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la plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

în ziua de 29 ianuarie a. c., la Palatul Republicii a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.Au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, Constanța Crăciun și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Anton Breitenhofer, Ion Cos- ma, Constantin Daicoviciu, Vasile Daju, Suzana Gâdea, Nicolae Hu- dițeanu, Athanase Joja, Ion Po- pescu-Puturi, Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs și lacob Teclu, membri ai Consiliului de Stat.La ședință au participat, ca invitați, tovarășii Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor, Octavian Groza, ministrul energiei electrice, Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, Aurel Moga, ministrul sănătății, Petre Blajovici, ministrul muncii, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, și Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.Consiliul de Stat a adoptat următoarele decrete în legătură cu intrarea în vigoare a noii legislații penale: decret pentru modifi

carea Codului silvic; decret pentru modificarea Decretului nr. 210 din 17 iunie 1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor prețioase și pietrelor prețioase ; decret privind modificarea articolelor 54 șl 55 din Legea nr. 6/1961 pentru reglementarea regimului vamal al Republicii Socialiste România ; decret privind modificarea Legii nr. 5 din 23 decembrie 1965 cu privire la protecția muncii; decret privind modificarea Decretului nr. 43 din 16 februarie 1954 pentru reglementarea pescuitului și protecția fondului piscicol; decret privind modificarea Decretului nr. 76 din 31 martie 1950 pentru producerea, transportul, distribuția și vînzarea e- nergiei electrice; decret pentru modificarea Decretului nr. 504 din 21 octombrie 1957 privind producția, vînzarea, circulația și desfacerea băuturilor alcoolice.De asemenea, a fost adoptat decretul pentru modificarea unor dispoziții din Codul de procedură civilă, precum și decretul privind instituirea ordinului și medaliei „Meritul Sanitar".Consiliul de Stat a ratificat A- cordul de colaborare culturală între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires, Ia 5 noiembrie 1968.

Stimați tovarăși,Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a dezbătut pe larg activitatea desfășurată în anul 1968 în sectorul cooperatist al agriculturii. Au fost evidențiate rezultatele pozitive, au fost aduse și u- nele critici îndreptățite, s-au făcut numeroase propuneri prețioase. Atît Consiliul Superior al Agriculturii cît și Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor au sarcina de a studia propunerile, de a ține seama de criticile aduse și de a adopta, în continuare, măsuri pentru îmbunătățirea activității în agricultura țării noastre.Ședința dumneavoastră are loc în anul cînd se împlinesc 20 de ani de la hotărîrile plenarei Comitetului Central al partidului din martie 1949 privind transformarea socialistă a agriculturii. în acest sens, am putea spune că ea este și o ședință festivă, făcînd bilanțul întregului proces de cooperativizare, al marilor succese obținute pînă acum în agricultura noastră nouă. Aș dori; cu acest prilej, să felicit Consiliul Uniunii Naționale, pe toți cooperatorii, pe toți lucrătorii din agricultura socialistă a patriei noastre.Bilanțul acestor 20 de ani este • deosebit de grăitor. El demonstrează că linia trasată de partidul comunist pentru unirea țărănimii în cooperative agricole, pentru unirea eforturilor materiale și a muncii țărănimii noastre a dat rezultate bune. Astăzi putem spune cu îndreptățită mîndrie că agricultura noastră a parcurs, în acești 20 de ani, perioada istorică de la mica proprietate — care nu asigura nici țărănimii posibilitatea îmbunătățirii vieții, nici dezvoltarea economiei naționale — la agricultura mare, socialistă, care s-a dovedit în stare să asigure creșterea bunăstării țărănimii, sporirea contribuției ei Ia dezvoltarea avuției naționale, la progresul României pe calea socialismului.Dacă ne referim la realizările din ultimii 3 ani, care sînt primii 3 ani ai actualului cincinal, constatăm că programul de dezvoltare multilaterală a patriei, elaborat de partid, . se înfăptuiește cu succes în toate domeniile de activitate.Așa cum relevă Comunicatul publicat astăzi în presă asupra îndeplinirii planului de stat, prin munca plină de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii cooperatiste, a tuturor lucrătorilor din a- gricultură, a intelectualității, se asigură progresul tot mai rapid al economiei socialiste și, pe această bază, ridicarea nivelului de trai al populației de la orașe și sate, creșterea gradului de civilizație materială și spirituală a patriei noastre.întreaga experiență a dezvoltării României confirmă încă o dată că factorul fundamental al progresului și civilizației îl constituie industrializarea socialistă, care asigură creșterea în ritm rapid a întregii economii naționale, ridicarea tuturor regiunilor țării, lichidarea decalajului față de 'țările avansate economic, înflorirea generală a vieții sociale în patria noastră, a- părarea și consolidarea independenței naționale. Iată de ce partidul nostru va continua să pună în centrul activității sale industrializarea țării, văzînd în aceasta calea sigură spre edificarea deplină a socialismului, spre crearea condițiilor pentru trecerea la construirea societății comuniste în România.în același timp, Comitetul Central al partidului și guvernul a- cordă o atenție deosebită agriculturii, ținînd seama de rolul important al acestei ramuri în condițiile concrete ale țării noastre, pentru formarea venitului national, pentru satisfacerea nevoilor economiei, ale întregului popor. înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului reprezintă o condiție esențială a realizării întregului program de dezvoltare a României, aceasta fiind o parte componentă, deosebit de importantă, a operei generale de edificare a socialismului în patria noastră.Partidul a stabilit un plan de măsuri pentru dezvoltarea multilaterală, intensivă a agriculturii. Pentru lărgirea bazei ei tehnico-

