întîlnire cu LOUIS DE FUNES în

(Urmare din pag. I)

RALITÂȚI SÀPTÀMÎNII VIITOARE
PREZINTĂ PREMIERELE

O excelentă comedie franco-italiană în cu

Culege inițiative și le estompează pentru ca să revină 
imperativ mài tîrziu și să acuze lipsa de inițiativă.

Numește superficialitate tot ceea ce nu-i convine și în
locuiește subit dialogul prin monolog.

Cere explicații și nu dă explicații, pretinde datorii și ono
ruri și nu dă nimic, invocă liniștea și face gălăgie, vorbește 
de morală și este amoral.

Ochii săi tămiietori și prudenți se deschid larg numa, 
către avantaje și se închid ferm, ca niște obloane de lemn 
groase, — să n-aibă probleme, cum speră — în fața orică
ror greutăți.

Ale altora, nu ale lui, bineînțeles. Cazul, sau cazurile 
formează, prin excelență, obiectul unui inventar de etică. 
Ele sînt însă și consecința acelui spațiu alb, nu însă și ima
culat, cum am spus, al procesului de cunoaștere și auto- 
inslrucție. Ele sînt rozătoare ale substanței timpului, crono- 
fagia care devoră și umple de galerii ascunse însuși miezul 
rotund al mișcării naturii, echivalentul în plan concret so
cial al acesteia, acțiunea.

La Brașov au continuat 
meciurile din cadrul returului 
campionatului național de volei. 
Au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Progresul București- 
Unirea Tricolor Brăila 3—0 ; 
Rapid — Universitatea Craiova 
3—0 ; Dinamo București-Tracto- 
rul Brașov 3—0 ; I.E.F.S.-Voința 
Bacău 3—1 ; Politehnica Galați- 
Universitatea Cluj 3—0 ; Steaua- 
Politehnica Timișoara 3—0.

• CEA DE-A patra rundă 
meciului feminin de șah 
se dispută la Sarajevo, i 
selecționatele României și 
goslaviei, a fost favorabilă 
mâncelor, învingătoare în 
partide. Suzana Makai a 
vins-o din nou pe Gordana

Gogîlea a 
iar Rodica 

pe G. Ku- 
remiză par- 
— Polihro-

a 
care 
între 
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trei 
in- 
Jo-

colau și Belamarici — Baum- 
stark. Singura învinsă din e- 
chipa română a fost Margareta 
Juncu in partida cu Kalbrener. 
S-a întrerupt partida dintre Pi- 
halici și Margareta Teodorescu. 
Scorul după patru runde este 
de 14,5—13,5 puncte (patru par
tide întrerupte) in favoarea se
lecționatei României.

• CUNOSCUTUL fotbalist 
brazilian Jairzinho a refuzat să 
reînnoiască contractul său cu 
echipa Botafogo din Rio de Ja- 
neiro, preferind să se transfere 
la rivala acesteia, formația Fla- 
mengo. Jairzinho a făcut aceas
ta în ciuda ofertelor tentante 
pe care Botafogo i le-a făcut 
pentru a rămîne mai departe 
în rindurile sale. Ziarele 
ziliene menționează faptul 
Jairzinho este cel mai bine plă
tit din Brazilia, după Pele.

• ECHIPA italiană masculină 
de baschet Ivnis Varese a în-

DE
FAMILIE

Doi prestigioși reprezentanți ai cinemato 
grafiei poloneze.

Regizorul : KRZYSZTOF ZANUSSI 
Actorul : DANIEL OLBRYCHSKI

micul
SCALDÄTOR

Regia : ROBERT DHERY
Cu : ANDREA PARISY, ROBERT DHERY, 

FRANCO FABRIZZI, COLETTE BROSSET

Producție a studio

i

bra
ca

CIUDAT : rulea-

urilor din R. P. Chi

vanovici, Eieonora 
ciștigat la Serjanc, 
Reicher a învins-o 
ress. S-au încheiat 
tidele : Lazarevici
niade, Katia Jovanovici

1

nezcj.

Povestire de 
DUMITRU M. ION
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANU

vins cu scorul de 105—89 
(49—40) echipa Flamenco Am
sterdam intr-un joc contind 
pentru „CEE“. Primul joc fu
sese, de asemenea, ciștigat de 
echipa italiană cu 93—91, care 
s-a calificat pentru semifinale.

Regia : JEN HSU

TUN.

Cu : CIU LUN-KU

V. Încolțiți de oamenii 
lui Ceteraș, în beciul din 
Piața cu flori, Damian și 
Walter găsesc o ușă bloca
tă care răspundea intr-un 
depozit. Un chepeng ridicat 
le arată drumul pe unde ar 
putea eventual scăpa. Ni
meresc într-o croitorie. Cî- 
teva croitorese și femei la 
probă, văzîndu-i răsărind 
din depozit, strigă după 
ajutor.

AN, WAN PIN-IU

CIAN

LIU

WAN

UN

IUN-SHOU

HSIU-CIEN

HSIAO-CI

RĂZBOIUL 
SUBTERAN
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BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI" TRANSMITE: DIN JUDEȚUL DOLJ (Urmare din pag. I)

Lecții permanente la nobila

răspunderii
ft
> CRAIOVA. Investigația
• nă în universul preocupărilor legate de în- 
’ tîmpinarea semicentenarului U.T.C. a debu-
► tat, ca și cele de la Teleorman și Olt, cu o 
' conferință de presă ad-hoc. Adică : timp de 
j două ceasuri, carnetele noastre profesionale
> au recepționat scurtele expozee ale activiș-
► tilor comitetului județean al U.T.C. Față-n
* față, brigada „Scînteii tineretului" și membrii
> biroului, au trecut în revistă punctele în- 
t scrise în programul de acțiuni dedicate se- 
k micentenarului și au ajuns împreună la con-
> cluzia că acest document este pe cît de
► amplu și ambițios, pe atît de dificil de a fi 
k oglindit, în toate detaliile lui, fie și cu re-

sursele, unei întregi echipe publicistice. în-
► tr-adevăr, este imposibil să cuprinzi toate 
k propunerile pe care le-au făcut secretarii 
, U.T.C. în cele 59 de adunări ale oameni-
► lor muncii ținute pînă acum în cuprinsul ju- 
k dețului, să urmărești cum a fost concreti- 
p zată și extinsă inițiativa de la „Electropu-
> tere" sau cum se comportă în producție cele 
k 20 de fabrici, brigăzi, echipe și schimburi

L ale tineretului, constituite ca atare în uzine 
și pe șantiere în cinstea semicentenarului... 

<k Nu pot fi- citite la fața locului toate cele 
L 30 de gazete ale tineretului, pregătite pen- 
;► tru expoziția județeană din martie și nu 
<k poți fi prezent în același timp la gara 
'► Craiovei chiar azi, cînd pleacă spre topi- 
Jr torii primele două garnituri ale semicente- 
<k norului și la Muzeul luptătorilor ceferiști 
\ unde (tot la această oră) un grup de 

elevi trăiește emoția gravă și mîndră de 
<k a prîmi carnetul roșu de utecist — 
*► — și devenind astfel șarjă vie a semicente- 

norului — sub bolți în care răsună ecoul 
<k luptei și jertfei clasei muncitoare... Se află 
’ ► deja la tipar placheta de versuri tinerești 

dedicate patriei și partidului, organizației 
revoluționare a tineretului; 70 000 de bule-

noastră doljea- tine ale concursului cu premii „Școala ro
mânească și cei 50 de ani de luptă ai U.T.C." 
au și ajuns în mîinile tinerilor din întregul 
județ; peste ogoarele Jiului stăruie vibrantă 
chemarea „Mecanizator — meseria tuturor 
lucrătorilor din agricultură" ; ilegaliștii cu 
tîmple de brumă revăd emoționați invitațiile 
solemne de a se întîlni cu tineri muncitori 
și săteni, cu elevi și studenți, iar Casa pio
nierilor răsună de cîntecul și jocul repetiții
lor pentru marele spectacol sărbătoresc — 
ca o sinteză a tot ce întreprind în aceste zile 
„Cravatele roșii" din întregul județ în cadrul 
inițiativelor : „Și eu voi fi utecist" și „Doljul 
nostru — ca o floare I", inițiative cuprinse și 
ele înele în planul de care vorbim.

Așadar, la Dolj, ca și la celelalte județe 
— o activitate amplă, efervescentă, variată, 
continuă, greu de cuprins, în coloanele unui 
reportaj.

Atunci ?... Să încercăm să desprindem cî; 
teva semnificații. Sau una singură, cea mai 
definitorie după părerea gazdelor noastre. 
Lansăm, deci, întrebarea : „Care este princi
palul element cu care se îmbogățesc uteciștii, 
tinerii, activiștii organizației noastre ca ur
mare a acestei intense și multilaterale acti
vități dedicate întîmpinării jubileului din mar
tie ? „Răspuns" : Dincolo de experiența pe 
care-o acumulăm, de inițiativele și tradițiile 
cu care ne îmbogățim, în aceste zile se ob
servă o creștere a simțului de răspundere al 
tinerilor. în producție și învățătură, în viata 
de organizație, în comportare. Pentru tineri 
îndeplinirea fiecărui obiectiv, fiecărui an
gajament devine astfel o lecție la nobila 
materie a răspunderii.

Așadar : lecția răspunderii, lată, mai jos, 
cîteva spicuiri din prețiosul „curs" pe care, 
prin munca lor entuziastă, pe Jiu, ca-n în
treaga tară, și-l predau înșiși tinerii.

P. D.

în scripte poartă numele: Fa
brica de oxigen. Oamenii Com
binatului chimic din CraiOva 
s-au obișnuit însă de la un 
timp să-i spună, preferă să-i 
spună : fabrica tineretului.
Schimbarea onomasticii sale s-a 
petrecut în urmă cu doi ani. JJn 
gest formal ? Nicidecum. Dim
potrivă, o dovadă de încredere, 
un gir acordat uteciștilor de 
aici al căror număr deține pon
derea în totalul salariaților, că
rora le sînt încredințate postu
rile „cheie“ ale fluxului tehno
logic.

Posturi „cheie“ în comparti
mentul ce prin natura sa deter
mină ritmul și calitatea muncii 
în toate celelalte fabrici ale 
combinatului.

— Aici, la 
Ștefan Călin, 
zației U.T.C. 
teriile prime 
se transformă apoi în îngrășă
minte.

Dacă noi ne oprim o oră, dacă 
fie și o oră nu „livrăm“ cele 
necesare pentru prelucrările ul
terioare — se simte dator și a- 
daugă Vasile Pătru — pierde
rile se cifrează la milioane de 
lei.

Firesc deci, cuvîntul de ordi
ne pentru fiecare și pentru toți 
este „muncă ireproșabilă, nici o 
clipă de neatenție, nici un mi
nut irosit“. Absențe nemotiva
te ? Ce sînt acestea ? ne pot 
întreba, pe bună dreptate, tine
rii. Cum adică să nu vin la 
lucru ? Cine va supraveghea in
stalația, cine va urmări para
metrii de funcționare ? Colegul 
de schimb care va rămîne în 
continuare — încercăm 
puns — știm că așa se obișnu
iește în întreprinderile cu flux 
continuu.

— Probabil glumiți — replică 
operatorul de la pupitru de co
mandă, Constantin Ciocoiu. Ig
norați, desigur cu bună știință, 
că nouă nu ne este permis să 
fim obosiți. O clipă de neaten-

tineretului“

Jf Industriașii

noi — precizează 
secretarul organi- 
— se produc ma- 
care în instalații

un răs-
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La Bjrca, așezare mare din 

Cîmpia Olteniei, răspunderile 
„industriei“ sătești, care are 
și va avea un rol hotărîtor în 
procesul de urbanizare, au fost 
preluate în bună măsură de ti
neri. „Noi vom fi beneficiarii 
imediați ai’tuturor îmbunătățiri
lor și modernizărilor ce se reali
zează sau se concep acum — ne 
mărturisea Oprea Negrilă, secre
tarul organizației ■ U.T.C. de la 
cooperativa agricolă „Drumul lui 
Lenin“. Ni se pare firesc, de a- 
ceea, să muncim cu toată forța 
și priceperea de care sîntem în 
stare pentru grăbirea transformă
rii localității noastre într-o așe
zare de tip urban“. Cum înțeleg 
tinerii meseriași ai comunei, „in
dustriașii“ — cum le place, în 
glumă, să fie numiți, să se.achi
te de această răspundere asuma
tă ? La locurile lor de muncă, 
fie că e vorba de atelierele de 
tîmplărie, fierărie, porți metalice, 
de cărăinidăria din cadrul coope
rativei agricole, fie de secțiile 
cooperației de consum : croitorie, 
cizmărie, tinichigerie, rezultatele 
obținute demonstrează cu priso
sință că s-au angajat cu toată se
riozitatea în munca pe care și-au 
ales-o. Tîmplarii Constantin Vața, 
Marin Cojocaru, Ion Capisizu, 
tinichigiii Alexandru Greblă și 
Ion Preoteasa, croitoresele Elena 
Bădeancă și Ioana Popa, Ion 
Marmoe, autorul frumoaselor 
porți din fier forjat care împo
dobesc multe gospodării, sînt 
meseriași renumiți, tineri respec
tați de toți concetățenii. Respect 
impus nu numai de talentul lor 
ci și de conștiinciozitatea cu care 
lucrează. „Ca să poți merge cu 
fruntea sus prin sat, trebuit să 
știi toți oamenii mulțumiți de lu
crurile pe care le-ai realizat pen
tru ei — spunea Constantin Vața. 
Casele recent construite au tîm 
plăria făcută de noi, înăuntru o 
bubă parte din mobilă a ieșit din 
mîinile noastre. închipuiți-vă cum 
aș sta eu de . vorbă cu un con
sătean dacă aș ști că nu i-am e- 
xecutat fără greș toate comenzi
le“. Comenzile sînt din ce în ce 
mai numeroase. Este nevoie de 
mai rpulți meseriași. La propu
nerea, organizației U.T.C. din co
mună, sprijinită de meseriașii mai 
în vîrstă, de conducerile unități
lor economice, s-a organizat ca
lificarea prin ucenicie la locul de 
muncă. în ziua popasului nostru 
la Bîrca, patru tineri prezentaseră 
cereri de înscriere: Petre Mormoe 
și Ștefan Baboi doresc să devi
nă tîmplări, iar Ion Zdrîncă și A- 
lexandru Calafeteanu—fierari. 30 
de fete învață țesutul covoare- 
lor și să coasă costume naționa
le pentru a deveni lucrătoare de 
nădejde ale atelierului ce va lua 
ființă chiar în cursul acestui an. 
12 băieți se pregătesc să lucreze 
la secția de prefabricate, care va
lorifică bogatele resurse de mate
riale puse la dispoziție de carie
ra de piatră existentă în apro
pierea comunei.

Cu brațele și mintea, actualii 
și viitorii „industriași" din Bîrca 
făuresc o nouă înfățișare, cu atri
bute de urban și civilizație, loca
lității lor natale.

Liceul. „Frații Buzești“. în clasa de unde a plecat chemarea la întrecere
Foto : ORESTE PLECAN
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ție se poate solda cu o avarie :
— Și nu s-a înregistrat nicio

dată așa ceva ?
Nu, cel puțin de cînd fabrica 

este „a tineretului“ — ne infor
mează în deplină cunoștință de 
cauză șeful ei, inginerul Ion Do- 
man, și el tînăr.

— Puteți să numiți cîțiva ute
ciști cu cele mai bune rezul
tate ?

— Să numesc, mai greu. Și 
nu pentru că nu i-aș cunoaște 
ci ferindu-mă să nu nedreptă
țesc pe nimeni. Vă pot oferi 
drept compensație o cifră — 110.

Adică numărul total al uteciș
tilor fabricii. La prima vedere 
s-ar părea că este vorba de o 
exagerare. Impresie cu 
deformată.

Intr-adevăr, toți tinerii care 
lucrează aici pot fi calificați cu 
superlative, indiferent dacă ne 
referim la operatori sau la- 
boranți, electricieni sau meca
nici. Și cum să nu fie bine pre
gătiți profesional, cînd rezolva
rea acestei probleme esențiale 
în contextul productiv stă per
manent în atenția fiecăruia și 
a tuturor. O secvență surprin
să în biroul șefei laboratorului, 
tînără și dînsa, bineînțeles, to
varășa Margareta Neagoe, este 
edificatoare. Aici o întîlnim pe 
utecista Veronica Constantines- 
cu. A fost chemată pentru a i 
se reproșa lipsa de acuratețe a 
unei analize ? S-a făcut cumva 
vinovată de vreo abatere de la 
disciplină ?

— Altul este motivul — ne 
spune șeful fabricii. în fiecare 
lună conducătorii locurilor de 
muncă procedează la o exami
nare a muncitorilor din subor
dine. Cu aceste prilejuri își dau 
seama de nivelul cunoștințelor, 
intervin prompt pentru comple
tarea lacunelor în meserie. 
Dacă voi adăuga că procesul de 
instruire din mers se continuă, 
distinct, și la cursurile de reci
clare vă puteți da seama că re
zultatele nu pot fi decît bune, 
că, practic, este imposibil ca 
necunoașterea atribuțiilor ce 
le revin să le frineze activita
tea.

După cele 45 de zile trecute 
de la începutul anului în fabri
ca tinerilor, sarcinile de plan 
fuseseră depășite cu 15 pro
cente. Este o cifră care, atestă 
fără echivoc că barometrul ac
tivității evoluează în sens pozi
tiv. Sînt rezultate față de care 
cuvîntul responsabilitate nu ni 
se pare deloc pretențios, el fiind 
implicit în actele întregului co
lectiv. Și așa prezentîndu-se lu
crurile, faptul că în mijlocul ti
nerilor muncitori s-a petrecut 
recent un eveniment deosebit 
— primirea în rîndul membri
lor Uniunii Tineretului Comu
nist a trei elevi de la Liceul 
nr. 3 din Craiova, viitori colegi 
de muncă poate — nu ne apare 
decît ca un omagiu pe deplin 
meritat adus eforturilor exem
plare ale celor 110 tineri, elevii 
cunoscînd astfel „pe viu“ 
seamnă 
că, ce 
nist.

totul

I

ce în- 
conștiința muncitoreas- 
înseamnă să fii comu-

GH. GHIDRIGAN

si urmașii
Dar nu v-ați propus prea mult?!
— Nicidecum —a răspuns Liana Dincă, 

secretar U.T.C.
„Frații Buzești', 
anul trecut o clasă fruntașă, cu cele mai 
bune rezultate din școală — nici un cori
gent. Altfel, poate nu îndrăzneam să ne 
luăm a£»ii enea obligații.

— Chiar Ia noi in anul III H era încă 
loc pentru mai bine și tocmai acesta a 
fost unul din scopuri, să dovedim că sîn- 
tem in stare de mai mult, angajîndu-ne 
la îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
școlare și de organizație — a intervenit 
Cornel Radu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe școală. Bizuindu-ne pe clasa 
mea, am hotărit să stimulăm o întrecere 
prin care gradul de conștiință al elevilor, 
responsabilitatea fiecăruia, să atingă ni
veluri superioare în toate cele 34 de or
ganizații U.T.C. pe clasă...

După adunarea generală U.T.C., crite
riile din angajamentul clasei III II au 
devenit repere de activitate zilnică in tot 
liceul, cu apel permanent Ia învățătură 
de calitate, Ia înlăturarea tutnror abate
rilor de la disciplina școlară, respcctînd 
spiritul regulamentului și în afara ore
lor, apărind prestigiul școlii la con-

la anul III H, Liceul
Craiova. Noi ani fost și

(Urmare din pag. I)

am reușit să reducem cu două 
zile durata de reparație a unui 
vagon de călători tip R.P. de 
construcție veche, adică să cîști- 
găm într-un an încă 32 zile de 
lucru. Aceasta ne permite să re
parăm în plus circa 200 de va
goane.

Este, desigur, greu să se calcu
leze imediat valoarea reală a ce
lor două zile economisite la un 
vagon, dar, la urma urmei, nu a- 
cest calcul contează ci faptul că 
s-a realizat și se realizează în 
continuare o astfel de densitate 
a timpului, că imobilizarea ca 
durată a vagoanelor în ateliere 
se • reduce considerabil.

— Cum s-a ajuns la acest re
zultat ?