materiale au fost alocate în ultimii ani importante mijloace și fonduri financiare. Numai în primii trei ani ai cincinalului,, statul a investit în agricultură aproape 20 miliarde lei, la care se adaugă peste 9 miliarde lei investiții din fondurile proprii ale cooperativelor agricole.Una din liniile directoare ale programului de dezvoltare a agriculturii este dotarea cu tractoare și mașini agricole, extinderea șl diversificarea lucrărilor executate mecanizat Cooperativele agricole sînt deservite în prezent de 289 întreprinderi pentru mecanizarea a- griculturii, care dispun de 66 700 tractoare, 45 800 semănători mecanice, 33 800 combine de recoltat păioase și alte mașini agricole. Statul face eforturi mari pentru dezvoltarea într-un ritm rapid a industriei chimice, asigurîndu-se agriculturii cantități sporite de îngrășăminte și alte substanțe pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Numai în industria de îngrășăminte în perioada 1966—1968 .s-au. „investit 4..{niliarde 20g .mi-_ lioane lei. Ce asemenea, pentru extinderea irigațiilor și a celorlalte îmbunătățiri funciare necesare creșterii producției agricole, statul a alocat în cei trei ani ai cincinalului 4 miliarde 100 milioane lei.Sprijinul material acordat de stat agriculturii s-a concretizat în 1968 și prin cheltuirea de la buget a 1 miliard 200 milioane lei pentru combaterea dăunătorilor și epizootiilor, pentru stațiunile de montă, r întreținerea pășunilor comunale și alte acțiuni agrozooveterinare. Totodată, s-au asigurat cantități sporite de semințe de productivitate ridicată la principalele culturi, material săditor vitipomicol, animale de rasă pentru îmbunătățirea șep- telului.în scopul dezvoltării producției agricole vegetale și animale, statul acordă, în condiții foarte avantajoase, cooperativelor agricole importante credite pe termen lung pentru investiții. în perioada 1966— 1968, volumul acestor credite s-a ridicat la peste 2 miliarde 200 milioane lei. La acestea se adaugă creditele acordate pe termen scurt, sub formă de avansuri, sau pentru lucrări de întreținere a culturilor. Adunînd toate acestea, constatăm că anual agricultura cooperatistă este creditată cu 4—5 miliarde lei, din care o bună parte reprezintă credit fără dobîndă. Subliniez a- ceasta, tovarăși, pentru a evidenția efortul pe care îl face statul pentru dezvoltarea agriculturii noastre, pentru a evidenția că progresele pe care le-am realizat în agricultura socialistă se datoresc în primul rînd grijii partidului și statului pentru crearea și dezvoltarea bazei ei materiale, care are rolul hotărîtor în sporirea și modernizarea producției.Un sprijin puternic pentru țărănime îl constituie faptul că statul achiziționează la prețuri bune, ferme, produsele agricole. în 1968, țărănimea a primit pentru produsele vîndute statului 16 miliarde 600 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de 31 la sută față de 1965.Eforturi serioase face statul nu numai pentru sprijinirea producției agricole ci și pentru asigurarea unor condiții de viață mai buhe țărănimii, pentru introducerea în sate a unor elemente de civilizație urbană. Se dezvoltă tot mai mult rețeaua de învățămînt și asistență sanitară în mediul rural, așezămintele culturale, se extinde rețeaua comercială, activitatea de prestații de servicii, electrificarea și alte activități edilitar-gospodă- rești. In satele noastre, an de an se construiesc zeci de mii de case noi, radioul și televiziunea pătrund în tot mai multe locuințe țărănești, toate acestea -demonstrînd că nivelul de viață și de cultură al satului crește continuu.Ca urmare a cooperativizării, a eforturilor făcute de statul socialist pentru asigurarea condițiilor materiale necesare progresului continuu al agriculturii, precum și a muncii harnice, entuziaste a țărănimii noastre, a tuturor lucrătorilor din agricultură, producția globală agricolă a țării pe primii trei ani ai cincinalului a fost, în medie, cu circa 24 la sută anual mai mare decît media anilor 1961—