— Au fost puse în valoare mul
te inițiative, au fost aplicate nu

lor din
cursuri, în cele mai felurite împrejurări. 
Nici un corigent, toți elevii cu medii pes
te 7 "
niul 
cerii

pot părea Ia prima vedere de dome- 
imposibilului, ca obiective ale între- 
„Fruntaș la învățătură — model de 

comporare“ lansată in Liceul „Frații Bu
zești". Autori ai inițiativei, elevii de la 
III H dovedesc săptămină de săptămină, 
integrați exemplar acestei rivne orgoli
oase de a fi model, că sentimental răs
punderii, prezent in acțiune, in compor
tare, generează performanțe incredibile. 
Clasa fără eorigenți și fără note sub 7 
este urmată îndeaproape de rivalii de la
II D. Deci se poate ! Un succes recent a 
stimulat și mai mult atmosfera acestui 
concurs școlar al performanțelor răspun
derii : 24 de elevi dintre cei 26 ai anului
III H s-au calificat pentru faza jude
țeană a concursului de chimie.

— Dar ceilalți doi ?
— Și ei, dar la concursul de matema

tică, obțînînd punctajul maxim. Pe de 
altă parte, din aceeași clasă toți cei 16 
elevi prezenți la concursul de, fizică vor 
participa și la faza județeană.

Astfel, asumarea individuală și colec
tivă a unui angajament cu semnificație 
de legămînt moral generează, prin res-

mai puțin de 66 de măsuri teh- 
nico-organizatorice în producție 
în ultimul an. Nu se poate vorbi 
despre toate — spune tovarășul

anul III H
pectarea obligațiilor, succese altfel mai 
greu de conceput. Demonstrează cu tărie 
maturitatea unui colectiv ferm hotărit să 
fie un nucleu al educației comuniste a 
elevilor, în spiritul nobilelor idealuri ale 
societății noastre. Atitudinea de maximă 
exigență pe care și-au impus-o uleciștii 
ca și acțiunea radicală de îmbunătățire 
la care au pornit, își are semnificativ iz
vorul in ținuta morală și conștiinciozita
tea dinainte, ca solide trepte de plecare 
către noi perfecționări. Dar este, totodată, 
concretizarea specifică a îndemnului pe 
care la .școala muncii, tinerii de la Gru
pul de uzine Electroputere l-au lansat 
către muncitorii din întreaga țară sub 
deviza „Ești utecist — să fii fruntaș". 
Incit, legăturile permanent stabilite acum 
intre cele două organizații, ca schimb de 
experiență și confruntare în realizarea 
nobilelor angajamente, nu miră nici pe 
elevi, nici pe muncitori. Același unic 
sens al marilor răspunderi asumate con
știent le orientează elanul și entuziastele 
eforturi de mai bine, spre folosul reali
zării dezideratelor de bunăstare și fericire 
ale patriei și poporului nostru.

ION TRONAC

te din nucleul de bază al uzinei, 
sînt perfect integrați în ambianța 
de dăruire, pasiune și eforturi 
care s-au statornicit la noi.

numeroși sînt tinerii în ateliere. 
Am reținut doar cîteva care se 
referă la una din cele mai pasio
nante activități ale tinerilor în

Stația in care se permite

scurtarea opririlor

Chiriță Pîrvu. Hotărîtoare este 
însă disciplina colectivului nos
tru, spiritul său de organizare. 
Să vorbesc însă despre cei 712 
tineri. în majoritatea lor fac par-

In cele din urmă însă interlo
cutorul nostru trece peste gene
ralități, ne oferă exemple și fapte 
concrete din munca uteciștilor. Ele 
sînt tot atît de numeroase cît de

producție : creația tehnică. Ni se 
vorbește despre tinerii electri
cieni Cornel Radu, Ion Constan
tin și Ion Banc de la atelierul 
electric, autorii unei inovații care

...Cunosc de multă vreme 
Casa pionierilor din Bănie, a- 
ceastă instituție care se mîn- 
drește cu sute și sute de oa
meni de ispravă — muncitori 
fruntași, tehnicieni, ingineri, 
profesori universitari, artiști — 
a căror copilărie a înflorit și 
aici, între zidurile acestui 
vechi palazzacio smuls de cla
sa muncitoare de la boierul 
cerealist și dăruit cu genero
zitate celor mai tineri cetățeni.

Dar nu un istoric al insti
tuției vreau să schițez aici (o 
asemenea lucrare va tre
bui făcută, desigur, peste 
un an, cînd această Casă a 
pionierilor va împlini două 
decenii de existență). Aici 
vreau să încerc să vă poves
tesc, cît de fugar, emoția unei 
după-amieze de la jumătatea 
lui februarie 1972 cînd, oaspe
te al cercului de pictură (cel 
mai vechi dintre cele 31 de 
cercuri ale Casei), mi-am 
plimbat privirile peste vreo 
douăzeci de cartoane populate 
cu minuni izvorâte din glodu
rile și sensibilitatea celor mai 
recenți mînuitori ai cărbune
lui și pensulei, școlari din cla
sele cele mai mici. ...Oficiau 
cuminți, concentrați, rămași 
fiecare cu sine însuși deși stă
teau în jurul mesei de lucru 
cot lingă cot. Și erau gravi 
ca niște artiști maturi, cu toate 
că, mai toți, în timp ce-și tran- 
scriau viziunile în linii și cu
lori, iveau printre dinții de 
smalț petala roză a limbii. Prin 
fereastră se desena un cer de 
apă peste streșini cu zăpadă

Acuarele
pentru 
martie

sură, dar pe cele 20 de car
toane se scria un poem al 
luminii atît de expresiv incit 
„tot împrejurul“, cum spune 
Arghezi, părea , că începe să 
dea muguri de primăvară.

Chiar despre p.“ 
vorbeau cartoanele copiilor, 
despre

primăvară

despre sărbătoarea tinereții 
patriei, de la jumătatea lui 
martie ce vine 1 Tînărul pro
fesor care-i supraveghea ne 
întîmpinase discret — și doar 
că nu dusese degetul la buze, 
ca intr-o rugăminte de a nu-i 
tulbura învățăceii... Incit, 
n-am schimbat nici măcar 
două vorbe; ne-am bucurat 
că sîntem acceptați în acel 
ceas și în acel loc de taină al 
artei și am privit volutele ce
lor 20 de pensule. ...Se iveau, 
din șerpuirea lor, ziduri bă- 
trîne, înflorite cu manifeste 
(dreptunghiuri albe ca niște 
nădejdi pe fondul de vișină 
macerată); se țâra, negru, lan
țul cu bilă legat de glezna 
condamnatului țintuit lingă 
trei copaci („Trei pruni“ din 
baladă) și pe cerul neutru 
scria cu litere de ghimpi : 
.Doftana“. Era, pe un alt car

ton, desenat, ca un balaur 
multicefal, plutonul de execu
ție țintind către silueta albas
tră pusă la zid. Erau, pe altul, 
armele insurecției din August, 
ridicate spre cer de brațe cu 
brasarde tricolore. Și, pe alt 
carton, ridicate cu același gest 
frenetic al victoriei, erau tîr- 
năcoapele Reconstrucției... A- 
poi complicate încrengături de 
schele azurii, plouate cu ro
șul fără echivoc al sudurii. 
Apoi fagurii blocurilor plăs- 
muiți, se-nțelege, în culori de 
miere... Și patinoarul, cu o in
finitate de siluete în mișcare...

— Ce faceți voi aici, copii ? 
a întrebat — reflex didactic
— gazda, directoarea Casei, 
care ne însoțea.

— Noi, aici, desenăm o ex
poziție, a răspuns, ridicindu-se 
cuminte în picioare, unul din
tre artiști.

Apoi s-a așezat la loc și-a 
continuat să traseze, concen
trat, contururile unei insigne 
pe pieptul personajului prin
cipal al expoziției. în devenire
— expoziție pe care micii ar
tiști și-au luat răspunderea de 
a o „desena“ pînă în martie.

PETRE DRAGU

sfidează rutina, care oferă o mo
dalitate de o înaltă eficiență 
practică în reparația aparataju- 
lui electric de iluminat și încăl
zit al vagoanelor. Pînă acum ve
rificarea acestuia se făcea după 
montarea pe vagoane. "Dacă se 
constata o neregulă trebuia din 
nou demontat, revizuit și reparat. 
Se pierdeau ore întregi. Cei trei 
au conceput cîteva ștanduri de 
probă care înlătură complet in
convenientul, verificarea se face 
paralel cu reparația, orice risc al 
omisiunilor este înlăturat. La 
rindul său tînărul Dan Popescu, 
a constrtiit o mașină care meca- 
nizează montarea și demontarea 
șuruburilor înlocuind operațiunea 
manuală. Eficiența sa : o sută de 
mii de lei anual. O dublă efi
ciență se obține apoi prin inova
ția utecistului Ion Mihai. îm
preună cu maistrul său, el a rea-

prezenți la „sfat“ să-mi vorbească 
despre așezarea lor, despre viața 
lot. Chemîndu-și amintirile pre
ședintele ne povestește că la în
ființare, în august 1950, gospo
dăria colectivă de atunci, forma
tă din mai puțin de o sută de 
familii, număra doar 309 hectare 
pămînt, 15 perechi de boi, o vacă, 
două vițele, 6 cai. 3 căruțe, in 
total o avere ce nu trecea de 
300 000 lei. Producția medie la 
hectar nu era mai mare de 1 100 
kilograme la grîu, de 1 500 kilo
grame la porumb. O dată cu tre
cerea anilor au crescut și pro
ducțiile și încrederea oamenilor 
în avantajele muncii în comun. 
In 1961 tot satul era înscris în 
cooperativa agricolă. Cu forțe 
sporite obștea din Izbiceni a por
nit, în frunte cu comuniștii (a- 
tunci mai puțini, astăzi peste 
300), la o adevărată cursă contra- 
cronometru pentru autodepășire, 
pentru sporirea rodniciei pămîn- 
tului, pentru a-și aduce în casă, 
cît mai repede, belșugul. Bătrîni 
și tineri și-au suflecat cu nădejde 
mînecile, iar brațele și mințile nu 
și-au mai aflat odihna. Pe jumă-

dus peste 4 milioane bucăți, iar 
pentru '72 planul este substanțial 
sporit.

O singură generație, așadar, ge
nerația președintelui, a lui Petra 
Sțănică, Nistor Caracudă, Marin 
Purcea, Stoica Țucă, Florea Ca
racudă, Ștefan Mușuroi, au săltat 
cu o sută de trepte viața lor, sa
tul lor. Ștafetă preluată, acum, 
de mîini tinere, viguroase, cu am
biția de a susține ritmul edifică
rii. Cei aproape 400 de uteciști 
gîndesc și muncesc pentru a face 
cît mai frumos viitorul vieții lor 
dragi: „O să extindem irigațiile 
pe toată suprafața — ne spunea 
cooperatorul Florea Zarofir, se
cretarul organizației U.T.C. pe 
cooperativă. Este o acțiune mare 
la care noi tinerii ne-am angajat 
să aducem cea mai mare parte 
de contribuție, atît la construirea 
sistemului propriu-zis cît și ulte
rior, la exploatarea lui, la obți
nerea unor recolte mari. De altfel 
chiar din acest an ne-am propus 
producții medii serioase : 5 900 kg 
porumb, 3 600 kg. grîu, 40 000 kg 
sfeclă, 2 500 kg floarea-soarelui, 
45 tone tomate în solarii. în zoo
tehnie vom crea o fermă specia
lizată în creșterea vacilor de lup-

DESTINE
ÎMPLETITE

ÎN LUMINĂ
cooperativei,
3 300 hecta-

tat» din „moșia" 
care măsoară peste 
re, au construit canale pe care 
au adus apa transformată de 
zbaturile aspersoarelor în ploaie 
artificială mănoasă, au extins 
grădina de legume la aproape 200 
de hectare, au acoperit cu folii 
de polietilenă 14 hectare în care 
produc tomate extratimpurii, au 
ridicat zece grajduri încăpătoare 
în care sînt adăpostite peste 1 300 
bovine și 2 000 ovine. Spiritul de 
bun gospodar și hărnicia, la care 
s-a adăugat ajutorului statului prin 
furnizarea de îngrășăminte chi
mice, semințe superioare, mașini 
și utilaje agricole, specialiști, 
s-au materializat în producții 
bune. în 1971 de pe fiecare hec
tar s-au recoltat 3 200 kg grîu, 
4 500 kg porumb, 35 tone sfeclă 
de zahăr, 40 de tone tomate tim
purii. Pentru transportul roadelor 
bogate a fost nevoie să se spo
rească permanent numărul mij
loacelor. Azi în parcul auto se 
găsesc 24 de autocamioane și 5 
tractoare cu remorci. Pe scurt, o 
cifră este semnificativă; averea 
cooperativei este astăzi de peste 
30 milioane lei. în douăzeci de 
ani, deci, izbicenii au însutit a- 
verea lor obștească. Sînt de o 
sută de ori mai bogați decît 
atunci. Bogăție oglindită în case
le lor frumoase, din cărămidă, 
unde găsești peste 800 de garni
turi noi de mobilă, 750 aparate 
de radio, 200 de televizoare. 100 
de aragazuri, covoare. Ritmul ne- 
maiintîlnit al construcțiilor a im
pus înființarea, în cadrul coope
rativei agricole, a unei fabrici de 
cărămidă care anul trecut a pro-

te, unde în cel mai scurt timp 
să se înregistreze o producție de 
peste 2 800 litri la f iecare vacă 
furajată. Pentru înfrumusețarea 
și îmbogățirea comunei vom par
ticipa la extinderea trotuarelor, 
la construirea unei noi școli, a 
unei grădinițe, a unui nou ma
gazin universal cu două nivele, 
vom planta pe ulițe și în curți 
peste 10 000 pomi fructiferi, iar 
pe zece hectare de pămînt sterp, 
neproductiv, vom planta ploui și 
salcâmi. Peste 200 de tineri, prin
tre care Marin Ghindura, Nicolae 
Mihăilă, Iancu Tîrș, Florea Ful- 
gă, Ion Odăianu, Marin Mușuroi, 
s-au angajat ca în curțile lor sau 
pe loturile personale, să cultive 10 
ari de tomate timpurii a căror 
producție au și contractat-o cu 
statul. Din satul nostru piața va 
primi aproape 10 000 tone roșii 
extratimpurii și timpurii numai 
pe bază de contract, roșii produ
se în loturile personale“.

Am asistat și la repetițiile for
mațiilor artistice ale tinerilor din 
Izbiceni. Din textul pregătit de 
brigada artistică de agitație am 
reținut și nume de tineri ca 
Florea Fulgă, Maria Stanciu, Li- 
viu Lazăr, Ion Chelu, Elena Ve- 
licu, Nicolae Stănică, Gheorghe 
Streche, Ion Voinea, ale căror 
fapte de muncă sînt semnificati
ve pentru concepția sănătoasă 
despre datoria pe care fiecare tî- 
năr o are față de cooperativă, 
față de comună. Generația de 
părinți, generația de tineri — ge
nerații ale căror destine s-au îm
pletit cu destinele satului, coope
rativei, în lumina vieții noi, în lu
mina socialismului.

PRIMA FILA
DIN ACTIVITATEA

BRIGĂZII NR. 1
(Urmare din pag. I)

firmat de încadrarea imediată in 
formațiile de lucru la autoatelie
re. Strungarii, în frunte cu Adrian 
Teodoroiu, Victor Drumaru și 
Ilie Vîrtej, au luat parte, adu- 
cîndu-și din plin contribuția, la 
montarea noilor strunguri, abia 
sosite pe șantier, la care ei vor 
lucra și au executat în aceeași zi 
50 bucăți bucșe sfredel pentru 
mașinile de perforat. La matrițe- 
rie, cîțiva tineri împreună cu co
mandantul lor Ion Ciuclea, ma- 
trițer ca și ei, au confecționat o 
matriță necesară perforării tablei 
ce va ornamenta plafonul uzinei 
subterane de la Ciunget. Acest 
plafon va avea nu mai puțin de. 
un milion două sute de mii de 
găuri, operațiune foarte complexă. 
Cu ajutorul acestei matrițe, după 
calculul tovarășului inginer Ion 
Fleacă, adjunct al șefului secției 
autoateliere, se economisește un 
timp prețios — execuția acestei 
lucrări se va face în 40 de zile 
în loc de 6 luni — se reduce 
forța de muncă.

Nici electricienii nu s-au lăsat

lizat un dispozitiv pentru con
fecționarea garniturilor de frînă 
— care se aduceau din import — 
în uzină. Cîteva exemple notate 
fugar. Dar suficiente pentru a 
dimensiona pasiunea, hărnicia, 
conștiința și spiritul muncitoresc 
al tinerilor ceferiști de la 
U.M.M.R. Grivița Roșie. Deseori 
unii dintre ei se urcă în vagoane
le de-abia reparate care formea
ză trenul de probă și gonesc pe 
distanța București—stația Brazi 
cu 140 km pe oră. Aceasta e vi
teza de verificare. Cei 10—12 
muncitori care urmăresc cu a- 
lenția încordată comportarea tu
turor instalațiilor, calitatea re
parațiilor din uzină nu pot avea 
satisfacție mai mare ca aceea de 
a raporta la sfîrșitul cursei: 
„totul e în ordine, vagoanele pot 
lua start pe drumurile de fier 
ale țării“.

mai prejos. Ei au montat patru 
electromotoare, au demontat și au 
pus la punct altele două, confir- 
mînd pregătirea lor superioară, 
etalată de tineri ca Nicolae Pei- 
cu, Virgil Șerban, Troian Popa, 
Constantin Mihai și alții. La ma
șina de rectificat Niță Huzu și-a 
depășit planul primei zile. In 
schimbul de noapte strungarii 
Gheorghe Zidărescu, Ștefan Bor- 
ța și ceilalți, de asemenea.

Dar despre depășiri de plan 
ar trebui să vorbim pomenind 
numele tuturor celor 24 de tineri 
de la Uzina de mecanică fină. 
Ne rezumăm numai să redăm o- 
pinia maistrului Mircea Niță, se
cretarul organizației de partid de 
la autoateliere.

— S-au integrat din primele 
minute în activitatea noastră, do- 
vedindu-se adevărați artiști in 
meserie. Aveam nevoie de astfel 
de oameni și ne-au sosit tocmai 
la timpul potrivit. Mai ales că 
anul acesta planul valoric al au
toatelierelor a crescut de cinci 
ori.

Spre seară Ion Ciuclea a ple
cat la București să aducă niște 
piese de stringentă utilitate pen
tru colegii săi de la Lotru. „Le 
va aduce precis! Băiatul ăsta nu 
se lasă!“ spuneau cei de la au
toateliere cu încredere, de parcă 
l-ar fi cunoscut pe proaspătul lor 
tovarăș de muncă de cînd... Lo
trul.

Poate la apariția rîndurilor de 
față, Ciuclea va fi rezolvat și a- 
ceastă „mare problemă“ pentru 
constructori. Un lucru, însă, este 
cert. Toți cei 24 de tineri ai bri
găzii nr. 1 a Semicentenarului 
U.T.C., prezenți pe Lotru, se 
dovedesc vrednici de această sar
cină de onoare pe care înșiși și-a« 
luat-o, bucurîndu-se de mîndria 
de a fi părtași, fie chiar și nu
mai pentru cîteva zile, la mărea
ța construcție de pe Lotru. Este 
un privilegiu acordat celor mai 
cutezători și mai pricepuți făuri
tori ai societății noastre socialis
te multilateral dezvoltate.
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE DIN ÎNTREPRINDERI
Cuvintul tovarășului 

Costache Trotuș
Actuala Conferință convocată 

din inițiativa secretarului gene
ral al partidului — a subliniat in 
cuvintul său vorbitorul — se în
scrie in ansamblul măsurilor și 
preocupărilor conducerii partidu
lui pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a nivelului întregii 
activități economice, constituind 
un prilej deosebit pentru realiza
rea unui schimb valoros de idei, 
in vederea utilizării mai eficien
te a potențialului tehnic, materi
al și uman de care dispunem, 
pentru eliminarea unor neajun
suri.

Colectivele de muncă ale Cen
tralei industriale Hunedoara, ma- 
nifestînd preocupare susținută 
pentru perfecționarea activității 
în noua formă de organizare, au 
obținut rezultate bune în creș
terea producției, valorificarea re
surselor materiale și de muncă

în continuare, vorbitorul s-a 
oprit asupra cîtorva probleme a- 
flate în atenția siderurgiștilor 
hunedoreni. Legea contractelor 
economice, a arătat directo
rul Centralei siderurgice Hu
nedoara, prevede încheierea 
contractelor de aprovjzionare- 
desfacere cu minimum 6 luni 
înaintea începerii perioadei 
de plan, prin relații direc
te intre centrale. Efectiv 
însă operațiunile de contractare 
au loc în trimestrul IV al anului. 
Acest neajuns s-a datorat în spe
cial faptului că, în actualul sis
tem de lucru, contractul econo
mic nu a devenit realmente un 
instrument de planificare. Așa 
stau lucrurile și în ceea ce pri
vește contractarea producției 
noastre de laminate. Noi, la Hu
nedoara avem reale rezervă de 
utilizare mai bună a capacități
lor de producție, mai ales la la
minoare. Pentru aceasta este însă 
necesar ca beneficiarii de metal 
să solicite din timp cantitățile 
necesare, nu cum procedează in 
prezent, cînd activitatea de con
tractare se desfășoară abia cu 
15-20 zile înainte de începerea 
perioadei de plan.

Cu toate rezultatele obținute în 
perfecționarea activității de pla
nificare și conducere, persistă u- 
nele lacune care nu mobilizează 
suficient colectivele de muncă 
din întreprinderi și centrale 
pentru creșterea nivelului reali
zărilor. Metodologia actuală de 
calcul a producției globale și de 
fundamentare pe această bază a 
altor indicatori de plan, prezintă 
încă suficiente neajunsuri, mai 
ales la întreprinderile a căror in-. 
tegrare crește pe măsura dezvol
tării. Astfel, în actualul cincinal, 
la combinatul nostru, creșterea 
producției de oțel și fontă nu ne 
aduce nici un spor la producția 
globală. Cauza constă în faptul 
că, potrivit actualei metodologii, 
nu se raportează în activitatea 
globală producția noilor obiective 
din fluxul tehnologic, cu toate 
că punerea în funcțiune a aces
tor obiective conduce la renun
țarea aprovizionării cu oțel de la 
alte întreprinderi siderurgice și 
diminuarea importurilor de fontă. 
Nu se evidențiază, de asemenea, 
în producția globală activitatea 
centralelor termoelectrice, de o- 
xigen. transporturile și altele, 
care în prezent reprezintă peste 
10 la sută din activitatea totală și 
ocupă aproape 20 la sută din e- 
fectivul de salariați.

Referindu-se la organizarea 
centralelor industriale, vorbitorul 
a apreciat că preferința pentru 
profilul departamental al acesto
ra creează o seamă de greutăți 
în coordonarea operativă a uni
tăților, datorită dispersării teri
toriale a întreprinderilor, lipsei 
mijloacelor de comunicații adec
vate, menținerii unei rețele în
tinse de relații. După părerea 
noastră — a arătat vorbitorul — 
ar fi util să se studieze posibili
tatea extinderii organizării cen
tralelor industriale, ținind cont 
mai mult de criteriul teritorial, 
reunind întreprinderi cu fluxuri 
de producție apropiate și a căror 
dimensionare să corespundă for
mării unor unități puternice, cu 
posibilități reale de conducere și 
dirijare a uzinelor componente.

Cuvintul tovarășului 
ing. Nicolae Mareea
După ca a evidențiat o seamă 

de importante realizări ale Uzi
nei de strupguri din Arad, vor
bitorul a arătat :

Apreciem că structura organi
zatorică a Centralei de mașini- 
unelte, din care facem parte, 
este bine aleasă. Aci sint grupa
te întreprinderi cu specific apro
piat, cu tehnologii asemănătoare; 
formăm un tot unitar, cu 
preocupări și probleme similare. 
Cu toate acestea, nu am 
reușit incă să formăm o familie; 
transmiterea experienței înain
tate de la o Întreprindere la alta, 
se face greoi ; colaborarea in 
interiorul Centralei nu funcțio
nează corespunzător. Consi
derăm că centrala, departa
mentul sau ministerul care 
cunosc experiența fiecărei între
prinderi trebuie să găsească po
sibilități de generalizarea expe
rienței inainiate, să asigure o 
colaborare mai fructuoasă între 
unitate și Ministerul Industriei 
Chimice ar putea contribui la 
soluționarea cu implicații favo
rabile unei astfel de probleme 
pentru balanța de plăți externe 
a tării.

Doresc să-mi spun părerea și 
cu privire la faptul că legislația 
actuală prevede posibilitatea 
organizării centralelor industria
le, după principiul grefării pe o 
întreprindere. Măsura o consi
derăm bună in cazul in care în
treprinderea respectivă este con
ducătoare sau are o largă coope
rare productivă cu celelalte uni
tăți subordonate.

Înființarea centralelor a urmă
rit printre altele și simplificarea 
legăturilor a subordonărilor, a- 
propierea conducerii de produc
ție. Acest scop nu a fost atins 
însă, pină ir. prezent ; înainte fi
liera era : intreprindere-direcție 
generală-minister ; azi această 
filieră este : intreprindcre-ccn- 
trală-departament-minister. Pro
blemele se rezolvă mai dificil, 
activitatea este îngreunată de
oarece cei din departament cer 
lucrări, date, situații, emit ordi
ne. de regulă prin tovarășul mi
nistru. pe care noi trebuie să le 
rezolvăm, să le aplicăm in con
dițiile in care numărul de per
sonal destinat acestor activități 
trebuie redus pe baza altor or-

Șl CENTRALE INDUSTRIALE Șl DE CONSTRUCȚII
dine. In timp ce se înmulțesc 
activitățile birocratice, alte pro
bleme, cum ar fi introducerea 
acordului global în serviciile de 
concepție din întreprinderi, cu 
efect asupra stimulării activității 
de concepție și creație se men
țin in stadiul declarativ, fără 
să-și găsească o soluționare 
concretă.

- Se impune, după părerea 
noastră, să lichidăm grabnic a- 
ceastă stare de lucruri și să a- 
plicăm ferm indicațiile și hotă- 
rîrile de partid și de stat.

Cuvintul tovarășei 
Maria lonescu

Vedem în această Conferință, 
a spus vorbitoarea — încă o do
vadă a profundului democra
tism al întregii noastre vieți 
sociale și economice, un nou 
prilej de confruntare a proble
melor și opiniilor care frămîntă 
activitatea specialiștilor din ta
ra noastră, de scoatere în evi
dență a unor aspecte negative și 
posibilitățile de perfecționare 
continuă a procesului de organi
zare în sensul asigurării unei 
maxime eficiente economice.

Centrala noastră industrială 
de fibre chimice, din Săvinești, 
organizată ca urmare a măsuri
lor stabilite de Conferința Na
țională a partidului din decem
brie 1967, ilustrează prin întrea
ga sa activitate, prin realizări
le înregistrate, caracterul știin
țific și realist al politicii eco
nomice a partidului nostru.

în ultimii ani în activitatea 
centralei noastre s-a imprimat 
o orientare îndrăzneață, care a 
avut ca efect eliminarea în cea 
mai mare parte a importului de 
tehnologii pentru unele unități 
de caprolactamă, fire și fibre 
poliamidice, poliesterice. poli- 
propilenice, melană, acid adipic 
și intermediar piele sintetică, pe 
baza cercetărilor proprii și 
în colaborare cu institutele 
ICECHIM și PETROCHIM, Pe
tru Poni și alte unități de învă- 
țămînt superior din țară, elabo- 
rîndu-se procese tehnologice o- 
riginale sau tehnologii îmbună
tățite, modernizate, față de cele 
preluate de la furnizorii străini 
în perioadele precedente.

Totuși, considerăm că există 
condiții să se realizeze mai 
mult. întrucît se manifestă încă 
inerție și neîncredere față de 
potențialul intern existent. în 
ultima perioadă se constată, ca 
urmare a creșterii prestigiului 
tehnic în domeniul nostru de ac
tivitate. că există solicitări pen
tru efectuarea unor instalații 
pentru alte țări. Avem satisfacția 
să raportăm astăzi că experiența 
pe care sectorul de fibre chimi
ce o deține la ora actuală per
mite într-un viitor apropiat ca, 
împreună cu institutele de cer
cetare și proiectare, să executăm 
asemenea lucrări.

Trebuie să afirm însă aici că 
nu sîntem pe deplin satisfăcuti 
de stadiul în care ne aflăm pe 
drumul consolidării formei eco
nomice de Centrală industrială. 
Sint condiții să facem mai mult, 
putem fi mai activi în comerțul 
exterior, trebuie să fim mai în
treprinzători în stabilirea unor 
cooperări tehnico-economice, pu
tem fi mai buni gospodari.

Deși contractele de lungă du
rată pentru produsele din import 
sînt recomandate în legea cu 
privire la gospodărirea fonduri
lor fixe, resursele materiale șl 
aprovizionarea tehnico-materia- 
lă, totuși faptul că plafoanele 
valutare se repartizează între
prinderilor de comerț exterior 
numai pe un an înainte, fac 
practic imposibilă realizarea u- 
nor astfel de contracte.

Unitățile și centralele indus
triale sînt solicitate în continua
re de a furniza prea multe si
tuații pentru diferite nivele.

Cuvintul tovarășului 
Ionel Răducanu

Ca muncitor cu o vechime de 
peste 30 de ani in același loc de 
muncă - a arătat vorbitorul — 
permiteți-mi să arăt mai intîi 
că, datorită politicii partidului, 
uzina „Electronica“ s-a dezvol
tat de la un atelier de montaj 
modest, care asambla anual cîte- 
va mii de radioreceptoare pe 
baza concepției și a pieselor din 
import, cum era în anii dinain
tea naționalizării, într-o mare 
uzină, ce asigură astăzi integral 
necesitățile de radioreceptoare 
și televizoare ale pieței interne 
și exportă in țări cu îndelungate 
tradiții de producție în acest do
meniu. Cit privește concepția 
produselor noastre, aceasta va
lorifică nu ideea Unor licențe 
străine, ci inteligența colectivu
lui nostru.

In cursul anului trecut, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită de lucru în uzina noas
tră și ne-a dat o serie de indi
cații, care au constituit pentru 
noi cel mai prețios îndrumar.

Colectivul uzinei consideră că 
rezultatele obținute ne obligă să 
acționăm mai hotărît pentru lichi
darea lipsurilor care mai există.

O problemă la care vreau să 
mă refer este cea a aprovizio
nării. Vă rog să mă credeți că în 
această direcție avem foarte 
multe greutăți și ele nu sînt de 
anul acesta sau de anul trecut, 
ci durează de ani de zile, și, 
atîta timp cît nu se lucrează cu 
stocuri permanente de piese, cu 
normative revăzute, nu poate fi 
vorba de ritmicitate, nu poate fi 
vorba de o calitate riguroasă a 
producției.

De ce mai facem contracte cu 
furnizorii noștri, dacă acestea nu 
sint respectate ? De ce nu sînt 
trași la răspundere cei ce în
calcă legile ? Dacă furnizorii 
noștri au greutăți care îi depă
șesc, de ce nu sînt sprijiniți de 
centrală, departament sau mi
nister ? Trebuie să înțeleagă to
varășii că nu întotdeauna ajuto
rul lor este eficient. Socotesc re
zolvarea problemei aprovizionă
rii ca fiind de cea mai strictă 
urgență in vederea îmbunătățirii 
activității noastre in mai multe 
direcții, din care o direcție prin
cipală este cea a calității.

Am intîmpinat greutăți ca să 

mai dau un exemplu, și în cere
rile adresate Ministerului In
dustriei Chimice privind asimi
larea unor materiale necesare 
nouă. Cantitățile solicitate au 
fost considerate prea mici. In
tr-adevăr, vor fi ele mici poate 
pentru cineva obișnuit să-și cîn- 
tărească producția in zeci și sute 
de mii de tone, dar pentru noi 
fiecare piesă e importantă, și nu 
numai pentru noi. Se poate oare 
deschide televizorul dacă îi lip
sește butonul ?

Aparatele de radio și televi
zoarele necesită piese mecanice 
de mare precizie. Compartimen
tele de sculărie și autoutilare 
sînt hotărîtoare pentru asigura
rea imensității de repere, suban- 
samble și asamble mecanice ne
cesare industriei electronice. In 
prezent, sculerii sint pregătiți în 
școli profesionale cu durata de 
3 ani, însă pentru a deveni un 
sculer adevărat trec 6-8 ani. 
Consider că este cadrul potrivit 
pentru a supune atenției propu
nerea ca pregătirea sculerilor să 
se facă și prin forme de califi
care la locul de muncă, cunoș
tințele teoretice putînd fi asimi
lat? și la cursul seral.

Mai există o optică deformată 
în legătură cu rolul sculăriilor. 
In general — și uzina noastră 
nu face excepție — se acordă o 
atenție deosebită sectoarelor care 
„contribuie direct la producția 
de bază“ - optica e promovată 
chiar de centrale, departamente 
și ministere - neglijîndu-se scu- 
lăriile. Dar sculăriile nu contri
buie direct la producția de 
bază ?

Poate în cuvintul meu am vor
bit cu prea multă pasiune, dar 
am îndrăgit această meserie 
încă de copil și am prețuit-o și 
mai mult pe măsură ce m-am 
convins ce reprezintă ea pentru 
industria noastră.

Această pasiune am transmis-o 
multor tineri, chiar și fiului 
meu, lucru care m-a bucurat 
nespus de mult. Și, avînd în ve- 
der-’ că, în uzina noastră, vîrsta 
medie este 22 ani. ar fi bine, și 
cred că este timpul ca centrala, 
departamentul, sindicatele să fie 
mai receptive la propunerile 
noastre, făcute de mulți ani. de 
a se construi o cantină cores
punzătoare. precum și un club 
în care să desfășurăm munca de 
educație și în special activitățile 
tinerești.

Cuvintul tovarășului 
Marele Traian

Aș dori să relatez, în primul 
rind, faptul că organizația de 
partid a uzinei și-a pus în 
centrul preocupărilor sale tna- 
ducerea în viață a programului 
de educare comunistă a mem
brilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, elaborat din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De curind. dezbătind comuni
catul cu privire la realizarea 
planului pe 1971 — primul an 
al actualului cincinal, iar pen
tru Uzina de produse sodice din 
Ocna Mureș al 75-lea an de 
existență — noi cu toții am fost 
mîndri că la acest semnificativ 
și măreț bilanț al poporului ro
mân, înfăptuit sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, și chi- 
miștii de pe malurile Mureșu
lui și-au adus contribuția lor.

Rezultatele obținute, așa cum 
a reieșit și din recenta adunare 
a oamenilor muncii, au creat 
premisele necesare pentru ca 
printr-un efort sporit să putem 
îndeplini și depăși în mod 
exemplar sarcinile de plan ce 
ne revin în anul 1972. Munca 
noastră poate fi și mai spornică 
și mai eficientă, dacă nu am 
întîmpina și o seamă de greu
tăți și neajunsuri. Așa. de 
exemplu, furnizorii noștri de 
calcar, aparținînd Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei 
și industriei locale, nici în pre
zent nu reușesc să ne satisfacă 
cererea de a-1 livra la granu- 
lația și puritatea necesară. Un 
studiu amănunțit, elaborat de 
comisia economică a comitetu
lui de partid pe uzină, a 
stabilit că dacă am avea cal
carul de calitate bună, am 
realiza nu mai puțin de 13 mi- 
loane lei economii la consumu
rile specifice.

Tovarășii mei de muncă au 
insistat să ridic și problema 
apartenenței noastre la actualul 
grup industrial de chimie, cu 
statut de centrală din Tirnă- 
veni, de care mai aparțin și 
uzinele chimice din Turda și 
cele din Copșa Mică. Intre noi 
și aceste uzine nu există co
munitate, privind specificul 
producției, în afară de termenul 
de chimie. Deoarece în țară 
funcționează încă două unități 
producătoare de sodă pe pro
cedeu amoniacal, socotim că ar 
fi utilă unirea noastră cu aceste 
uzine, sub aceeași conducere.

Aș vrea să mai arăt că uzina 
noastră degajă anual o canti
tate importantă de reziduri. a 
căror evacuare a devenit o ade
vărată problemă pentru noi. 
Din acestea, o bună parte o 
reprezintă carbonatul de calciu, 
care poate fi utilizat în furaja
rea animalelor, ca umpluturi la 
unele cauciucuri, mase plastice, 
asfalturi, la neutralizarea ape
lor reziduale acide de la uzi
nele chimice și, eventual, în 
agricultură ca amendament la 
terenurile acide. Pentru unele 
din aceste utilizări, în țară, în 
prezent, se macină calcar, cretă 
sau se folosește varul. Apre
ciem că deșeul resoectiv. pen
tru a cărui valorificare ar fi 
necesar numai uscarea și ope
rațiunile de expediere, este mai 
ieftin decît orice alt produs si
milar obținut pe altă cale. 
Uzina ocupă pentru depozitarea 
rezidurilor, o suprafață de circa 
100 hectare teren. Depozitarea 
se face pe o înălțime de 12 m. 
Mergînd în continuare în acest 
ritm. înseamnă că anual va 
trebui să solicităm circa 2 hec
tare teren. Dacă 'am fi ajutați 
să valorificăm carbonatul de 
calciu, suprafața s-ar reduce la 
jumătate, Socotesc că merită și 
trebuie să fim sprijiniți în solu
ționarea acestei probleme.

Cuvintul tovarășului 
prof. ing. Ion Curievici

Vorbitorul s-a referit pe larg 
în cuvintul său la o serie de 
aspecte ale legăturii dintre cer
cetarea științifică și producție, 
subliniind că, — așa după cum 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X- 
lea al P.C.R. — știința este o 
latură inseparabilă a producției 
materiale, a progresului econo
mic și social al țării. S-au 
făcut, a spus el, însemnate 
progrese în însușirea și practi
carea acestui adevăr. Unitățile 
de cercetare științifică au tre
cut, mal toate, la o activitate pe 
principiul gestiunii economice, 
respectiv la cercetarea pe bază 
de contract, ceea ce, în princi
piu cel puțin, garantează ade
rența cercetării la problematica 
întreprinderilor. orientarea ei 
spre a răspunde problemelor 
importante pe care le ridică 
economia noastră atît de dina
mică. In numeroase uzine s-au 
creat unități proprii de cerce
tare care contribuie, în multe 
cazuri, efectiv la perfecționarea 
producției. In învățămîntul su
perior, marcat în trecut de pu
ternice tendințe „academice“ în 
cercetare, s-a trecut, cu deose
bire în ultimii 2 ani la atacarea 
unei tematici strîns legate de 
programul dezvoltării social- 
economice a țării, tematică an
gajată în parte prin contract cu 
uzinele. Consiliul Național al 
Științei și Tehnologiei, a pășit 
în ultima vreme la o activitate 
mai eficientă ; axarea pe cîteva 
probleme prioritare și contrac
tarea directă a unor cercetări 
care prezintă un interes mai 
larg pentru economie. De ase
menea doresc să menționez că 
în întreprinderi constatăm un 
progres în receptivitatea lor 
față de ofertele științei.

In continuare, analizind unele 
din cauzele care fac ca aportul 
științei la dezvoltarea economi
că a țării să fie încă redus, vor
bitorul a arătat că în trecut, 
știința românească, cu toate vo
cile progresiste ce au existat, nu 
a avut condițiile sociale și mo
rale pentru a-și propune și a 
căpăta experiență în dezvolta
rea economiei țării. Ea a fost 
dominată de o știință universi
tară, închisă în ea însăși. De
prinderile noi sînt încă în curs 
de consolidare, și ele nu se pot 
forma numai printr-o revoluție 
în spirit, ci și printr-o transfor
mare adincă, de ordin organi
zatoric și material. Facultatea 
de chimie industrială de la Iași, 
de exemplu, al cărei act de 
fundare poartă anul 1912, 
n-a avut niciodată și nu are 
nici acum măcar o hală pentru 
piloți, pentru cercetări de dez
voltare. pentru o instruire a 
studenților capabilă să asigure 
trecerea de la teorie la prac
tică. Abia acum, din inițiativa 
personală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — și aș dori să ex
prim aici profundele noastre 
mulțumiri — am obținut de la 
Ministerul Industriei Chimice 
fondurile pentru construirea 
unor asemenea hale, unde ca
drele didactice vor avea posibi
litatea să conceapă și să proiec
teze. să execute și să exploa
teze o nouă instalație, să se 
confrunte cu ei înșiși ca ingineri, 
să verifice și să perfecționeze 
modele teoretice, să capete în
credere în ei și să inspire acea
stă încredere și studenților.

Sint de asemenea cazuri cînd 
conduceri de întreprinderi, ingi
neri de la diferite nivele ierarhice 
— a spus vorbitorul — manifestă 
neîncredere nu numai față de 
oamenii de știință, dar și față 
de ei înșiși, nu au exercițiul 
trecerii de la cunoștințele teo
retice la instalații și mașini 
pare le încorporează, ba mai 
mult, au uneori convingerea 
că există în mod necesar o 
ruptură între teorie și practică.

Pentru cei care au uitat și 
cită pregătire teoretică au avut, 
însă, a spus el, e mai avanta
jos să respingă teoria în genere 
și să declare că numai practica, 
fără știință, este totul. Cu 
cît te apropii de realizarea 
industrială, respectiv, de com
plexitatea adevărată a produc
ției. e necesar aportul a tot mai 
multe și mai diverse cunoștințe.