1965. Producția anuală medie de 13,3 milioane tone cereale, obținută în primii trei ani ai cincinalului, depășește cu 220 000 tone prevederile planului pentru acești ani și cu 2,4 milioane tone realizările a- nuale din cei cinci ani anteriori. Creșteri importante s-au obținut la producția de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și alte culturi. Realizări s-au dobîndit și în dezvoltarea zootehniei, în creșterea producției animaliere. Față de 1965, anul trecut producția totală pe țară a crescut cu 18 la sută Ia carne, 19,8 la sută Ia lapte, cu 18,1 la sută la lînă, cu 14,8 la sută la ouă. în ultimii ani s-au extins plantațiile de pomi și vii, s-a dezvoltat legumicultura. în anul 1968, față de media anuală realizată în perioada 1961—1965 a crescut cu 38,8 la sută producția de legume, cu 40,6 la sută de cartofi, cu 30 la sută de struguri și cu 14,2 la sută de fructe.O influență pozitivă asupra sporirii producției vegetale și animale au avut-o măsurile adoptate de partid și guvern pentru perfecționarea conducerii, planificării, fi-

muncă, față de proprietatea obștească, față de interesele generale ale statului. Țărănimea cooperatistă este o clasă nouă, omogenă, care, împreună cu clasa muncitoare, cu întregul popor, contribuie cu succes la progresul și prosperitatea patriei, la desăvîr- șirea construcției socialismului în România.Trecînd cu succes examenul practicii, agricultura cooperatistă s-a dovedit forma obiectiv necesară de organizare a muncii țărănimii în condițiile orînduirii socialiste. Experiența țării noastre demonstrează convingător că transformarea socialistă a agriculturii este o condiție fundamentală a succesului întregii opere de construcție socialistă, calea pe care se asigură generalizarea relațiilor de producție socialiste în întreaga economie, lichidarea definitivă și sub orice formă a exploatării omului de către om. Cooperativizarea agriculturii este una din legile generale ale transformării revoluționare a societății, unul din princi--nanțării și organizăm unîtgților a- -piile fuMÎaipentale-.iate goncepțiel. .■ - - • ■ - • - - - marxist-lenmiste cu privire Ia construcția noii orînduiri. în același timp, experiența arată că încheierea cooperativizării reprezintă doar premisa ridicării nivelului agriculturii, modernizării și creșterii producției, îmbunătățirii condițiilor de trai ale țărănimii. Pentru a realiza acest scop sînt necesare eforturi materiale susținute din partea statului socialist, a țărănimii, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, întărirea economico- organizatorică a fiecărei cooperative agricole de producție. într-un cuvînt, tovarăși, pentru a avea o agricultură modernă, în stare să satisfacă din plin nevoile de consum ale populației, să contribuie din plin la creșterea avuției naționale, este nevoie de investiții tot mai mari. Numai astfel agricultura va deveni, ca să spunem așa, o ramură a producției industriale. Numai așezînd forma cooperatist-so- cialistă a marii proprietăți pe o bază tehnico-materială avansată vom putea crea o agricultură modernă, demnă de orînduirea socialistă și comunistă.Forța, dinamismul agriculturii noastre cooperatiste, capacitatea ei de a asigura, în mod constant, producții ridicate, au fost probate cu deplin succes și în condiții naturale nefavorabile, în special în împrejurările secetei din 1968. Generațiile mai vîrst.nice îșî aduc aminte