Cuvintul tovarășului 
Dumitru Fuiorea

Programul stabilit pentru 
Șantierul Naval Constanța în 
cincinalul 1971—1975 ne-a deter
minat să privim cu mai mare 
răspundere problemele legate 
de perfecționarea organizării și 
conducerii activității economice 
și să găsim noi soluții pentru 
realizarea în termenul stabilit 
a sarcinilor.

Aș dori ca în cuvintul meu, 
în primul rînd să mă refer la 
relațiile : întreprindere — cen
trală — departament — minis
ter, care consider că în forma 
actuală de exercitare, nu co
respund în totalitate cerințelor 
pe care noi le așteptăm. Unele 
probleme privind planificarea, 
programarea, investițiile, asigu
rarea materială, asigurarea im
portului, ce condiționează în 
mod direct realizarea progra
mului unității, în cele mai frec
vente cazuri să fie soluționate 
ca și în trecut, tot la nivelul 
departamentului și al condu
cerii Ministerului Construcții
lor de Mașini cu participare 
dublă, atît a unității, cît și a 
centralei.

Probleme majore ca : inves
tițiile, contractarea de mate
riale. desfacerea producției, nu 
au fost preluate de centrală, 
întreprinderile tratînd direct cu 
alte centrale și unități. Puțin 
s-a reușit de către centrală ca 
ea să vină direct și diferențiat 
în sprijinul unităților. în opti
mizări. prognoze, ergonomie și 
ridicarea nivelului tehnic, fac
tori chemați să conducă la 
creșterea productivității muncii 
și a eficienței economice.

In altă ordine de idei aș vrea 
să rețin atenția conferinței cu 
cîteva probleme privind perfec

ționarea elementelor sistemului 
de salarizare aprobat prin 
HCM nr. 914/1968. Credem că 
în modul în care au fost con
cepute rețelele tarifare pe ra
muri, există o notă pronunțată 
de inechitate, diferențele dintre 
ramuri fiind neesențiale. Aș 
propune ca odată cu definiti
varea sistemului de salarizare, 
să se revadă rețelele tarifare 
pe ramuri, astfel îneît acestea 
să poată fi diferențiate cores
punzător în scopul cointeresării 
forței de muncă către sectoarele 
complexe ale industriei.

In continuare vorbitorul a 
arătat că vizitele conducerii su
perioare de partid, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
făcute în șantier au constituit 
un imbold în întreaga activi
tate a colectivului orientată 
spre schimbarea profilului ac
tual al șantierului. In acest scop 
au fost luate măsurile pentru 
ca sarcinile trasate la ultima 
vizită să fie duse la îndeplinire. 
Totuși, trebuie să arăt că, în 
realizarea programului de in
vestiții privind dezvoltarea șan
tierului, cu toate asigurările date 
de unele departamente, proble
mele nu au fost soluționate în 
întregime. Nu a fost realizată 
nici pînă acum de către Minis
terul Industriei Chimice proble
ma cedării amplasamentului 
pentru construirea halei „corp 
nave“, nu s-a cîștigat încă ni
mic pentru recuperarea întîrzi- 
erilor în elaborarea documenta
ției de execuție, nu s-a aprobat 
etapa a II-a a dezvoltării șanti
erului, periclitîndu-se realizarea 
celor două nave de 60 000 tdw, 
în actualul cincinal, dacă nu se 
vor lua măsuri cu cea mai mare 
urgență.

Și tocmai acestea sînt, după 
mine, problemele cele mai im
portante, cele mai grele, de 
care trebuie să se ocupe cen
trala, care stau în prezent în a- 
tenția noastră, ca programul 
cincinalului să fie realizat mai 
prompt.

Cuvintul tovarășului 
Alexandru Stoica

Ca reprezentant al colectivu
lui de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul Combina
tului siderurgic de la Galați, cu 
permisiunea dumneavoastră voi 
încerca să ridic cîteva probleme 
specifice muncii noastre meni
te să conducă la o mai bună 
organizare a activității econo
mice și la o valorificare cu ma
ximum de eficiență a potenția
lului economic al acestei mari 
unități a siderurgiei românești.

Cu toate rezultatele pozitive 
obținute, în activitatea noastră 
trebuie să arătăm că mai există 
încă mult loc pentru mai bine. 
Aceasta depinde însă în mare 
măsură și de cadrele chemate 
la înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin, buni specialiști dar și 
buni comuniști și patrioți, ho- 
tărîți să muncească pentru ob
ținerea celor mai bune rezul
tate în activitate. Trebuie să 
cunoască în același timp legile 
statului și să le aplice în mod 
consecvent. In legătură cu a- 
ceasta consider necesar ca fie
care absolvent al oricărui insti
tut sau facultate să fie înarmat 
și cu cunoașterea legislației ță
rii noastre.

De asemenea, aș propune ca 
timpul de stagiaturâ să fie ceva 
mai limitat, întrucît în urma 
măsurilor luate de conducerea 
de partid pentru dotarea cu la
boratoare și instalații asigurînd 
pregătirea de specialitate a stu
denților este posibilă integra
rea mai rapidă a acestora în 
producție.

In continuare vorbitorul re
ferindu-se la problemele pregă
tirii și perfecționării cadrelor 
a spus : Ministerele economice, 
Ministerul Muncii, C.S.P. și Mi
nisterul Educației și Invățămîn- 
tului comunică cu foarte mare 
întîrziere planul de școlarizare 
aferent întreprinderii. De exem
plu, pentru anul 1972 nici pînă 
în prezent acest plan nu a fost 
comunicat. Experiența arată că 
cifra de plan dată de minister 
este mai mică pînă la 50% din 
propunerile întreprinderilor. A- 
cest lucru este anacronic, pro
duce foarte multe greutăți și 
o încălcare a prevederilor legii 
nr. 2/1971. Propun ca acest plan 
să fie comunicat de minister <>- 
dată cu planul de producție 
pentru a putea fi efectiv discu
tat în adunarea generală a oa
menilor muncii.

O sursă de cadre cu pregă
tire medie o constituie în pre
zent pentru C.S.G. liceul indu
strial metalurgic. Dacă pe acea
stă linie problema pare a fi so
luționată. nu același lucru pu
tem spune cu privire la asigu
rarea necesarului de cadre cu 
pregătire superioară și profil 
siderurgic. De aceea îmi per
mit să vin cu propunerea de a 
se reanaliza posibilitatea înfiin
țării la Institutul politehnic din 
Galați a unei facultăți de side
rurgie. Propunerea se justifică 
pe de o parte prin faptul că 
viitorii specialiști pot fi pre
gătiți în directă legătură cu ac
tivitatea productivă a combina
tului, iar pe de altă parte, prin 
faptul că există deja o puter
nică bază materială care creea
ză cadrul favorabil unei bune 
pregătiri a studenților. In plus, 
existența unei asemenea facul
tăți și legat de aceasta a unor 
cadre didactice cu experiență, 
ar permite organizarea ia C.S.G. 
a unor cursuri post-universitare 
a specialiștilor existenți în com
binat.

Cuvintul tovarășului 
losif Steinbach

Permiteți-mi. vă rog, ca în 
baza mandatului încredințat de 
colectivele celor 17 întreprin
deri care compun Centrala in
dustriei confecțiilor București, 
să mulțumim din inimă con
ducerii partidului, dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru inițierea acestei întil- 
niri reprezentative a oamenilor 
muncii din industrie și con
strucții. Avem ferma convinge
re că aici, printr-un efort co

lectiv, prin valorificarea expe
rienței tuturor vom stabili căi 
și mijloace pentru realizarea, 
in mai bune condiții a hotărî- 
rilor Conferinței Naționale și 
Congresului al X-lea privind 
îmbunătățirea conducerii, orga
nizării și planificării economiei.

în actuala structură, centra
la noastră s-a constituit numai 
de 7 luni și putem afirma că 
acest cadru organizatoric, ca și 
noul statut juridic și econo- 
mico-social oferit de legea nr. 
11 din octombrie 1971, permit 
să abordăm și să rezolvăm 
mai bine ceea ce este princi
pal : creșterea eficienței între
gii noastre activități.

Este limpede că în activita
tea productivă, în formele și 
metodele de conducere s-a pro
dus o schimbare de optică. Am 
în vedere aici accentul pus pe 
metodele științifice și pe fac
torii economici, comparativ cu 
situația din trecut cînd empi
rismul și metodele administra
tive aveau rolul principal.

Considerăm totuși că tendințe 
de centralism excesiv, expri
mate în tărăgănarea acordării 
unor competențe sporite con
ducerii centralelor, mai persis
tă, încă, în cadrul ministerului 
nostru. Activitatea departamen
telor mai poartă amprenta 
muncii unor micro-ministere, 
forma lor de organizare gene- 
rînd, după părerea noastră, 
verigi administrative în plus, 
ceea ce ne creează bariere arti
ficiale în activitatea pe care o 
desfășurăm. Intre departamente 
și direcțiile generale de sinte
ză în minister există parale
lisme, care duc Ia raportări și 
formularistică suplimentare, și 
din această cauză departamen
tul nu sprijină efectiv activi
tatea centralei în luarea de 
măsuri pentru realizarea pla
nului. Activitatea departamen
tului cumulează în prezent 
unele din atribuțiile centralelor 
și altele ale direcțiilor de co
ordonare și sinteză, concentrînd 
și un număr de cadre de spe
cialiști cu experiență, care ar 
putea fi utilizate mult mai ju
dicios în activitatea directă a 
centralelor industriale.

Apreciem că este necesară o 
reexaminare a atribuțiilor și 
competentelor diferitelor orga
nisme din minister, pornind nu 
de la principii abstracte, ci de 
Ia cerințele de eficiență econo
mică. După părerea noastră nu 
se înțelege suficient că o for
mulă organizatorică oricît de 
modernă sau nouă ar fi nu se 
justifică decît dacă este efi
cientă. Organizarea trebuie sub
ordonată eficientei și nu in
vers. Aceasta este valabilă și la 
activitatea de cercetare și pro
iectare.

De altfel, credem că nu s-a 
înțeles încă suficient că minis
terul ca și organismele sale 
trebuie să se ocupe cu precă
dere de problemele de concep
ție, de politica ramurii și nu 
de tutelare măruntă.

Cuvintul tovarășului 
Cornel Pînzaru

In Argeș funcționează în pre
zent 5 unități cu statut de cen
trală industrială și un mare nu
măr de întreprinderi de interes 
republican și local, care aprecia
ză pozitiv noile forme inițiate de 
conducerea de partid și de stat 
privind diversele laturi ale acti
vității industriale, economice.

In urma unor analize făcute 
de comisia economică, Comitetul 
județean de partid apreciază că 
se mai pot aduce îmbunătățiri 
actualelor forme de organizare 
a unităților industriale, precum 
și modului de aplicare a unor 
legi și hotăriri. astfel:

1. — Majoritatea centralelor 
din județ, dar mai ales Grupul 
industrial de foraj și extracție a 
țițeiului și Combinatul de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului, au reușit să adopte 
o organigramă suplă, să preia 
la nivel de centrală activitățile 
legate de concepție, aprovizio
nare, desfacere, investiții, acti
vități auxiliare și să creeze 
condiții ca întreprinderile sub
ordonate să se ocupe în mod 
deosebit de realizarea producției 
și de calitatea produselor.

în același timp însă, avem și 
centrale cu schemă foarte în
cărcată, greoaie, cu foarte multe 
trepte ierarhice, care duc la o 
mare dispensare a răspunderilor 
și la o conducere lipsită de o- 
perativitate.

Astfel, la Grupul industrial al 
petrochimiei sînt 9 trepte ie
rarhice între lucrător și direc
torul general, și 49 servicii față 
de 9 secții productive. Lipsa de 
promptitudine cu care se acțio
nează de multe ori aici, după 
părerea noastră, este urmarea u- 
nei asemenea organizări fărimi- 
țate ca schemă. în care persona
lul T.A. reprezintă 33 la sută 
față de numărul de muncitori.

Am propune ca să se regle
menteze nu numai raportul din
tre numărul personalului de 
conducere și executanți așa cum 
este acum ci și numărul trepte
lor ierarhice.

2. — Legea și H.C.M. privind 
contractele economice, după pă
rerea noastră, încă nu acțio
nează în economie peste tot în 
mod corespunzător.

Contractul este instrument de 
planificare după legislația noas
tră, însă în momentul de față se 
pare că ori planul nu ține sea
ma de contracte, ori contractele 
nu țin seama de plan. Din aceas
tă cauză în întreprinderile jude
țului nostru întîmpinăm mari 
greutăți, datorită lipsei de mate
riale din țară și import și a pie
selor din colaborare.

3. — A treia problemă pe care 
aș vrea s-o ridic este in legă
tură cu asigurarea forței califi
cate de muncă. Industria jude
țului nostru fiind una dintre cele 
mai tinere din țară, este tot pe 
atît de modernă, dispunînd de 
utilaje și instalații de înaltă 
tehnicitate. Cu toate acestea, 
în anul care a trecut un 
mare număr de muncitori, 
mai ales din construcțiile de 
mașini și din industria ușoară, 
nu și-au realizat normele 
de rriuncă, ceea ce a influen

țat volumul producției, al pro
ductivității, precum și nivelul 
cîștigurilor. Analizînd cauzele 
am ajuns la concluzia că va tre
bui să se acorde mai multă a- 
tenție selecționării oamenilor 
pe meserii — după aptitudini — 
și pentru aceasta ar fi bine să se 
creeze centre județene pentru 
orientarea profesională a forței 
de muncă, organizate în mod co
respunzător ca aparatură și 
personal.

4. — Ultima propunere pe care 
aș vrea s-o fac, este în legătură 
cu controlul activității în econo
mie.

După părerea noastră, disper
sarea activității de control — așa 
cum este astăzi organizată — nu 
este de natură să concentreze e- 
forturile asupra unor măsuri 
complexe care să ducă la o efi
ciență sporită în folosirea mijloa
celor materiale și bănești.

Propun ca să fie grupate într-o 
singură unitate de control actua
lele unități — I.G.S., Inspectora
tul pentru controlul utilizării fon
durilor fixe. Direcția de revizie 
și control, o parte din organele 
bancare. Aceasta ar da posibili
tatea unei folosiri mai raționale 
a cadrelor din aceste sectoare.

Cuvîntul tovarășului 
Corneliu Bătăcui

Combinatul cărbunelui Tîrgu 
Jiu are în principal sarcina de 
a asigura o mare parte din com
bustibilul necesar pentru termo
centralele Ișalnița și Rogojelu, 
precum și pentru alte nevoi.

In acest cincinal, noi va tre
bui să asigurăm o creștere a 
producției cu peste 130 la sută 
față de nivelul anului 1970.

Este necesar să fac o preci
zare : combinatul nostru avînd 
sediul în Tîrgul Jiu, se află în- 
tr-adevăr lîngă unitățile mini
ere, situație ce se va menține și 
în continuare, avînd în vedere 
că minele și carierele ce ur
mează a fi date în exploatare 
sînt situate pe teritoriul ju
dețului Gorj, fapt ce ne-a per
mis și ne va permite și în vii
tor să preluăm toate atribuțiile 
care conform indicațiilor și le
gii în vigoare revin centralelor.

în subordinea combinatului 
noi avem numai unități cu ges
tiune economică fără per
sonalitate juridică. în fapt, 
așa după cum de altfel au fost 
date și indicațiile, organizatoric 
Combinatul și-a asumat efectiv 
răspunderile ce revin unei uni
tăți de producție, preluînd în a- 
ceiași timp în totalitate sarcini
le corespunzătoare activităților 
de cercetare și dezvoltare, apro
vizionare și desfacere și de pre
gătire a cadrelor. De altfel, mo
dul cum sîntem noi organizați 
asigură realmente o integrare 
completă, economico-financiarâ 
a unitățiior subordonate.

In continuare, vorbitorul a fă
cut o serie de propuneri. Pornind 
de la faptul că aproape întreaga 
producție a combinatului este li
vrată termocentralelor construi
te în zonă, el a propus să se a- 
dopte o metodologie unitară în 
ceea ce privește planificarea 
sarcinilor de producție, deoarece, 
în timp ce la Ministerul Energiei 
Electrice planul de producție se 
consideră ca realizat în măsura 
în care nu sînt reclamații de la 
beneficiar pentru lipsă de ener
gie, sarcinile combinatului se 
mențin aceleași, indiferent de 
posibilitățile de consum ale ter
mocentralelor.

In legătură cu dezvoltarea ba
zei energetice din județul Gorj 
— a arătat vorbitorul - pentru 
Combinatul Cărbunelui Tg. Jiu 
un real sprijin îl reprezintă nu
mirea unei comisii guvernamen
tale, în care au fost incluși fac
tori de răspundere din toate mi
nisterele. Comisia are sarcina de 
a asigura rezolvarea problemelor 
majore, care condiționează dez
voltarea mineritului. Consider u- 
til ca acestei comisii să-i fie ex
tinse atribuțiile pentru întregul 
complex de probleme legate de 
punerea în funcțiune a noilor o- 
biective din județul Gorj. atit a 
celor miniere, cît și a termocen
tralelor din zonă.

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Roșioru

Am deosebita bucdfife și mă 
simt onorat de a aduce în ca
drul acestei conferințe cuvîn
tul miilor de constructori de 
tractoare din Brașov, care ur
măresc cu viu interes lucrările 
Conferinței noastre, deoarece 
aici dezbatem cu toată respon
sabilitatea și la cel mai înalt 
nivel, însăși activitatea lor, 
problemele de mare complexi
tate cu care este confruntat și 
colectivul nostru de muncă.

Recent, la adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii din 
uzină, s-au. aprobat angajamen
tele colectivului nostru pe anul 
1972 ca răspuns la chemarea 
adresată de Uzina „Rulmen
tul”. Cu acest prilej, noi ne-am 
angajat să dăm peste plan 500 
tractoare, accesorii pentru trac
toare în valoare de 8 milioane 
lei, să realizăm lucrări de auto
utilare de peste 60 milioane lei, 
să obținem însemnate economii 
de materiale și să dăm peste 
25 la sută din producție în 
produse noi și modernizate.

Pe lîngă măsurile politice, or
ganizatorice și tehnice care vor 
fi luate în vederea îndeplinirii 
angajamentelor, va trebui să 
acționăm cu mai multă ho- 
tărîre pentru îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-materiale, 
deoarece, din cauza neajunsuri
lor existente în acest domeniu, 
unele din inițiativele amintite 
și din propunerile valoroase pe 
care le fac muncitorii în gru
pele sindicale nu pot fi aplica
te operativ, nu-și au eficiența 
scontată. O serie de furnizori 
ca : Uzinele „Progresul“-Brăila, 
Uzina Mecanică-Plopeni, ,.Me- 
talo-globus” București și altele 
ne creează mari greutăți prin ne- 
respectarea obligațiilor lor con
tractuale. Este timpul ca aceste 
unități — și altele care ne mai 
creează asemenea greutăți — să 
ne livreze ritmic materiile pri
me, materialele și semifabrica

tele pentru a ne da posibilita
tea să lichidăm neajunsurile pe 
care le întîmpinăm, să putem 
asigura realizarea ritmică a pla
nului în toate decadele.

Deși aplicarea inițiativei „Mi
cronul, gramul, secunda, in 
slujba eficienței economice” a 
influențat în bine asupra eco
nomiei de metal, totuși este lo
cul să arăt că în anul 1971 am 
pierdut 1334,756 tone metal din 
cauza depășirilor de toleranțe, 
nelivrării la lungimi fixe și mul
tiple, scurtături etc. a lamina
telor furnizate. întreb conduce
rile combinatelor din Hunedoa
ra, Galați și Uzinele „Repu- 
blica“-București : „Cît timp va 
trebui să mai treacă pînă ce 
vor asigura laminatele conform 
specificațiilor și stasurilor in 
mod ritmic ?“

Cred că în acest domeniu, am 
putea primi un ajutor mai sus
ținut din partea Centralei indu
striale pentru Automobile șl 
Tractoare și a Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini. Mulți tovarăși din aceste 
foruri participă la adunările 
noastre sindicale, la ședințele 
comitetului oamenilor muncii, 
cunosc greutățile noastre, le no
tează de fiecare dată, dar nu 
găsesc timp și formele pentru 
rezolvarea problemelor uzinei 
noastre.

Sarcinile care stau în fața co
lectivului uzinei noastre în anul 
1972 sînt extrem de importante, 
înfăptuirea lor impune însă ne
cesitatea de a ridica pe o treap
tă mai înaltă activitatea poli- 
tico-ideologică, de a folosi e-n-' 
mai eficient toate posibilitățile 
de care dispunem în vederea 
mobilizării masei de salariat! 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de stat și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

Cuvîntul tovarășului 
loan Vasilescu

Subliniind realizările obținute 
de Centrala industrială de pre
fabricate din beton pe linia în
deplinirii planului, a moderniză
rii și diversificării producției, 
vorbitorul a arătat că toate a- 
ceste succese nu ar fi fost posi
bile dacă nu s-ar fi luat măsuri 
de perfecționare a organizării 
și conducerii economiei naționa
le, de apropierea conducerii de 
producție, de specializarea pro
ducției, de asigurarea cooperării 
între întreprinderile reunite in 
cadrul centralei. Faptul că astăzi 
avem un puternic centru de pro
iectare și cercetare propriu, ne 
permite să valorificăm mai bine 
experiența unui număr mare 
de specialiști, să transpunem 
în viață mai rapid noile cuce
riri ale tehnicii.

Referindu-se la programul 
propus de centrală pentru di
versificarea producției de prefa
bricate, realizarea unor sorti
mente mai suple, din beton de 
calitate superioară, cu perfor
manțe tehnice mai ridicate, cu 
grad avansat de asamblare și fi
nisaj, vorbitorul a arătat că a- 
cesta vine într-un fel în contra
dicție cu modul actual de pla
nificare a producției fizice in 
mc. beton. Cu cit produsele sint 
mai greoaie, mai supradimensio
nate, cu atit planul în mc. beton 
se face mai ușor, lucru pe care 
nu-1 poate accepta nimeni. De 
aceea, propun ca în industria de 
prefabricate planul să se dea în 
mc. beton echivalent, astfel in
cit să fie stimulată realizarea 
produselor de calitate superioa
ră și cu grad avansat de asam
blare și finisaj.

în legătură cu competențele 
care au fost acordate prin lege 
organelor de conducere colecti
vă din întreprinderi și centrale, 
considerăm că sint încă regle
mentări care trebuie modificate 
pentru ca aceste competente, să 
se exercite așa cum s-a ginrjit a- 
tunci cînd legile au fost elabo
rate. în primul rînd, considerăm 
că nu este normal ca pentru fie
care utilaj sau chiar tipar sau 
lucrări cu valoare de 500 lei să 
se facă aceleași formalități de a- 
vizare la bancă, ca și pentru un 
utilaj de.5 000 000 lei. Propun ca 
pînă la o anumită valoare, in 
orice caz mai mare de 500 lei, u- 
tilajele să poată fi cumpărate de 
către întreprinderi sau centrale 
direct, numai cu aprobarea or
ganului colectiv de conducere in 
cadrul fondurilor de investiții 
planificate și în limita unui pla
fon anual bine determinat.

în legătură cu aprovizionarea 
mai sînt unele dispoziții care 
trebuie puse de acord. Practic, 
din lipsă de documentații la 
timp, constructorii sint puși în 
imposibilitatea de a da comen
zile de prefabricate în terme
nele legale. Ca urmare, nici noi 
nu putem comanda și contracta 
materiile prime, utilajele și ma
terialele necesare. Și de aici 
începe un lanț al slăbiciunilor 
sau. mai bine zis, al nerespec- 
tării prevederilor legale. Noi 
propunem ca legislațiile pe li
nie de aprovizionare să fie co
relate cu termenele stabilite 
pentru întocmirea proiectelor de 
execuție ale investițiilor.

Cuvîntul tovarășului 
Găbor Lăszlo

înființarea Combinatului de 
exploatare și industrializare a 
lemnului Harghita. — unitate cu 
statut de centrală — asigură o 
valorificare superioară a mate
rialului lemnos. Sub conducerea 
Comitetului județean de partid,; 
intr-o perioadă scurtă a obținut 
rezultate bune și va trece pină 
la sfîrșitul cincinalului de la 
producția de materii prime și 
semifabricate, la sortimente fi
nite de mare valoare. Datorită 
noilor fabrici de plăci și de mo
bilă. ponderea activității de pre
lucrare industrială din totalul 
producției globale va atinge, la 
finele cincinalului, 89.3 la sută, 
și aceasta în condițiile dimi
nuării masei lemnoase exploe- 

cu Peste 23 la sută față de 
1970. Investițiile in obiective 
noi vor determina majorarea 
producției de mobilă de aproape 
5 ori în 1975 față de 1969, con
stituind. totodată, o expresie a 
grijii conducerii de partid pen- 
ru repartizarea justă a forțe

lor de producție pe întreg teri-’ 
tonul țării.

în scopul unei valorificări 
complexe a masei lemnoase, 
C.E.I.L.-ul Harghita a trecut, 
din inițiativă proprie, la pro-

(Continuarn în pag,, a V-a)
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Conferința pe țară 
a cadrelor de conducere 

din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții
(Urmare din pag. a IV-a)

ducția de case prefabricate pen
tru export, a placajului de răși- 
noase, la experimentarea unor 
tehnologii superioare, la spe
cializarea unor secții de pro
ducție și extinderea cooperării 
între unități.

Lucrătorii combinatului acor
dă o atenție deosebită realiză
rii la un înalt nivel calitativ a 
producției destinate exportului, 
care deține aproape jumătate 
din producția totală industrială.

In problema exportului așa 
cum a subliniat tovarășul secre
tar general al partidului nostru 
în cuvintul rostit acum un an în 
fața lucrătorilor din comerțul 
exterior, citez : „Fiecare între
prindere producătoare trebuie 
să știe pentru cine produce, să 
cunoască condițiile de livrare, 
să fie informată permanent a- 
supra conjuncturii pieței“, pro
pun să se înființeze o agenție 
de export-import în județ care 
să asigure rezolvarea operativă 
a problemelor de export și im
port.

In încheiere, Găbor Lăszld a 
spus ; Doresc să asigur confe
rința, pe dumneavoastră, stima
te tovarășe secretar general, că 
toți forestierii județului Har- 
gnita își vor respecta angaja
mentul lor de a realiza și de
păși planul inclusiv exportul și 
acumulările pe anul în curs, 
contribuind astfel la dezvolta
rea patriei noastre.

Cuvîntul tovarășului 
Marin Tănase

Am o mare satisfacție să a- 
miiitesc aici că, in decurs de 
doi ani. uzina noastră, ca atîtea 
altele din țară, a fost vizitată 
de două ori de secretarul ge
neral al partidului, cu care oca
zii am primit indicații prețioa
se pe linia creșterii producției 
de motoare electrice, dezvolta
rea atelierelor de autodotare. ri
dicarea tehnicității fabricației și 
extinderea • exportului. Sîntem 
in măsură să vă raportăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că în Uzina „Elec- 
tromor“-Timișoara se depun 
eforturi susținute pentru tradu
cerea în viață a indicațiilor 
dumneavoastră. In anul 1971 — 
primul an al cincinalului actual
— planul la producția marfă și 
de export a fost realizat în 11 
luni, ceea ce ne-a permis să 
obținem un ritm de creștere a 
producției de 16 la sută față de 
1970, iar prin ateliere de auto
dotare s-au realizat instalații 
cu un nivel tehnic ridicat.

In continuare, doresc să mă 
refer la unele greutăți pe care 
le avem în activitatea de pro
ducție și care nu pot fi soluțio
nate la nivelul uzinei. Astfel, 
realizarea unui grad înalt de 
specializare este frînată, în pre
zent, de existența în procesul 
de fabricație a unor repere care 
nu sînt specifice fabricației de 
motoare electrice și pentru care 
in cadrul uzinei se consumă în
semnate capacități tehnice și de 
producție, cum ar fi, de pildă, 
executarea unor organe de a- 
samblare normalizate, repere 
din masă plastică și altele. A- 
vind in vedere volumul însem
nat cantitativ și valoric al a- 
cestora, consider că ar fi opor
tună înființarea unei întreprin
deri specializate pentru fabri
carea lor în cadrul centralei in
dustriale.

O greutate pe care o întîmpi- 
năm frecvent este legată de 
faptul că reperele din fontă 
sint obținute cu mare intîrziere 
și de calitate nu întotdeauna co- - 
respunzătoare, motiv pentru care 
apreciem că este necesară înfi
ințarea unei întreprinderi în ca- 
dVul centralei care să realizeze 
reperele din fontă aferente fa
bricației de mașini electrice.

Pentru a se stimula preocupa
rea unităților de a dezvolta 
exportul, propun ca cei ce ex
portă mai mult de 30 la sută 
din producția totală să pri
mească 50 la sută din valuta 
obținută suplimentar, pentru a 
achiziționa utilaje din import 
care se dovedesc a fi necesare 
pentru dezvoltarea capacități
lor de producție.

In încheiere vorbitorul a 
spus : Asigur conducerea de 
partid și de stat că vom milita 
neobosit pentru înfăptuirea sar
cinilor stabilite, în vederea în
deplinirii cu succes a prevede
rilor în cel de-al doilea an al 
actualului cincinal.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Neculau

Rezultatele obținute în între
prinderea noastră — Combina
tul de celuloză și hirtie Brăila
— în contextul succeselor obți
nute în întreaga țară, vin să 
confirme din plin temeinicia și 
viabilitatea întregului complex 
de măsuri politice și organizato
rice elaborat de conducerea 
partidului pentru perfecționa
rea continuă a activității pro
ductive. pentru stabilirea unor 
perspective certe, pe deplin rea
lizabile.

Noile acte normative elabora
te în baza sarcinilor trasate de 
Conferința Națională au contu
rat mai bine locul unităților e- 
conomice în ierarhia întregii e- 
conomii naționale, atribuțiile și 
sfera lor de activitate. Urmare 
acestui fapt, au apărut mutații 
calitative în organizarea condu
cerii pe baza noilor atribuții. 
Combinatul nostru fiind cu sta
tut de centrală a preluat o se
rie de atribuții de la organele 
centrale pe linia planificării, 
cercetării, comerțului exterior.

investițiilor, aprovizionării și 
desfacerii.

Ca participant la punerea in a- 
plicare a sarcinilor trasate de 
partid și de stat am constatat și 
sint dator să informez condu
cerea partidului că nu toate mă
surile prezentate la Conferința 
Națională și la Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român și-au găsit în întregime 
rezolvarea, iar unele din aces
tea nu au căpătat putere de lege 
pină în prezent.

Aș dori să mă refer, pe scurt, 
și la . problema organelor 
de control. Dintr-o statistică pe 
care noi am făcut-o, zilnic avem 
2—3 organe de control toate so- 
licitind să stea de vorbă cu to
varășii din colectivul de condu
cere. Oare aceste controale nu 
pot fi raționalizate, nu pot fi 
coordonate ? Noi credem că da. 
Au apărut o serie de acte nor
mative care prevăd sancțiuni 
pentru neindeplinirea sarcinilor 
prin încălcarea legalității. Ele 
sint bune, numai că uneori o 
dată cu apariția unui act nor
mativ, apare și un organ de 
control. Or, zilnic, pentru orga
nele de control, sint puși la dis
poziție cite 10—15 salariați, din
tre care cei mai mulți cu func
ții de răspundere în conducerea 
producției. Aici este ceva în ne
regulă și, de aceea, propun să 
se analizeze mai bine și să se 
soluționeze aceste probleme.

Cuvîntul tovarășului 
ing. Petre Filip

Ne-am convins din activita
tea noastră cît de necesare și 
de bine venite au fost măsurile 
stabilite de Conferința Na
țională a partidului din 1967, de 
alte documente care vizează 
perfecționarea conducerii, orga
nizării și planificării economiei, 
dezvoltarea democrației econo
mice ridicate an de an pe 
trepte superioare, a arătat vor
bitorul.

Politica de dezvoltare a in
dustriei pe întreg teritoriul pro
movată neabătut de P.C.R. a 
făcut ca, acum 10 ani, să apară 
în plină cimpie, la Videle, o 
schelă de extracție a țițeiului, 
care deține o pondere impor
tantă în producția globală a ti
nerei industrii teleormănene.

După cum este cunoscut de 
ministerul nostru, de către spe
cialiști, exploatarea zăcăminte
lor din această nouă zonă pre
zintă particularități diferite 
față de cele din Prahova 
și Dimbovița, datorită vîs- 
cozității foarte mari a ți
țeiului. Din această cauză am 
avut unele greutăți mai ales că 
nucleul de inceput al colectivu
lui nu era întocmai obișnuit cu 
asemenea fenomene. în 1967, 
cînd ne-ați vizitat la fața 
locului, tovarășe secretar ge
neral, ne-ați povățuit, printre 
altele, să formăm oamenii, să-i 
ajutăm să-și însușească me
seria. Și cred că constituie un 
mare cîștig faptul că în prezent 
90 la sută din petroliști sint lo
calnici, calificați în școli profe
sionale sau cursuri de scurtă 
durată. Dar nu ne putem opri 
aici. îndemnul dumneavoastră 
adresat recent colectivului Fa
bricii de vagoane din Arad se 
adresează și nouă. Comitetul oa
menilor muncii, sub conducerea 
comitetului de partid, împreună 
cu organizațiile de sindicat și 
U.T.C. se preocupă intens pen
tru ca unitatea noastră să de
vină tot mai mult o școală de 
educație moral-cetățenească, dar 
și de perfecționare, de îmbogă
țire a cunoștințelor profesionale. 
Folosind inteligența, sugestiile 
și propunerile muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor am a- 
plicat și aplicăm noi procedee 
cu eficiență economică sporită.

La recenta adunare a oame
nilor muncii s-au adresat cri
tici îndreptățite colectivului de 
conducere care n-a controlat și 
îndrumat cu mai multă exi
gență brigăzile de intervenție 
pentru a înlătura total timpii 
neproductivi. Unele din aceste 
lipsuri își au însă cauzele și în 
afara unității. Noi am propus 
nu o dată să se înființeze la 
Videle o bază de aprovizionare 
a ministerului. Crearea aces
teia ar înlătura o serie de chel
tuieli neproductive și ar asigura 
o mai operativă aprovizionare a 
schelei cu piesele de schimb 
și unități de pompare. In con
tinuare, vorbitorul a criticat 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini pentru întîr- 
zieri în livrarea unor utilaje, 
îndeosebi unități de pompaj, a 
propus modernizarea unor a- 
gregate.

Cuvîntul tovarășului 
ing. Nicodim Roșea

Convocarea, din inițiativa se
cretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a acestei deosebit de 
importante conferințe, a fost 
primită cu viu interes și cu de
plină aprobare de către între
gul colectiv al Uzinei mecanice 
din orașul Cugir, județul Alba, 
care văd în ea o nouă expresie 
a preocupărilor generale ale 
partidului de înnoire a tuturor 
laturilor vieții social-economice 
din țara noastră.

înființarea comitetului oame
nilor muncii în uzina noastră, 
unitate cu activitate deosebit de 
complexă, a stimulat în mai 
mare măsură gîndirea creatoare 
a factorilor de răspundere, cres- 
cind aportul fiecăruia în elabo
rarea hotărîrilor și deciziilor, în 
organizarea activității concrete 
de transpunere in viață, asigu- 
rindu-se în același timp o îm
binare armonioasă intre activi

tatea prezentă și cea de pers
pectivă.

Prin efortul întregului colec
tiv, numai în ultimii ani, am 
introdus in fabricație un număr 
de peste 120 de tipo-dimensiuni 
de produse noi, ponderea deți- 
nind-o mașinile unele.

In anul 1971 am reușit să pu
nem în fabricație mașinile de 
rectificat interior, specializate 
pentru industria de rulmenți, 
complet automate, cu perfor
manțe tehnice superioare, con
firmate de altfel de beneficia
rii noștri. De asemenea, în co
laborare cu Institutul de cerce
tări pentru mașini-unelte din 
București și Institutul politehnic 
Brașov, au fost realizate pri
mele mașini de frezat roți din
țate de inaltă precizie.

Consider totuși că, față de di
versitatea și complexitatea pro
duselor pe care urmează să le 
asimilăm și modernizăm, mai 
avem încă foarte mult de făcut.

Dacă din punct de vedere al 
formării cadrelor muncitorești 
și medii, problema începe să-și 
găsească o rezolvare, uzina dis- 
punind de un grup școlar și un 
liceu industrial, situația rămîne 
cu totul nesatisfăcătoare în pri
vința cadrelor cu pregătire su
perioară. La acest lucru contri
buie desigur și sistemul de re
partizare a absolvenților învă- 
țămintului superior, care este 
susceptibil de îmbunătățiri. Au 
fost foarte multe cazuri cînd ti* 
neri ai căror părinți sînt din 
Cugir sau apropiere, după ab
solvire au fost repartizați în 
alte județe. De asemenea, am 
pierdut mulți ingineri care, ne
reușind să-și aducă soțiile — 
cadre didactice sau medicale — 
nici cel puțin in jurul orașului 
nostru, au fost nevoiți să plece 
din uzină.

Pentru a soluționa problema 
cadrelor tehnice cu studii su
perioare. necesare uzinei noas
tre și întreprinderilor din ju
deț și centrală, ținînd seama de 
specificul de producție in ra
mura mecanică fină, comitetul 
oamenilor muncii a cerut și 
s-au făcut intervenții încă de 
acum cîțiva ani pentru înființa
rea în orașul Cugir a unui in
stitut de subingineri. Deși exista 
inițial avizul favorabil al 
M.I.C.M. și al Ministerului E- 
ducației și învățămîntului, pre
cum și acceptul Institutului Po
litehnic din Cluj de â-1 patrona, 
cu toate acestea nu putem în
țelege de ce pină în prezent 
problema a rămas nesoluțio
nată.

M-aș referi în cele ce urmea
ză și la un alt aspect al pro
blemelor care ne frămintă și a- 
nume la sculărie, considerată 
la noi, pe bună dreptate, inima 
uzinei. Tradiția tehnicității scu- 
lăriei din Cugir, este bine cu
noscută de toți cei care lucrează 
in ramura construcției de ma
șini.

In ultimii ani, însă, uzina în- 
tîmpină mari greutăți în stabi
litatea cadrelor tinere în aceas
tă secție, existînd tendința ac
centuată de fluctuație înspre 
sectoarele de serie.

Explicația constă în faptul că 
fiind tratată ca o secție auxi
liară, nivelele de încadrare a 
muncitorilor în cazul lucrului 
în regie sînt mai reduse decît 
pentru muncitorii ce lucrează în 
acord din secțiile de producție.

Pentru a rezolva parțial a- 
ceastă problemă, comitetul oa
menilor muncii a stabilit ca în- 
cepînd cu data de 1 ianuarie 
1971, secția să lucreze în acord, 
ceea ce a avut un efect pozitiv 
asupra cîștigului muncitorilor 
și producției cantitative reali
zate, dar cîștigul mediu conti
nuă să se mențină sub valoa
rea celui înregistrat în secțiile 
de producție. Consider că asi
gurarea calității produselor sec
ției sculărie poate fi soluționa
tă prin asigurarea unui spor 
pentru precizia și tehnicitatea 
lucrărilor, precum și încadrarea 
tinerilor absolvenți ai școlilor 
profesionale într-o categorie su
perioară, față de cei de la fa
bricația de serie.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Dragomir
Județul Suceava dispune de 

mari posibilități, de o valoroasă 
experiență și de tradiții în creș
terea animalelor — condiții care 
îmbinate cu sprijinul multilate
ral primit din partea statului au 
permis unităților agricole so
cialiste, țăranilor cooperatori și 
din zona ac munte, să sporească 
de la un an la altul efectivele 
de animale și pe, această bază 
să livreze la fondul de stat im
portante cantități de carne. Ca 
urmare a acestor măsuri, și in
dustrializarea cărnii, care repre
zintă o activitate tradițională, 
a înregistrat o dezvoltare și per
fecționare continuă prin con
struirea unor noi și moderne u- 
nități de industrializare a căr
nii, ca fabrica de conserve carne 
și semiconserve, șuncă, antrepo
zitul frigorifer, a fost accen
tuat gradul de prelucrare și di
versificare, s-a adîncit procesul 
de integrare a producției, ob- 
ținîndu-se parametri tot mai 
ridicați, de eficiență.

După ce a relevat că activita
tea de atragere și valorificare a 
ofertei din sectorul gospodării
lor populației a determinat în
semnate creșteri cantitative și 
îmbunătățiri calitative prin par
ticiparea tot mai activă la pro
cesul de valorificare a producă
torilor contractanți, vorbitorul 
a subliniat că în afirmarea a- 
cestei activități un factor de 
seamă l-a constituit și preocupa
rea stăruitoare a Biroului Co
mitetului județean de partid, a 
Comitetului executiv al Consi

liului popular județean privind 
organizarea unor acțiuni de ma
să în rîndul crescătorilor de a- 
nimale, pentru sprijinirea aces
tora cu animale de prăsilă, fu
raje, semințe de plante furajere, 
pășunat și alte înlesniri stimu
lative pentru creșterea produc
ției marfă.