gricole de stat. întreprinderile și fermele agricole de stat obțin rezultate superioare în creșterea producției și a rentabilității, îndepli- nindu-și tot mai bine îndatoririle ce le revin în asigurarea nevoilor de produse agroalimentare ale țării, în 1968, ponderea întreprinderilor agricole de stat în fondul central total de produse agricole s-a ridicat la 40 la sută la grîu, aproape 30 la sută la floarea-soarelui, a- proape 32 la sută la carne.
Tovarăși,în perioada care a trecut de la încheierea transformării socialiste a satului, agricultura, noastră cooperatistă a parcurs un proces continuu de dezvoltare și consolidare, afirmîndu-și tot mai evident superioritatea, demonstrîn- du-și marile rezerve de care dispune pentru creșterea producției agricole, pentru asigurarea bunăstării țărănimii. Cooperativele a- gricole — forma de producție care reunește milioane de țărani din România — ocupă astăzi, prin suprafața de teren de care dispun și prin ponderea pe care o au în producția agricolă, locul cel mai important în agricultura țării noastre.Utilizînd gospodărește sprijinul acordat de stat, sursele proprii, bine munca, cea a cooperativelor succese însemnate în sporirea producției și dezvoltarea proprietății obștești, în creșterea veniturilor cooperatorilor. în fiecare județ, a- tît în zonele cu fertilitate ridicată a pămîntului, cît și în zonele de deal și premontane, cea mai mare parte a cooperativelor au devenit puternice unități a- gricole care dețin suprafețe însemnate, mari efective de animale și fonduri materiale ce reprezintă o serioasă forță economică. în perioada 1963—1967 valoarea proprietății cooperatiste, raportată la suta de hectare, a crescut cu aproape 68 la sută. în cadrul acesteia, valoarea fondurilor fixe la 100 de hectare s-a mărit în perioada respectivă cu peste 66 la sută.Creșterea producției agricole și dezvoltarea proprietății cooperatiste au determinat sporirea veniturilor cooperatorilor. în perioada anilor 1963—1968, valoarea totală a zilei-muncă a crescut cu 23 la sută, iar sumele plătite cooperatorilor reprezentînd retribuția în bani au crescut cu aproape 54 la sută.Rezultatele de seamă obținute în dezvoltarea cooperativelor se datoresc și faptului că a crescut experiența țăranilor cooperatori în buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare de care dispun. Din rîndul țărănimii cooperatiste s-au ridicat numeroase cadre de gospodari destoinici, care îndeplinesc cu succes funcții de răspundere, rezolvă cu pricepere problemele complexe ale acestor mari unități agricole socialiste.Ca rezultat al consolidării și dezvoltării noilor relații socialiste de producție, s-au produs transformări adînci în mentalitatea țărănimii, în atitudinea față de