Relevînd sarcinile importante 
ce revin întreprinderii pe linia 
valorificării superioare a resur
selor de materie primă, rezul
tatele obținute în cursul anului 
1971, vorbitorul s-a referit la 
cîteva aspecte ale relațiilor 
contractuale cu unitățile agricole 
de stat — furnizori care iși ono
rează obligațiile de livrare în- 
tr-o proporție mai mare în ulti
ma lună a trimestrului și în ul
tima decadă din lună, creînd 
variații accentuate, cu implicații 
negative în utilizarea capacită
ții de producție, a forței de 
muncă, a calității produselor și 
în onorarea obligațiilor contrac
tuale ce le avem față de ne
voile consumului. In domeniul 
preluării și recepției animalelor 
de la toate categoriile de pro
ducători, vorbitorul a sugerat o 
reglementare mai precisă a cri
teriilor care stau la baza aces
tor operațiuni, întrucît sistemul 
în vigoare este depășit, ceea ce 
permite unor recepționeri și 
chiar unor producători să se a- 
bată de la regulile unor relații 
normale. întrucît forma actuală 
de organizare a forului nostru 
tutelar permite tratarea, anali
zarea și soluționarea acestor 
probleme — pentru care am mai 
făcut propuneri și pină acum 
— chiar în cadrul ministerului, 
susținem să se dea curs rezolvă
rii prin consultarea celor care 
lucrează direct în asemenea re
lații.

Cuvîntul tovarășului 
Marin lonescu

In centrul preocupărilor co
lectivului de muncă al Uzinei 
de prelucrare a maselor plasti
ce din Buzău se află probleme 
cum sînt ridicarea eficienței 
economice prin reducerea chel
tuielilor materiale, creșterea 
productivității muncii și altele.

Colaborarea rodnică a tehno
logilor, cercetătorilor și pro- 
iectanților din uzina noastră cu 
specialiști din domeniul con
strucțiilor de mașini, care au 
supus unor observații zilnice 
funcționarea utilajelor și insta
lațiilor noastre in raport cu 
cantitatea și calitatea produse
lor posibile de realizat, a con
dus la rezultate deosebit de va
loroase. Am ajuns, la concluzia 
că, in anul 1972, putem realiza 
în uzină și o parte din utila
jele necesare fabricării filtrelor 
auto : o mașină de nervurat și 
pliat, un cuptor de policonden- 
sare a hîrtiei de filtru, o presă, 
benzi transportoare, utilaje care 
trebuiau aduse din import.

In continuare, ing. Marin Io- 
nescu a subliniat necesitatea în
zestrării atelierelor mecanice 
proprii cu mașini adecvate rea
lizării mai multor părți de uti
laje pentru prelucrarea mase
lor plastice, propunînd, totodată, 
organizarea în cadrul M.I.C.M. 
a unei întreprinderi specializa
te care să realizeze aceste ma
șini, procurate în prezent în 
majoritate din import.

El a relevat, de asemenea, 
faptul că, în urma unor atente 
studii privind asimilarea în 
țară a hîrtiei filtrante necesare 
.confecționării filtrelor pentru 
motoare cu ardere internă, s-a 
reușit în condiții semiindustria- 
le să se fabrice hîrtia și apoi 
să fie omologate filtrele de hîr- 
tie românească. S-a stabilit pro
cesul tehnologic pentru fabri
carea acestei hîrtii, dar ea nu se 
produce încă, a arătat vorbito
rul. De aceea propunem ca de
partamentul de resort, Fabrica 
„Letea“-Bacău, sau Fabrica de 
hîrtie Bușteni, să treacă la or
ganizarea producției acestui 
sortiment, pentru procurarea 
căruia se fac importante chel
tuieli la import.

In continuare vorbitorul a 
spus : Așa cum pentru industria 
chimică Directivele Congresului 
al X-lea al P.C.R. prevăd ca în 
paralel cu creșterea producției 
de bază să se dezvolte, în mod 
substanțial, chimia fină și de 
mic tonaj, este necesar ca și 
M.I.C.M. să asimileze în fabri
cație și să dezvolte producția de 
echipament de automatizare 
(programatoare, tyristori, diode) 
care prin nivelul lor calitativ să 
asigure înzestrarea instalațiilor 
chimice cu mijloace moderne 
de comandă, control și reglare.

In industria chimică, a arătat 
în încheiere directorul uzinei 
buzoiene, centralele au fost 
constituite pe lingă unele uzine 
mici, pentru faptul că ele au se
diul în orașul București. A- 
ceasta contravine indicațiilor 
conducerii de partid. Este știut 
că cele mai mari uzine de pre
lucrare a maselor plastice sînt 
în orașele Iași și Buzău, dar în 
județul Buzău nu există nici o 
centrală sau grup de uzine. De 
aceea propun să se rezolve a- 
ceastă problemă și să se stabi
lească în mod obiectiv și echi
tabil în cadrul căror întreprin
deri trebuie să funcționeze con
ducerile centralelor sau grupu
rilor industriale.

Lucia S., județul Hu
nedoara :

„După mai multe ți 
lungi ezitări, m-am decis 
să vă scriu șt eu cîteva 
rinduri. Pentru a mă pre
zenta voi spune despre 
mine doar atît: sînt elevă 
în anul II la un liceu de 
specialitate ți am 19 ani. 
In rubrica „De la om la 
om" am putut citi nu nu
mai o dată despre soar
ta unor copii care nu s-au 
putut bucura încă de mici 
de căldura părinților, căl
dură care este atît de ne
cesară. ,

Despre lipsa acestei căl
duri aț dori să vă relatez 
ți eu în cele ce urmează. 
Cu permisiunea dv. aț 
dori să încep ceea ce de 
(apt m-a îndemnat să vă 
scriu.

M-am născut într-un mic 
orățel din țară, orățel în 
care mai luaseră națtere ți 
alți doi copii (frați ai mei) 
o fetiță ți un băiat. Des
pre viața mea pină la vîr- 
sta de 8 ani, țtiu doar 
atît: a fost destul de grea 
ți nu numai pentru noi 
cei trei copii, ci ți pen
tru mama noastră, care 
muncea din greu pentru a 
ne putea întreține pe toți 
și pe tatăl nostru care pe 
atunci era student.

După terminarea studii
lor el este acela care uită 
că ți-a făcut studiile ală
turi de mama mea ți că a 
dat viață la trei copii, în
cepe să-ți neglijeze fami
lia, începe să-ți urască co
piii.

Astfel, în vara anului 
1961 în fața tribunalului 
sînt chemați cei doi pă
rinți ai mei ca pe aceas
tă cale să poată să li se 
dea sentința de divorț. In 
fața tribunalului mai este 
chemată și surioara mea 
care pe atunci avea 10 
ani (fiind cu doi ani mai 
mare decît mine) pentru 
a putea să spună la care 
din cei doi părinți doreț- 
te să rămînă. Era ți firesc 
să-ți aleagă mama. Pentru 
că ceilalți doi copii nu 
împliniseră încă zece ani 
sînt dați și ei spre crețte- 
re ți educare mamei lor. 
De acum în viața noastră 
încep o serie de greutăți 
pe care noi nu le puteam 
înțelege atunci. Sora mea, 
care ajunsese in clasa a 
Vlll-a, se îmbolnăvețte 
foarte grav ți din această 
cauză este nevoită să fie 
dusă cît mai repede posi
bil. într-un oraț mai mare 
pentru a putea să fie tra
tată. Boala ei se agravează 
însă din ce în ce mai 
mult, fiind suspectă de 
cancer la piciorul sting. 
Dar acest copil de 13—14 
ani poate să fie încă sal
vat, fie prin tăierea picio
rului, fie printr-un trans
plant ce urma să i se facă 
de la piciorul drept, dar 
acest transplant se făcea 
cu riscul vieții. Pentru a- 
cest lucru este cerut con
simțământul părinților. 
Mama, care se afla la a- 
cea clinică ți căreia i se 
prezentaseră singurele mo
dalități de salvare a copi
lului, îl anunță pe tatăl 
meu, care, fără a sta prea 
mult pe gînduri, se decide 
ți spune : să i se taie pi
ciorul. Dar oare putea a- 
ceastă mamă să-ți țtie co
pilul invalid, schilodit pe 
tot restul vieții ? Ea fuse
se aceea care se zbatea 
timp de opt luni de zile, 
străbătînd distanța între 
cele două orațe, care își 
luase și ei și celor doi co
pii ultima bucățică de 
pîine de la gură pentru a 
putea face ceva pentru 
salvarea copilului ei, care

ți-ar fi dat viața ei în 
schimbul vieții copilului, 
ea a fost aceea care ți-a 
dat ultima consimțămîn- 
tul. Da, mai bine cu ris
cul vieții decît fără pi
cior. ,

Timp de trei ore ți ju
mătate a străbătut mama 
în lung ți-n lat coridoa
rele spitalului în care se 
decidea viața copilului ei. 
După aceste ore cumplite, 
medicul iese ți anunță : 
operația a reuțit I Deci 
copilul fusese salvat.

Dar în timp ce ea își 
pierdea toată vlaga, aler- 
gînd dintr-o parte în cea
laltă. cei doi copii râmați 
acasă nu puteau înțelege 
că tot ceea ce face este de 
fapt salvarea sorei lor, că 
numai din aceste motive 
ei nu aveau tot ceea ce își 
doreau, în timp ce tatăl lor 
(care se afla în aceeați lo
calitate cu noi) le putea da 
acest lucru. Preferă deci

cum încep reproțurile, mi 
se spunea tot timpul de 
către tatăl meu, fratele 
meu ți femeia aceea „re
petenta". Clasa a VlII-a a 
început ți în primul tri
mestru obțin nițte medii 
foarte frumoase. Dar a- 
cest lucru este destul de 
greu de realizat, mai ales 
după ce acasă mama ta 
vitregă te bate, face ți ar 
face orice pentru a țti că 
nu vei putea să urmezi 
mai departe nici un fel de 
țcoală. Oare pot eu uita 
faptul că ne învăța pe 
mine ți pe fratele meu să 
închidem mamei noastre 
adevărate telefonul, să nu 
o salutăm nici pe dînsa 
nici pe sora noastră ? 
Oare pot să uit că deți 
luam bătaie de la această 
femeie, ascundeam acest 
lucru tatălui meu pentru 
că îmi era foarte frică de 
dinsul ?

In anul 1968 (după o

cu ajutorul mamei mele ? 
Oare este uman ca acest 
tată să întoarcă capul pe 
stradă atunci cînd este sa
lutat de copilul lui ? Oare 
poate uita că are trei co
pii pe care i-a despărțit ? 
Oare cu ce sînt copiii de 
vină dacă părinții nu s-au 
înțeles ? Și ce fel de frați 
sîntem noi dacă nu ni se 
dă voie nici măcar să ne 
vedem ? Oare nu toți pă
rinții au aceleați îndato
riri, nu numai material, 
dar ți moral față de copiii 
lor ?

Doresc să închei multu- 
mindu-vă pentru că ați a- 
vut răbdarea să citiți o 
scrisoare care poate nu a 
putut să cuprindă în rin- 
durile ei tot ceea ce aț fi 
vrut, dar care este de fapt 
o poveste adevărată a trei 
copii nefericiți, care aț- 
teaptă să-ți recapete, dacă 
ar fi posibil, părintele îna
poi. Știu însă că acest lu-

rat, despre modul în care 
își poate închega o familie 
legată de un viitor fericit 
și civilizat, despre modul 
ți datoria de orientare în 
societatea noastră socialis
tă. Și eu sînt tînăr și eu 
am iubit și iubesc, dar noi 
oamenii de azi nu trebuie 
să iubim orbețte, haotic, 
ajungind după spusele u- 
nora pînă la „nebunie ți 
sinucidere", ci din contră, 
să iubim în adevăratul sens 
al cuvîntului, curat ți lim
pede ca o lacrimă

Și pentru ca să poți a- 
junge la această înaltă ți 
nobilă stare sufletească 
trebuie să fii cît mai perse
verent cu tine însuți, să 
nu te lăți niciodată atras 
de aparențele unei fericiri 
care poate să dureze, doar 
o clipă, urmată apoi de 
deznădejdi ți amărăciuni 
în suflet. In dorința de a 
lega o prietenie în mod 
original, propriu, unii ti-
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să-și părăsească mama că
reia în timp de trei ani, 
după divorț, îi albiseră 
tîmplele, deți era tinără, și 
să meargă la tatăl lor care 
ajunsese „cineva" în socie
tate, care avusese destule 
lucruri să-i momească pe 
cei doi copii (avea rnațină, 
televizor) lucru pe care la 
mama lor nu-l avuseseră. 
Nu țtiu cum aț putea 
să-mi iert vreodată gre- 
țala făcută atunci, nu țtiu 
dacă tot restul vieții nu-mi 
voi reproța acest lucru. 
Viața mea capătă acum noi 
cărări, pe care pe atunci 
nu le cunoscusem.'

Tatăl meu ne acceptase 
pentru că numai ți numai 
pe această cale putea să 
ne sisteze pensia alimenta
ră pe care pînă atunci ne-o 
plătise cu multă greutate. 
El întreținea relații de 
prietenie cu o femeie care 
îl acceptase numai pentru 
titlul și banii lui (fusese 
numit inginer țef) ți care 
îi cerea să se mute la el. 
Astfel iată-ne cu o 
„mamă“ pe care noi nu o 
dorisem. Dar oare poți să 
atribui cuiva străin acest 
cuvînt ?

Încerc, cum era ți fi
resc, să fac tot ceea ce 
puteam pentru a-i putea 
mulțumi pe tatăl meu ți 
pe acea femeie. De fapt, 
ea mă accepta numai pen
tru faptul că eram consi
derată „servitoarea" lor, 
începuse să-l facă pe fra
tele meu (mai mic decît 
mine cu doi ani) să mă 
urască.

Neputînd să-mi duc la 
bun sfîrțit toate datoriile 
pe care le aveam față de 
țcoală începusem să negli
jez lecțiile pentru a face 
treburile casnice, care, de 
fapt, trebuia să le fac în 
timpul meu liber. In clasa 
a VH-a rămîn corijentă. 
Tatăl meu, care zicea că 
nu admite ca copilul lui să 
treacă prin țcoală numai 
ața ca „pisica prin apă" 
preferă să-mi pună o 
„proptea" ți astfel iată-mă 
repetînd clasa. Am făcut 
asta cu ruține. Dar de a-

ultimă bătaie primită) mă 
reîntorc la mama mea, 
mama pe care o părăsisem 
cu trei ani înainte. Bine
înțeles că s-a bucurat de 
această reîntoarcere a 
mea, deți poate a fost 
foarte greu să uite că în 
cei trei ani de zile îi în
torsesem spatele atunci 
cînd ne întîlneam cu din- 
sa. Dar mama a închis ti
chii ți m-a reprimit în 
casa ei. Ajunsă în clasa a 
Vlll-a, absolv această cla
să cu media 8. Încă de 
mică îmi doream să dau 
la un liceu pedagogic. A- 
cest vis îl pot pune în a- 
plicație ți mă prezint la 
examenul de admitere. Dar 
ți de această dată intervi
ne tatăl meu ți astfel 
nu-mi văd afițat numele 
pe lista celor admiți. Con
tinui clasa a IX-a la țcoa- 
la generală și după aceea 
în anul viitor dau la li
ceul de specialitate la 
care acum sînt în anul II. 
Tatăl meu nici măcar nu 
a vrut să audă că mi-am 
ales această meserie. Deți 
în cursul celor doi ani de 
zile de cînd mă aflu aici 
am încercat să-i scriu de 
mai multe ori, nu am pri
mit nici un fel de răspuns. 
Scrisorile se întorceau cu 
inscripția „Negăsit la a- 
dresă", deți eu îi scrise
sem pe adresa întreprin
derii.

Dar aceasta nu a fost 
totul. El nici măcar nu 
mai vrea să mă recunoas
că, este din ce în ce mai 
avar după pensia alimen
tară pe care mi-o dădea. 
Astfel, după ce am împli
nit 18 ani, a cerut tribu
nalului sistarea pensiei 
mele alimentare. Dar nu a 
putut să se bucure de a- 
cest lucru datorită hotărî
rilor prin care se preve
de plătirea pensiei alimen
tare copiilor atît timp cît 
ei îți continuă studiile.

Dar în această scrisoare 
nu am căutat să mă dez
vinovățesc ți să mă apăr, 
ci vreau să-mi răspundeți: 
oare este omenesc ca tatăl 
meu să uite că ți-a făcut 
o facultate la îndemnul ți

cm nu depinde numai de 
dv. Dar dacă găsiți că a- 
ceastă scrisoare ar putea-o 
citi ți alți copii din țară, 
vă rog să o publicați".

Fără comentarii

Fruntaș Beldeanu D., 
Cluj : „Urmăresc cu re
gularitate rubrica „De la 
om la om" ți am descope
rit cu plăcere că mă pa
sionează foarte mult, reu- 
țind chiar, în ultimul timp, 
să facă parte din progra
mul meu de la sfințitul 
săptămînii. Dacă mai 
înainte citeam cu pasivita
te „micile idile" sau „tra
gediile amoroase" trăite 
sau închipuite de unii ți 
de altele, în această pe
rioadă toate aceste zbuciu- 
mări sufletețti au devenit 
pentru mine probleme de 
rezolvat de o importanță 
majoră. De ce ? Fiindcă, 
aici este vorba despre 
mentalitățile unor tineri cu 
concepții grețite, despre 
„arta de a iubi" cu adevă-

neri încă de la o vîrstă fra
gedă folosesc diferite me
tode străine de firea lor, 
exprimîndu-ți dorința de a 
trăi ți a iubi într-un chip 
aventuros, folosind, diferite 
fraze spicuite din romane 
de dragoste sau chiar de 
a-ți trăi viața după dife
rite țabloane din filmele 
de aventuri.

Nu pot să concep ți 
mai ales mă irită faptul că 
încă mai sînt tineri cu 
orizonturi atît de înguste, 
cu aptitudini de „mic bur
ghez", care cred că pen
tru a fi iubit ți fericit tre
buie să umbli într-o ținută 
extravagantă, frecventînd 
cofetăriile ți barurile.

In concluzie, dragii mei, 
iubirea nu e numai o por
nire lăuntrică, ci ți o mun
că anevoioasă, care cere a- 
numite condiții să le înde- 
plinețti pentru a putea 
ajunge să pronunți cu 
adevărat „da, acum iubesc 
ți sînt iubit".

Aveți de o mie de ori dreptate. Mai ales atunci cînd 
spuneți că „iubirea e o muncă anevoioasă“. Oare acesta 
să fie motivul pentru care unii ocolesc sistematic acest 
sentiment ?

Liliana M., jud. Timiș : 
„La noi în localitate cam 
de un an ți jumătate veni
se un băiat. Vreau să vă 
spun că din prima clipă 
cînd l-am văzut mi s-a pă
rut deja simpatic. Nu după 
mult timp m-am împriete
nit cu el. Pe acest băiat îl 
chema Ionel. Mă întîlneam 
cu el în fiecare zi ți mer
geam la plimbare. Eu îi 
spuneam ce cărți am citit, 
fiindcă el nu citea, ți chiar 
i le ți povesteam. Dar ve
nise și timpul că vacanța 
de vară s-a terminat ți Io
nel trebuia să meargă la 
țcoală, iar eu eram aproa
pe tot timpul tristă. Dar

n-a trecut nici o săptămi- 
nă și am și primit o scri
soare de la el. In fiecare 
scrisoare îmi scria că mă 
simpatizează ți că mă ți iu- 
hețte. Chiar într-o scrisoa
re mi-a scris astfel: „te iu
besc de 100 000 000 de 
ori". A sosit și vacanța și 
Ionel a venit iarăți acasă. 
Dar cînd mă întîlneam cu 
el. doar mă saluta și atît, 
pot să spun că nici nu 
s-a mai uitat la mine. 
Atunci de ce îmi scria me
reu că mă iubețte ? Eu vă 
rog pe dv. să-mi dați pă
rerea de cel Ionel nu mai 
este acel băiat care a fost 
înainte".

Părerea mea este că acest Ionel, cel dinainte și cel 
de acum, este pur și simplu un mincinos. In loc să-ți 
spună că te iubește de o sută de milioane de ori, mai 
bine ți-o spunea, de 1,50 ori, dar să fi fost adevărat. In 
plus, faptul că nu-i place să citească, preferind să ascul
te rezumatele dumitale, mă duce la gîndul că nu e cine 
știe ce de capul lui. Părerea mea este că ai trebui să-i 
arăți că-1 disprețuiești. Să vedem ce iese.