valorificînd re- organizîndu-și mai mare parte agricole obțin

ce însemna în trecut seceta pentru țărănime, pentru țara întreagă. Ea aducea foamete și mizerie în casele milioanelor de familii țărănești, provoca o adevărată calamitate economică în lumea satelbr, avînd totodată grave repercusiuni asupra nivelului de viață al întregii populații, asupra consumului general. Anul trecut, în condițiile unei secete care, așa cum spun specialiștii și mulți țărani, în unele zone a fost mai accentuată chiar decît cea din anii 1946—1947, țărănimea noastră cooperatistă, toți lucrătorii din agricultură, beneficiind de puternicul sprijin al statului, au trecut cu succes obstacolul ridicat de natură și au asigurat produsele agricole necesare aprovizionării populației și industriei. Deși, după cum se vede din Comunicatul statistic de astăzi, producția agricolă este cu ceva sub realizările anului 1967, ea a putut asigura, în condiții bune, nevoile de consum ale întregii țări.Tabloul de realizări pe care îl înfățișează agricultura noastră socialistă constituie o puternică ilustrare' â " 'justeții' polituhr tag'răre ’ marxist-leniniste a partidului nostru, demonstrează în mod convingător realismul măsurilor adoptate de partid și de stat, măsuri care corespund pe deplin condițiilor și posibilităților țării noastre, necesității asigurării avîntului continuu al agriculturii socialiste în pas cu dezvoltarea generală a patriei.
Stimați tovarăși,Se împlinesc șapte ani de la încheierea muncii de cooperativizare a agriculturii în țara noastră. Așa cum am arătat, în această perioadă am obținut multe succese în modernizarea și ridicarea eficienței producției agricole, în perfecționarea organizării muncii în cooperative, în continua lor întărire economică. Analiza rezultatelor obținute în producție și a situației economico-financiare a cooperativelor din diferite zone ale țării arată însă că posibilitățile create prin organizarea socialistă a agriculturii și prin asigurarea de către stat a unei tehnico-materiale tot valorificate înFăcînd bilanțul tre, nu putem să asupra neajunsurilor și lipsurilor care s-au manifestat și continuă să se mai manifeste în agricultura

puternice baze nu sînt peste aceeași măsură, activității noas- nu ne oprim și

Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
în ziua de miercuri, 29 ianuarie, a avut loc sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Biroul Executiv a aprobat Manifestul Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste adresat cetățenilor țării cu prilejul alegerilor de deputați în Marea Adu-

nare Națională și consiliile populare județene, municipale, orășenești șl comunale. Manifestul va fi dat publicității în zilele următoare.Biroul Executiv a ascultat o informare despre desfășurarea campaniei electorale și a stabilit măsurile care urmează să fie luate în continuare de către Consiliile Frontului Unității Socialiste.
■»- - ■ ■

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri la amiază pe președintele Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, Emanuel Treu, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au participat Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Dobra, vicepreședinte al

Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, precum și Eduard Tschop, ambasadorul Austriei la București.Cu acest prilej au fost discutata unele probleme privind activitatea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa în domeniul extinderii relațiilor de cooperare economică și rolul său în crearea unui climat de destindere și pace pe continentul european. (Agerpres)(Continuare în pag. a Il-a)

In întimpinarea alegerilor pentru

Marea Adunare Națională și consiliile populare

Geometria dezvoltării
într-o veche urbe bănățeanămai puțin îndepărtat. Orașul, care în 1898 avea doar 5 464 de locuitori, abia atingea peste patru decenii, în 1938. cifra de 8 000 de locuitori. O făbri- cută de cherestea — Mundus — avea O putere electrică instalată de cîteva sute c.p. și în atelierele sale lucrau sporadic cîteva zeci de muncitori. La gară era un depou arhaic, al cărui pod rulant era manevrat manual de către cîti- va fochist! ce-și scoteau sufletul pînă să întoarcă o locomotivă. Singurul spital din oraș, al ..Casei cercuale". avea vreo treizeci de paturi și cele mai înalte clădiri aveau doar două e- taje. Nu se știa de canalizare sau de aduc-