• •••••••••••••••••••••e

COTELE MODERNIZĂRII
(Urmare din pag. I)

noastră, într-adevăr valoros 
aici? In primul rînd, modul cum 
este conceput acest cabinet, mo
dul cum folosește spațiile de 
care dispune. Astfel, culoarele 
apropiate cabinetului prezintă 
teme de economie națională și 
mondială (Sistemul informațio
nal și de decizie economică, 
Dezvoltarea economiei Româ
niei în 1971—1975, Sistemul mon
dial socialist etc.). Este zona 
care ilustrează elemente de di
namică a economiei și care per
mite și necesită în timp comple
tările de rigoare. Interioarele 
sînt folosite pentru explica
rea, concentrată a unor 
concepte, relații, proprii econo
miei politice și dezvoltării eco
nomice. De data aceasta, ma
niera expozitivă este părăsită în 
avantajul funcționalității, al ex
primării concentrate. Cum se 
realizează aceasta ? Planșele fi
xate pe pereții celor două încă
peri prezintă schematic : Filo
zofia și economia politică în sis
temul științelor, Mecanismul ge
neral obiectiv de funcționare a 
legilor economice. Structura or
ganizatorică a economiei națio
nale, Reprezentarea modelului 
general al economiei, Scheme
bloc ale corelației dintre cele 
două sectoare ale producției so
ciale, Participarea ramurilor la 
crearea venitului național. De 
asemenea, sînt expuse planșe cu 
diferiți indicatori, planșe pre- 
zentînd Structura prețului de 
cost, un Sistem de conducere al 
întreprinderii ș.a. Aceste plan
șe, reprezentînd fiecare în par
te o temă, o întreagă teorie ști
ințifică, chiar și o anumită opi
nie științifică, invită la medita
ție, la aprofundarea unor cu
noștințe, deschide noi orizon
turi de cunoaștere în economie. 
De aceea, sînt exponate lingă 
care trebuie să întîrzii și tocmai

de aceea, ar fi binevenit un al
bum care să le reproducă și care 
să fie difuzat studenților ca ma
terial de specialitate de care nu 
se pot dispensa.

In al doilea rînd, acest cabi
net are meritul de a pregăti și 
oferi materiale documentare 
pentru seminarii (planșe fixate 
pe pînză și numerotate — co
respunzător tabelului tematic a- 
fișat, documente etc., filme și 
diapozitive, benzi imprimate), 
un fișier tematic și bibliografic 
pentru lucrările de diplomă și 
pentru cercurile științifice.

In al treilea rînd, este impor
tant că au fost valorificate su
gestiv o serie de documente o- 
riginale, publicații de speciali
tate, cursuri și manuale de eco
nomie politică în diferite ediții. 
Fără îndoială, cabinetul de eco
nomie politică de la A.S.E. nu 
cuprinde deocamdată tot ceea 
ce-și doresc organizatorii ; el 
poate căpăta extindere pe mă
sura institutului căruia aparți
ne, dar reprezintă de pe acum 
— și acesta este esențialul — o 
bază bine structurată, modernă, 
pentru o activitate didactică, 
științifică și propagandistică 
valoroasă, atît pentru studenți 
cît și pentru cadrele didactice 
și alți specialiști.

abinetul de științe sociale 
de la I.M.F. propune o for
mulă adecvată unui insti

tut cu un asemenea profil. Cu- 
prinzînd două încăperi amena
jate și în scopul desfășurării se- 
minariilor de științe sociale, 
consultațiilor, studiului indivi
dual al studenților și cadrelor 
didactice, cabinetul este înzes
trat ort un diaproiector și cu un 
ecran cu retroproiecție. Expo
natele urmăresc să prezinte e- 
voluția gîndirii social-politice, 
filozofice și științifice româ
nești. procesul de făurire a so
cietății socialiste multilateral

dezvoltate. De asemenea, sînt 
prezente grafice și scheme ilus- 
trînd principalele categorii filo
zofice și organizarea politică a 
societății noastre. Holurile din 
preajma cabinetului găzduiesc 
expozițiile tematice: Lupta 
P.C.R. pentru eliberarea socială 
și națională și pentru edificarea 
socialismului în țara noastră și 
Un măreț program de dezvolta
re multilaterală a personalită
ții. In prezent se lucrează la 
prelucrarea fondului de cărți 
necesar cabinetului și la perfec
ționarea sistemului de docu
mentare. La sugestia catedrei, 
conducerea institutului a în
cheiat un contract cu D.D.F. 
pentru folosirea filmului docu
mentar, politic, științific în ac
tivitatea cu studenții. în acest 
sens, merită să relevăm că am
plitudinea ce o capătă în pre
zent activitatea politică, ideolo
gică in mediul universitar. in 
rîndurile tineretului, ale tutu
ror oamenilor muncii deschide 
un larg cîmp de activitate, pen
tru studiourile noastre, în do
meniul filmului documentar. 
Mai ales că deocamdată ele nu 
dețin un fond adecvat pentru a- 
ceastă activitate.

Intr-un chip original, slujit 
desigur și de grafica de 
care beneficiază, la un 

înalt nivel științific, se prezintă 
Cabinetul de științe sociale de 
la Institutul de arhitectură or
ganizat de colectivul condus de 
conf. I. Rcbedeu. Cele două săli 
folosite și pentru activitățile di
dactice concentrează un bogat 
material documentar; concen
trează — pentru că teme de bază 
din domeniul filozofiei, econo
miei politice, socialismului știin
țific sînt reprezentate prin sche
me și grafice sugestive pentru 
sistemul de constituire, organi
zare și i-nterrelații pe ca.re-1 in
clud. Astfel, sînt reprezentate: 
Schema generală a sistemului 
științelor, Materialitatea lumii,

Producția energiei în lumea vie, 
Cunoaștere și comunicare, So
cietatea omenească — formația 
social-economică, Conștiința, 
produs al vieții sociale. Schema 
generală a sistemului discipli
nelor sociale, Schema clasică a 
acțiunii — Schema clasică ca
racteristică pentru tipul de ac
țiune modernă, Organizarea u- 
nei centrale industriale, Valori
le societății socialiste multila
teral dezvoltate, Sistemul so
cialist mondial, Creșterea miș
cării comuniste internaționale, 
Organele de conducere și struc
tura organizatorică a P.C.R. ș.a. 
Acestea reprezintă un fond do
cumentar fix, indispensabil dez
baterilor celor mai diverse care 
ar putea să se poarte în cabinet; 
pentru seminarii. potrivit pro
gramei, sînt pregătite o serie de 
alte materiale documentare de 
detaliu, diapozitive etc. Ca și în 
alte institute, culoarele cele mai 
frecventate sînt folosite pentru 
expunerea unor panouri, foto
grafii de însemnătate documen
tară și informativă, cu -un rol 
bine definit în activitatea pro
pagandistică generală a institu
tului.

★ ,
Și în privința cabinetelor, pe

rioada care s-a scurs reprezintă 
o etapă de valoroase realizări 
pentru unele colective de cate
dră care au colaborat fructuos 
cu organizațiile de partid și con
ducerile institutelor și, in mo
mentul de față, sînt în măsură 
să confere predării științelor so
ciale atribute de modernizare și 
condiții pentru o eficacitate 
sporită. Se impune ca acest prim 
pas să fie făcut grabnic și în in
stitutele rămase în urmă m pri
vința organizării cabinetului, 
pentru ca ceea ce trebuie făcut 
acum să nu se amine pînă la 
sfîrșitul anului universitar, în
trucît aceasta ar însemna o in
tîrziere nu de un semestru ci 
de un întreg an de învățămînt.



PROTOCOL 
ROMÂNO-UNGAR

BUDAPESTA 18. — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea. transmite : Ia 
Budapesta a avut loc vineri 
semnarea protocolului privind 
înființarea Comisiei mixte de 
colaborare culturală româno- 
ungară și regulamentul ei de 
funcționare. Documentele au 
fost semnate, din partea ro
mână de Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste, iar din partea ungară 
de dr. Simo Jeno, adjunct al 
ministrului culturii. Comisia 
mixtă de colaborare culturală 
româno-ungară — se arată în 
protocol — va analiza perio
dic stadiul relațiilor culturale 
bilaterale și perspectivele lor 
de dezvoltare, precum și alte 
probleme cultural-educative 
de interes reciproc. Comisia 
va face propuneri corespun
zătoare organelor competente 
din cele două țări, pentru sti
mularea continuă a schimbu
rilor de valori culturale și 
spirituale între poporul ro
mân și poporul ungar. Comi
sia urmează să-și desfășoare 
activitatea în sesiuni anuale, 
alternativ, la București și 
Budapesta, și va examina sta
diul realizării prevederilor 
planului bienal de colaborare 
culturală, va analiza periodic 
activitatea în anumite dome
nii ale culturii, educației și 
învățămintului, sprijinind co
laborarea directă dintre insti
tuțiile culturale și de învăță- 
mînt din cele două țări.

Exprimînd dorința ambelor 
țări de a dezvolta relațiile 
bilaterale, înființarea Comi
siei mixte de colaborare cul
turală româno-ungară va 
ajuta la o mai bună cunoaș
tere reciprocă a valorilor 
culturale și spirituale națio
nale.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială in Austria 

$ ministrului afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România,

Corneliu Mănescu
La invitația ministuului fe

deral al afacerilor externe al 
Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu 
Mănescu, a făcut o vizită ofi
cială in Austria, in perioada 
15—19 februarie 1972.

în timpul vizitei, ministrul 
afacerilor externe. Comeliu 
Mănescu, a fost primit de pre
ședintele federal, Franz Jonas, 
de cancelarul federal, dr. Bruno 
Kreisky. Ministrul afacerilor 
externe român a făcut o vizită 
președintelui Consiliului Na
țional, Anton Benya, și a avut 
o discuție cu deputați ai parla
mentului austriac.

Cu prilejul vizitei la prima
rul Vienei. ministrul Corneliu 
Mănescu a semnat în „Cartea 
de aur“ a orașului.

în timpul șederii sale în Aus
tria, ministrul afacerilor exter
ne. Corneliu Mănescu, și per
soanele care l-au însoțit au vi
zitat diferite instituții culturale, 
economice și sociale din Viena.

întrevederile și convorbirile, 
care au avut loc într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere 
reciprocă, au prilejuit un 
schimb fructuos de vederi cu 
privire la evoluția relațiilor 
dintre România și Austria și 
în legătură cu unele probleme 
internaționale de interes co
mun.

Cei doi miniștri ai afacerilor 
externe au avut mai multe con
vorbiri de lucru. Ei au consta
tat cu satisfacție că. in perioa
da care a trecut de la vizita 
oficială în România a preșe
dintelui federal, Franz Jonas,

de

i

TINERETUL LUMII

»? OPOZIȚIA ALBĂ"

O poziția albă se face din nou simțită în țara 
apartheidului". Astfel își începe corespondentul 
lui NEUE ZURCHER ZEITUNG ultima relatare 
din capitala sud-africană. Relatare care se re
feră la noile acțiuni anti-rasiste ale studenților 
din R.S.A.

Primele manifestări din actualul val al demonstrațiilor 
protestatare au avut Ioc la 8 februarie în fața reședinței 
inspectoratului de poliție din Johannesburg. Aproape o mie 
de studenți ai Colegiului Tehnic din marele oraș industrial 
cereau eliberarea celor doisprez.e colegi ai lor arestați pentru 
„agitație împotriva legii separării raselor“ (mai precis, pen
tru acțiuni prin care se revendica admiterea accesului în co
legiu a tinerilor de culoare). Manifestările din fața sediului 
inspectoratului poliției s-au intensificat și au fost urmate 
de refuzul unui mare număr de studenți de a frecventa 
cursurile pînă la eliberarea colegilor lor allați sub arest. 
Mișcarea a luat amploare cuprinzind întreg centrul univer
sitar Johannesburg (o universitate, două colegii și o Acade
mie comercială). în incinta universității s-a desfășurat un mi
ting cu participarea a aproape 5 000 de tineri și a unui grup 
de membri ai corpului didactic. Cu acest prilej, 18 profesori 
universitari, printre care și profesorul Ralph Eggers, cel mai 
remarcabil fizician din R.S.A., au semnat, ca anexă la mo
țiunea de protest anti-apartheid a studenților, o scrisoare 
către primul ministru în care afirmă opoziția lor față de 
politica autorităților rasiste și condamnă sancțiunile împo
triva grupului de studenți arestați „cu scopul de a se su
gruma prin violență vocea celor care avertizează asupra pe
ricolelor unor practici aventuriste". Ei au protestat, de ase
menea, contra discriminărilor rasiale in sistemul de învăță- 
mint din R.S.A.

Poliția n-a rămas, bineînțeles, inactivă. Universitatea a fost 
înconjurată de cordoane polițienești care nu au putut pă
trunde insă din cauza rezistenței studenților. A fost emis, 
ulterior, un ordin prin care se interzic întrunirile jn incinta 
instituțiilor de invățămînt superior din localitate. în semn 
de protest împotriva acestui ordin, studenții de la facultățile 
de litere ale universității și colegiului „Raanks" — singurii 
care se menținuseră la început in afara actualei mișcări de 
protest — au anunțat că sprijină demonstrațiile protestatare 
și au condamnat, intr-o declarație, măsurile polițienești. 
Practic, majoritatea studenților din Johannesburg boicotează 
acum cursurile și e probabil — așa cum relevă ultimele in
formații — ca acest boicot să se prelungească. E semnificativ 
faptul că aproape jumătate din corpul didactic s-a raliat ac
țiunii studențești.

Expresie a opoziției de care se lovesc extremiștii rasiști 
de la Pretoria chiar in rindul populației albe, protestul stu
dențesc de la Johannesburg atrage, in același timp, din nou 
atenția asupra „apartheidului școlar și universitar“ în 
R.S.A. în ce privește școlile superioare, este edificator faptul 
că in „imperiul apartheidului“ există actualmente o singură 
universitate pentru tinerii de culoare, că alocațiile pe cap 
de student la această universitate sini de 45 de ori mai mici 
decît cele similare de la oricare școală superioară de stat 
pentru albi. E revelatoare, de asemenea, constatarea făcută 
recent în presa vest-germană, pe baza unor anchete, că în 
R.S.A. profesează actualmente numai 106 medici și 82 de ju
riști „de culoare“ (aceasta la o populație de 10 milioane afri
cani).

împotrivirea pe care o stîrnește politica de apartheid a gu
vernului de ' ~
rească și ea 
de eliberare 
găsește însă 
dul populației albe, care devine din ce în ce mai conștientă 
de faptul că apartheidul este o politică condamnabilă fără 
viitor. Ceea ce se petrece în centrul universitar Johannes
burg constituje o confirmare in plus a acestei realități.

la Pretoria în rindul majorității africane e fi- 
își găsește expresia in lupta mereu mai activă 
pe care o desfășoară africanii. Această politică 
o opoziție mereu mai ferm exprimată și în rîn-

/ E. R.

R. D. G. : Constituirea
Comitetului național pentru

pregătirea Festivalului
La 18 februarie, a avut loc 

la Primăria din Berlin sesiu
nea de constituire a Comite
tului național al R.D.G. pen
tru cea de-a X-a ediție a 
Festivalului Internațional al 
Tineretului și Studenților, 
care urmează să albă loo în 
anul 1973, în capitala R. D. 
Germane. Președinte al Co
mitetului național al R.D.G. 
pentru cea de-a X-a ediție a 
Festivalului Internațional al 
Tineretului și Studenților a 
fost ales Erich Honecker. 
prim-secretar al C.C. al

P.S.U.G. Din comitet fac par
te numeroase personalități 
ale vieții politice, economice 
și social-culturale a R.D.G. 
Luînd cuvîntul Erich Honec
ker a subliniat că alegerea o- 
rașului Berlin ca loc de des
fășurare a Festivalului con
stituie o manifestare de în
credere în politica de pace a 
R.D.G. și a scos în evidență 
atenția care se acordă în a- 
ceastă țară tineretului, efor
turile depuse și realizările 
obținute de tînăra generație.
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în 1969, și a vizitei in Austria 
a președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. în 1970, 
raporturile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre 
cele două țări au cunoscut o 
evoluție continuu ascendentă. 
Miniștrii au relevat progresele 
Înregistrate în domeniul schim
burilor comerciale și cooperării 
economice, industriale și tehni
ce ; ei au subliniat rezultatele 
bune cu care s-au încheiat lu
crările primei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, industria
lă și tehnică, importanța acor
durilor de cooperare deja con
venite și necesitatea lărgirii în 
continuare a relațiilor economi
ce bilaterale.

Referindu-se la acordul
colaborare culturală semnat a- 
nul trecut, cei doi miniștri au 
subliniat importanța extinderii 
schimburilor culturale și știin
țifice între cele două țări.

In timpul vizitei, cei doi mi
niștri ai afacerilor externe au 
semnat actul adițional privind 
extinderea convenției de asis
tență juridică asupra actelor de 
asigurare socială.

în cadrul schimbului de pă
reri privind situația internațio
nală actuală, părțile au acordat 
o atenție deosebită problemelor 
securității și cooperării în Eu
ropa. Ele au relevat necesita
tea dezvoltării între statele eu
ropene a unor relații de bună 
vecinătate și cooperare multila
terală, întemeiate pe respectul 
principiilor universale ale inde
pendenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, 
renunțării la folosirea forței 
sau amenințarea cu folosirea 
forței, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc.

Cei doi miniștri s-au pronun
țat pentru trecerea cît mai cu- 
rind posibil la pregătirea mul
tilaterală a Conferinței general- 
europene de securitate și coo
perare și pentru convocarea 
conferinței cu participarea tutu
ror statelor interesate.

Exprimindu-și satisfacția pen
tru rezultatele vizitei, părțile 
au evidențiat contribuția aces
teia la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre 
România și Austria, în intere
sul celor două popoare, al coo
perării și păcii în Europa.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a 
transmis cancelarului federal, 
Bruno Kreisky, invitația guver
nului român de a face o vizită 
oficială în România. De aseme
nea, ministrul afacerilor exter
ne român, l-a invitat pe minis
trul afacerilor externe al Aus
triei, Rudolf Kirchschlaeger să 
facă o vizită oficială în Româ
nia.

Invitațiile (iu fost acceptate 
cu plăcere, datele vor fi stabi
lite pe cale diplomatică.

ntărirea prieteniei, 
colaborării și soli
darității cu toate 
țările socialiste — 
element fundamen
tal al politicii ex

terne românești — își găsește noi 
și semnificative ilustrări în eve
nimentele ultimei săptămîni. 
Este vorba, în primul rind, de 
aprofundarea legăturilor care ne 
unesc atît cu țările socialiste ve
cine, cit și cu cele situate de
parte de granițele noastre. Dis
tanțele care, uneori, se măsoară 
în mii de kilometri nu pot fi, 
însă, un impediment pentru o 
fructuoasă dezvoltare a unor ra
porturi de frățească, sinceră co
laborare. Evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre România și 
R. P. D. Coreeană, relații care 
cunosc un substanțial progres în 
toate domeniile, este concludentă 
în acest sens. Relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare româno- 
coreene. caracterizate prin senti
mente de stimă reciprocă și so
lidaritate internaționalistă, au un 
fundament trainic ; ele corespund 
atît intereselor celor două țări și 
popoare, cît și intereselor tutu
ror țărilor socialiste. Vizita în
treprinsă în țara noastră de de
legația guvernamentală a R. P. D. 
Coreene, condusă de ministrul a- 
facerilor externe, Hă Dam, pri
mirea oaspeților coreeni de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
prilejuit o reafirmare a forței 
prieteniei româno-coreene. a do
rinței comune de a adinei în con
tinuare prietenia frățească a ce
lor două țări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „această 
vizită — care este, aș putea spu
ne, o continuare a deselor întâl
niri și vizite dintre reprezentan
ții partidelor și țărilor noastre — 
constituie o expresie a relațiilor 
de prietenie dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre România și 
R. P. D. Coreeană“. Ministrul Hă 
Dam, care a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea tovarășului Kim Ir Sen în 
legătură cu activitatea desfășu
rată de R. P. D. Coreeană pen
tru unificarea prin mijloace paș
nice a Coreei, a exprimat o înaltă 
apreciere la adresa realizărilor
poporului român in construcția
socialistă și a subliniat referin- 
du-se la impresiile din România : 
„Tot ceea ce am văzut este o do
vadă a faptului că politica parti
dului dumneavoastră este întru- 
totul justă“. Convorbirile româ- 
no-coreenc de la București au 
reprezentat o expresivă afirmare 
a prieteniei celor două popoare, 
unite prin idealurile lor comune, 
ca și a convingerii care le animă 
că există multiple posibilități 
pentru a da noi dimensiuni, me
reu mai mari, colaborării și coo
perării dintre România și R. P. D. 
Coreeană.

In același context al întăririi 
legăturilor cu țările frățești se 
înscrie și vizita oficială pe care 
în zilele următoare o va efectua 
în România o delegație ungară 
de partid și guvernamentală con
dusă de tovarășul Jănos Kâdăr. 
Fără îndoială, această vizită — 
care este așteptată cu un justifi

GUVERN MONO
COLOR LA ROMA
Alegeri anticipate

în luna mai
NOUL GUVERN ITA

LIAN, prezidat de Giulio 
Andreotti, • a depus vineri 
jurămintu! în fața președin
telui Republicii, Giovanni 
Leone. Cabinetul mono- 
color democrat-creștin, din 
care fac parte 24 de mini
ștri, este însărcinat cu înde
plinirea sarcinilor curente 
și cu organizarea alegerilor 
generale anticipate.

Hotărîrea de a se forma 
un guvern monocolor a fost 
luată după cc doi premieri 
desemnați — Colombo și An
dreotti — au constatat im
posibilitatea reconstituirii 
unui cabinet cvadripartit de 
centru-stînga, datorată se
rioaselor dezacorduri asupra 
unor probleme cu caracter 
politic și economico-social 
între partidele ce ar fi ur
mat să compună coaliția. 
Alegerile genera.le, care ar 
fi urmat să aibă loc în pri
măvara anului 1973, au fost 
fixate pentru luna mai a.c.

!
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cat interes de opinia publică din 
țara noastră — va contribui la 
adîncirea relațiilor de prietenie 
ale celor două țări vecine care 
pășesc, împreună, pe drumul so
cialismului. România socialistă 
militează activ, cu o consecvență 
exemplară, pentru a extinde și a- 
profunda colaborarea cu țările 
frățești. „Considerăm că colabo
rarea largă și întrajutorarea din
tre țările socialiste — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea rostită, săptămina trecu
tă, Ia Arad — au o mare însem
nătate pentru progresul fiecărei 
țări socialiste, al socialismului în 
general — și vom acționa și în 
continuare în această direcție“.

Consolidînd relațiile, cu țările 
socialiste. România dezvoltă, în 
același timp, și legăturile cu ce
lelalte state ale lumii, indiferent

state arabe, cu țările în curs de 
dezvoltare din Africa și de pe 
alte continente, legături reciproc 
avantajoase. „Journal d’ Egypte“ 
a publicat pe această temă un 
cuprinzător articol intitulat su
gestiv : „Curs ascendent al rela
țiilor de prietenie și cooperare 
româno-egiptene“, articol care 
scoate în relief progresul relații
lor dintre cele două țări pe toate 
planurile. Poporul român care a 
dus o luptă dificilă, îndelungată, 
ce a solicitat multe jertfe, pentru 
eliberare națională și socială, 
privește cu simpatie lupta tinere
lor state atît de pe continentul 
african, cît și din alte părți ale 
lumii, pentru apărarea și consoli
darea independenței lor națio
nale, pentru afirmarea drepturi
lor suverane, pentru valorificarea 
în propriul lor interes a resurse-

dial în ansamblul său. Ziarul aus
triac „Wiener Zeitung“ consta
ta, înlr-un comentariu consacrat 
șanselor unei conferințe general- 
europene, că „de Ia Moscova la 
Helsinki, de la Roma, Viena și 
Londra pînă la Washington exis
tă un consens asupra faptului că 
o asemenea conferință ar putea 
să fie pe deplin utilă. In Europa 
nu există piedici de netrecut pen
tru destindere, iar amplul dialog 
Est-Vest arată acest lucru“. Po
trivit ziarului vienez, premizele 
ce garantează succesul conferin
ței sînt create. Ideia o regăsim și 
în alte comentarii. Important, 
însă, este faptul că părerea aceas
ta, realistă, își croiește drum și în 
cabinetele diplomatice. Ministrul 
de externe danez, Andersen, sub
linia că guvernul țării sale spri
jină activ ideia organizării confe-

de sistemul lor social-politic, co
ordonată esențială a activității 
internaționale pe care țara noas
tră o desfășoară. In acest cadru 
se înscrie și evoluția pozitivă a 
relațiilor cu Austria, relații care 
vădesc convingerea celor două 
state că, in pofida deosebirilor 
de orînduire, se poate dezvolta 
o colaborare rodnică sub auspi
ciile conviețuirii pașnice, bazată 
pe scrupuloasa respectare a prin
cipiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc. Vizita ministrului de ex
terne al României la Viena, con
vorbirile cu demnitarii austrieci, 
au permis nu numai un examen 
al relațiilor bilaterale. România și 
Austria și-au exprimat, cu acest 
prilej, năzuința de a conlucra 
pentru ameliorarea atmosferei po
litice în Europa, pentru adîncirea 
procesului de destindere pe con
tinent, pentru promovarea ideii 
securității europene.

O informare din Heluan evi
denția faptul că locomotivele 
„Diesel“ fabricate la uzinele „23 
August“ din București — după 
probe care au durat un an — 
s-au dovedit a fi la înălțimea e- 
xigențelor, reușind să treacă cu 
succes ceea ce un confrate de
numea „examenul climei fier
binți“. Este o biruință a indus
triei românești, o excelentă veri
ficare a potențialului ei. Dar 
faptul acesta nu trebuie circum
scris doar în spațiul economic. 
Reușita de la Heluan reflectă am
plificarea cooperării româno-egip
tene, cooperare care are largi 
perspective.

România promovează statornic 
legăturile eu Egiptul, cu alte

lor naturale, pentru zădărnicirea 
atentatelor imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste.

I
'**’ n acest început de 

an, ce cunoaște o 
bogată agendă in
ternațională, se a- 
firmă pregnant as
pirația popoarelor 

spre o pace trainică, care să ex
cludă folosirea forței, care să ga
ranteze fiecărui popor o dezvol
tare pe măsura năzuințelor sale. 
Este trăsătura caracteristică a 
momentului pe care evenimente
le o evidențiază, chiar dacă, une
ori, cursul lor este, la suprafață, 
contradictoriu. Dialogul interna
țional se dezvoltă, depășind ba
riere generate de „războiul rece“. 
Dialogul atestă largul curent de 
opinie publică favorabil unei re
glementări pașnice, la masa tra
tativelor, a problemelor cu care 
umanitatea este confruntată în a- 
ceastă complicată etapă a istoriei 
sale. Popoarele doresc să fie real
mente eliberate de coșmarul răz
boiului și apreciază pozitiv ori
ce pas care poate contribui la 
îmbunătățirea climatului interna
țional. In acest cadru trebuie pla
sată și apropiata vizită a pre
ședintelui Nixon la Pekin, eveni
ment care suscită numeroase co
mentarii în coloanele ziarelor de 
pretutindeni.

Dar cu toate că titlurile gaze
telor sînt solicitate, cotidian, de 
ceea ce se petrece în diferite col
țuri ale Terrei, problemele Euro
pei se mențin în actualitate pen
tru că există o convingere larg 
împărtășită că pacea și securita
tea europeană — pentru care e- 
xistă premize favorabile — pot 
influența pozitiv climatul mon-

rinței general-europene în pro
blemele securității și colaborării.

Luările de poziție care se în
mulțesc aduc pe prim plan im
perativul intensificării pregătiri
lor în vederea conferinței, trece
rii la faza practică, a efortului 
concret, eliminind orice formă de 
tergiversare.

Un puternic răsunet găsește i- 
deia securității europene în rîn- 
dul tineretului, a generației care 
năzuiește ca viitorul său să nu fie 
periclitat de flagelul războiului. 
Pentru tineret, înfăptuirea secu
rității europene este strins lega
tă de asigurarea condițiilor pen
tru afirmarea potențialului său 
creator, pentru realizarea aspira
țiilor pașnice. Giorgio Miliardi, 
unul din conducătorii organiza
ției de tineret a Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare, 
afirma: „Așteptăm ca această 
conferință general-europeană să 
contribuie în mod hotăritor la re
zolvarea problemelor care ne pre
ocupă și pe noi, tinerii, în cel mai 
înalt grad“. Stanislaw Bogdano- 
wiez, președintele Comitetului 
național polonez de colaborare 
al organizațiilor de tineret, sub
linia interesul pe care tineretul 
țării sale îl arată față de evolu
ția europeană, dorința de a con
tribui Ia edificarea în Europa a 
unui sistem trainic de pace și 
securitate.

S
ăptămina aceasta a 
oferit cronicarului, 
din nou, o multitu
dine de evenimente 
de la cele petrecu
te pe scena politică 

britanică (unde adepții aderării 
la Piața comună au obținut în 
Camera Comunelor o debilă ma-

joritate de numai opt voturi) și 
pe scena socială din aceeași țară 
(greva minerilor are repercusiuni 
ce pot fi evaluate nu numai prin 
consumul sporit de... luminări) 
pină la misterul care planează în 
legătură cu Barbie-Altmann, că
lăul nazist din Lyon și tensiunea 
din Rhodesia care ramine la cote 
ridicate — chiar dacă, aparent, 
domnește o acalmie determinată 
de brutalitatea represiunii. La 
Roma s-a format un nou guvern. 
De astă dată formula de „cen- 
tru-stînga“ nu a mai putut fi re
înnoită. S-a recurs la o echipă 
„monocoloră“ care trebuie să pre
gătească întîlnirea cu urnele.

în aceste șapte zile, America 
Latină a captat atenția mai ales 
printr-o lovitură de stat produsă 
în Ecuador (142 ani de indepen
dență — 60 de președinți). Desi
gur, reporterii amintesc destinul 
straniu al fostului președinte 
Ibarra care de cinci ori a ajuns 
in funcția supremă și de patru 
ori s-a văzut alungat din aceas
tă funcție de către militari. Dar 
dincolo de proclamații și făgă
duieli, care vor putea fi verifica
te abia in săptăminile care ur
mează, se profilează aspectul pe
trolier al afacerii. Descoperirea 
unor mari resurse de „aur ne
gru“ ar putea să explice — cred 
unii observatori — răsturnarea 
produsă în Ecuador. Deocam
dată să consemnăm că noul gu
vern își propune ca scop „justi
ția socială și renașterea celor o- 
ropsiți“.

încordarea a revenit în Cipru, 
insula mediteraniană situată la o 
răscruce de drumnri de o deose
bită valoare strategică. De astă 
dată, însă, nu este vorba de cla
sica neliniște de la „linia verde“. 
Președintele Makarios afirma că 
„în culise sînt urzite diverse pla
nuri pentru a fi' impuse popu
lației greco-cipriote, contrar 
voinței sale, dar acestea vor e- 
șua“. La plenara C.C. al partidu
lui A.K.E.L. (Partidul progresist 
al oamenilor muncii din Cipru) 
s-a relevat că „elementele com
ponente ale complotului împotri
va Ciprului, a cărui săvîrșire se 
încearcă în prezent, sînt crearea 
grupurilor armate ilegale în Ci
pru, amenințarea fățișă cu răstur
narea prin violență a guvernului, 
sustragerea unei mari cantități de 
arme din depozitele gărzii națio
nale“. A.K.E.L. s-a pronunțat în 
sprijinul poziției președintelui 
Makarios pentru înăbușirea com
plotului și pentru rezolvarea pro
blemei cipriote pe baza menține
rii integrității teritoriale a unui 
stat independent, democratic și 
pașnic. „Insula Afroditei“ cunoaș
te, iarăși, momente dramatice. 
Locuitorii ei, greu încercați de 
istorie, năzuiesc ca petecul lor 
de pămînt, mîngiiat de apele Me- 
diteranei, să redobindească liniș
tea la care aspiră și care le-a fost, 
prea deseori, răpită.

EUGENIU OBREÀ
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Comunicat sovieto-irakian
co- 
pu-

Agenția TASS a transmis 
municatul sovieto-irakian, dat . 
blicitații in urma vizitei in U.R.S.S. 
a delegației de partid și guver
namentale irakiene, condusă de 
Saddam Hussein el-Takriti, secre
tar general-adjunct al conducerii 
regionale a Partidului Renașterii 
Socialiste Arabe (BAAS) din Irak, 
vicepreședinte al Consiliului Co
mandamentului Revoluției.

Uniunea Sovietică și Irakul — 
se arată în comunicat — și-au rea
firmat dorința de a întări colabo
rarea jn domeniul politic, econo
mic și militar, precum și in crea
rea industriei petroliere naționale 
a Irakului.

Părțile au opinat că restabilirea 
păcii în Orientul Apropiat impu-

„O reminiscență
o războiului rece"

W. Fulbright cere lichidarea posturilor
de radio „Europa libera“ și „Libertatea“

Agenția ASSOCIATED PRESS 
informează că, într-o declarație 
făcută în Senatul american, pre
ședintele Comisiei senatoriale 
pentru problemele externe, Wil
liam Fulbright, a calificat activi
tatea posturilor de radio „Europa 
Liberă“ și „Libertatea“, sprijini
tă de organisme guvernamentale 
americane, drept „o reminiscență 
a discreditatelor sisteme de dez
informare și inducere în eroare 
practicate în perioada războiului 
rece“. Fulbright a apreciat că „a- 
ceste posturi de radio sînt clădite, 
în ciuda denumirii lor, pe înșelă-

torie“. William Fulbright a apre
ciat, totodată, că „activitățile ce
lor două posturi de radio consti
tuie un amestec în treburile in
terne ale țărilor socialiste, cu 
care guvernul S.U.A. întreține re
lații diplomatice“.

Relevînd că nici un stat vest- 
european nu este dispus să con
tribuie în nici un fel la susține
rea activității posturilor de radio 
menționate, William Fulbright a 
arătat că „guvernul S.U.A. ar tre
bui să le acorde singurul loc po
trivit — la cimitirul relicvelor 
războiului rece".

si R.P->

ne eliberarea tuturor teritoriilor 
arabe ocupate de Israel șl asigu
rarea drepturilor legitime ale po
porului palestinian. Ele au con
damnat hotărît „Încercările impe
rialismului de a răspîndi antico
munismul și antisovietismul. in 
intenția lui de a submina solida
ritatea țărilor arabe, colaborarea 
lor cu țările socialiste“.

Delegația irakiană a dat o înal
tă apreciere hotărîrilor Consfătui
rii de la Praga a Comitetului Po- 1 
litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de Ia Varșovia, 
eonsiderindu-le ca „un aport de 
cea mai mare importanță la oauza 
întăririi păcii in Europa, ceea ce 
are o mare importanță pentru a- 
sigurarea securității internaționale 
in ansamblu“.

Leonid Brejnev. Nikolai Podgor- 
nii și Alexei Kosighin au acceptat 
invitația de a vizita Irakul, data 
vizitei urmind să fie stabilită ul
terior — se arată in comunicat.

R.P. UNGARA : Vedere ge
nerală a ansamblului de lo
cuințe noi din Kelenfăld

• IN URMA CONVORBIRI
LOR PURTATE LA SOFIA de 
o delegație a Ministerului 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor al. Republicii Socialiste 
România, condusă de Ionel Dia- 
conescu, șeful departamentului 
căilor ferate, cu conducerea 
Ministerului Transporturilor din 
R. P. Bulgaria, vineri a fost 
semnat un protocul de colabo
rare în domeniul transporturilor 
între cele două ministere.

1 700 000 DE 
„BRACCIANTI" 

TN GREVA
Incepînd de joi. 1 700 000 

de muncitori agricoli italieni, 
așa numiții „braccianti“, se 
află, pentru 48 de ore, în 
grevă generală în sprijinul 
revendicărilor avansate pen
tru reînnoirea „Pactului na
țional de muncă“, și în semn 
de protest împotriva atitudi
nii.. organizației moșierilor 
„Confagricultura“. care s-a 
retras de la tratativele pri
vind reînnoirea pactului de 
muncă. La grevă s-au alătu
rat muncitorii din industria 
îngrășămintelor chimice, tex
tilă, dijmașii din sudul țării, 
care.— in timpul grevei — 
au participat la adunări de 
solidaritate.

• PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
GEORGES POMPIDOU, va ple
ca astăzi în Marea Bfitanie a- 
nunță agenția FRANCE PRES- 
SE. Timp de două zile, el va 
purta convorbiri cu primul mi
nistru Edward Ileath, la reșe
dința oficială a acestuia de la 
Chequers, de lingă Londra. A- 
genția relevă că discuțiile vor 
aborda cu precădere probleme 
economice și monetare ale Pie
ței Comune, în contextul lăr
girii acesteia prin aderarea 
Marii Britanii, Irlandei, Dane
marcei și Norvegiei. Pompidou 
și Heatli vor examina, de ase
menea, unele aspecte ale rela
țiilor Est-Vest și, în special, 
perspectivele conferinței euro
pene asupra securități și coo
perării.

Vot dramatic in

BONN 18 (Agerpres). 
tr-un interviu acordat 
vest-germane „TRIBUNE“, 
celarul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, și-a exprimat convin
gerea că tratatele semnate de 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și 
cu Polonia vor fi ratificate de 
Bundestag, relatează agenția 
TASS. Cancelarul federal a sub
liniat că hotărîrea politică în ce 
privește ratificarea tratatelor tre
buie să fie luată de Bundestag 
și nu de Bundesrat, a cărui apro
bare, așa cum a decis Comisia 
juridică a Bundesratului, nu este 
necesară. Brandt a respins cate
goric „îndoielile și obiecțiunile" 
formulate de coaliția U.C.D. —

— în- 
revistei 

can-

• STAȚIA AUTOMATA „LU- 
NA-20“, lansat în Uniunea So
vietică Ia 14 februarie. își conti
nuă zborul spre satelitul natu
ral al Pămintului. Pe traseu, a- 
paratajul științific efectuează o 
serie de cercetări cosmice teh- 
nico-științifice. Stația execută 
experimente cosmice importan
te — menționează agenția TASS.

W
• COMITETUL CENTRAU 

AL PARTIDULUI POPORULUI 
— partidul de guvernămînt din 
Republica Islamică Pakistan — 
a hotărît menținerea legii mar
țiale pe termen nedefinit.

Camera Comunelor
furtunoase, Camera Comunelor a 

voturi (309
După trei zile de dezbateri 

aprobat, joi seara, cu o majoritate de numai opt 
contra 301), proiectul de lege privind aderarea Marii Britanii 
la Piața comună. Agenția Reuter relevă că votul a fost decis 
de cei șase deputați liberali, care s-au pronunțat în favoarea 
aderării.
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U.C.S. la adresa tratatelor cu 
U.R.S.S. și Polonia, subliniind că 
opoziția nu prezintă nici un fol^ 
de alternativă la acestea.

Referindu-se la relațiile dintra 
R.F.G. și R.D.G., cancelarul 
Willy Brandt a declarat : „In
tenționăm să ne reglementăm re
lațiile cu R.D.G. printr-un tra
tat care să corespundă normelor 
de drept internațional și care să 
se bazeze pe egalitatea în drep
turi și pe alte principii uzitata 
în relațiile interstatale“.

Brandt a subliniat importanța 
acordului cvadripartit asupra Ber
linului occidental, arătînd că el 
contribuie la normalizarea situa
ției în această parte a Europei.

CALM ÎN ECUADOR
Gotardo Valdivieso Tobar, 

ministrul de interne al nou
lui guvern ecuadorian, insta
lat după recenta lovitură de 
stat din această țară, a anun
țat ridicarea restricțiilor de 
circulație introduse o dată 
cu înlăturarea fostului preșe
dinte, Velasco Ibarra. El a 
precizat că hotărîrea a fost 
luată în urma faptului că in 
întreaga țară domnește cal
mul. Tot ca o măsură gene
rală de normalizare a vieții 
politice a țării, junta de gu- 
vernămint, condusă de gene
ralul Guillermo Rodriguez 
Lara, a hotărît 
constituției din 
fusese abolită de 
ședințe Ibarra.

restabilirea 
1945, care 
fostul pre-

• INTR-UN interviu acor
dat agenției M.E.N., ministrul 
de externe adjunct al Norve
giei, Thorwald Stoltenberg, a- 
flat în vizită la Gairo, a de
clarat că țara sa consideră re
zoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 ca 
o bază pentru reglementarea si
tuației din Orientul Apropiat. 
Ministrul norvegian * * — 
nunțat, totodată, în 
reluării

s-a pro- 
favoarea 

misiunii lui Gunnar 
Jarring în această zonă.

i
• JOI, LA BAGDAD și-a în

ceput lucrările Conferința in- 
terarabă consacrată problemelor 
prospectării bogățiilor mineralei