O temă predilectă a literaturii românești dintre cele două războaie a fost aceea a dezolării provinciale, a climatului de inactivitate cronică și de nimicire a destinelor u- mane prin sentimentul și conștiința ratării. Să ne amintim cu cîtă forță exprima Mihail Sadoveanu această tragică realitate a descurajării și decrepitudinii provinciale în „Locul unde nu s-a nimic", car- i-am puteaîntîmplat te căreia adăuga atîtea alte titluri, care dacă nu a constituit un curent literar, a marcat totuși o preocupare intensă și o socială a din epocă.Provincia uneori moarte si uitare, însemna alteori
îndatorire scriitorilorînsemna

nostalgia unei glorii de omult apuse, dar totdeauna și pretutindeni ea însemna măcinarea lentă a viselor de realizare pe plan spiritual, retezarea entuziasmelor și pulverizarea idealurilor.Caransebeșul a fost unul din aceste orașe al căror destin părea in deceniul patru să fie iremediabil și tragic pecetluit. Și totuși, este pur și simplu uluitor să descoperi, cercetînd istoria îndepărtată. ce merite putea să adune un astfel de oraș. Ca să ne oprim numai la Caransebeș, vom pomeni că aci a trăit și lucrat omul căruia nici măcar numele nu i s-a mai păstrat, autor — în anul 1700 — al primului dicționar bilingv

din istoria culturii noastre naționale (Dic- tionarium valachico- latinum). Dar cărturarului, chiar dacă și-a pierdut numele, i-a rămas porecla le-
tost una din cele mal vechi școli pedagogice din tara noastră. Tot la Caransebeș s-a născut Mihail Halici (în 1643) autorul primei ode în metru antic

reportaj de Petru VINTILĂ

gată de orașul natal : „Anonymus Ca- ransebesiensis". Doi din autorii ..Paliei de la Orăștie", Ștefan Herce și Efrem Ză- can. erau din Caransebeș. iar dacă a- mintim că Efrem Ză- can este „dascăl de dăscălie" la Caransebeș și că se petrecea în anului 1582, ne da seama că aci
asta iurul vom va fi

din literatura noastră, după cum din acest o- rășel au plecat Ștefan Velovan. organizatorul celor dintîi scoli pedagogice din România, generalul Moise Groza, erou al războiului pentru neatîrnare din 1877, și generalul loan Dragalina, erou al războiului din 1916—18.Dar toate acestea aparțineau unui trecut mai mult sau

tiune de apă. Prin Potoc sau prin Soabe. vechi cartiere ale o- rașului. erau săpate pe străzi fîntîni cu cumoene sau roată. De după primul război mondial pînă după cel de-al doilea război mondial clădirea școlii normale de învățători a rămas cu etajul superior netencuit si vreme de trei decenii cărțile poștale ilustrate au imortalizat-o în aceeași fază de lucrare neterminată.Chiar si dinamic* profesiilor în oraș exprima de fapt același univers vetust. Meseriașii erau tinichigii, croitori de șiac țărănesc. cojocari, opin-
(Continuare 
In pag. a V-a)
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(Urmare din pag. I) noastră în general șl în agricultura cooperatistă. Evidențiind rezultatele bune, trăgînd învățăminte și generalizînd ceea ce a fost bun, și analizînd, totodată, lipsurile și neajunsurile, luînd măsuri pentru lichidarea lor în cel mai scurt timp, putem asigura îmbunătățirea activității noastre, înfăptuirea sarcinilor trasate de partid pentru progresul continuu al agriculturii socialiste.Doresc, în primul rînd, să remarc faptul că cooperativele agricole de producție au cunoscut o dezvoltare neuniformă. Dacă cele mai multe cooperative au progresat în ritm rapid, sînt unele care au înregistrat progrese lente și altele chiar au bătut pasul pe loc. Or, știți bine, tovarăși, că dacă stai pe loc înseamnă că de fapt rămîi în urmă. Această situație este ilustrată de datele privind gruparea cooperativelor după indicatorii economici de bază. Mă voi referi la situația proprietății obștești la 100 hectare teren agricol în anii 1963— 1967. în 1963 existau 1 748 de cooperative cu pînă la 100 000 lei proprietate obștească. în 1967, în a- ceastă situație au fost numai 553 de cooperative, deci numărul lor a scăzut simțitor. Acest fenomen pozitiv este caracteristic atît cooperativelor din zonele de șes cît și celor din zonele de deal și munte. în 1963, 2 205 cooperative, adică 45,3 la sută din total, aveau între 100 000— 200 000 lei proprietate obștească. Acum această categorie cuprinde 
1 660, reprezentînd 35,5 la sută din totalul cooperativelor; în schimb, numărul cooperativelor cu o avere obștească între 200 000—300 000 lei a crescut de la 724 (14,9 la sută) la 1.285 (27,5 la sută), iar al celor cu peste 300 000 lei avere obștească de la 193 (4 la sută) la 1 180 (25,2 la sută).Desigur, analizînd aceste date, reiese că a crescut mult numărul cooperativelor care dețin în momentul de față peste 200 000 lei proprietate obștească la suta de hectare. Dar mai există încă un număr mare de unități — circa 12 la sută — care au sub 100 000 lei la suta de hectare, ceea ce arată, tovarăși, că mai avem mult de făcut pentru ca toate cooperativele să se dezvolte intens. Trebuie să menționăm că asemenea cooperative slab dezvoltate nu se află numai în zona de deal și munte. 106 din ele sînt în cîmpie. în același timp, în zona de deal există 564 cooperative care dețin o proprietate obștească de 200 000—300 000 lei, iar 392 de peste 300 000 lei la suta de hectare. Aceasta demonstrează că și cooperativele din zonele de deal, în măsura în care sînt bine gospodărite și conduse, pot obține rezultate bune în dezvoltarea lor economică.Dacă am analiza și veniturile bănești și retribuția la zi-muncă, am ajunge la aceeași concluzie. Voi da numai o cifră privind valoarea zilei-muncă. Din totalul cooperativelor care au asigurat o valoare a zilei-muncă de peste 30 de lei, 154 cooperative sînt situate în zona de cîmpie și 133 în zona de deal, ceea ce arată că și la deal sînt posibilități de creștere a producției, de sporire a veniturilor.Așa cum rezultă din datele prezentate, în toate zonele țării se află atît cooperative bune, cu indicatori economici ridicați, cît șl cooperative mai slab dezvoltate. Desigur, condițiile naturale concrete în care se găsesc cooperativele agricole reprezintă un factor important care determină diferențierea lor economică. Dar, așa cum am arătat, cifrele demonstrează că rămînerea în urmă a unor cooperative agricole, chiar șl a celor din zonele de deal și premontane, nu poate fi explicată numai prin condițiile pedoclimatice mai puțin prielnice. în mare măsură, situația economică necorespunzătoare a unor cooperative se datorește neajunsurilor existente în organizarea producției și a muncii, insuficientei preocupări pentru sporirea a- verii obștești, pentru buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești.Viața, experiența a numeroase cooperative agricole arată că și în zonele de deal și premontane se pot obține rezultate bune prin organizarea corespunzătoare a producției, prin dezvoltarea ramurilor specifice, tradiționale, cum sînt creșterea animalelor, pomicultura, viticultura. Nu aș dori să mă refer la exemple concrete. Aici mai mulți președinți de cooperative, secretari de partid au prezentat fapte grăitoare în această direcție. Rămînerea în urmă a unor cooperative se datorește și neajunsurilor în îndrumarea și sprijinirea acestora de către organele agricole, de către uniunile cooperatiste, de către alte organizații de stat, de către întreprinderile de mecanizare.Dacă organele noastre agricole ar fi acționat cu mai multă fermitate și hotărîre în realizarea măsurilor stabilite de partid și guvern, dacă ar fi ajutat în mai mare măsură, în mod concret, fiecare cooperativă în parte să-și organizeze 

producția, corespunzător condițiilor în care își desfășoară activitatea am fi putut de mult lichida rămînerea în urmă a cooperativelor slab dezvoltate. Trebuie deci să înțelegem că nu despre lipsa posibilităților de dezvoltare a unor cooperative din diferite zone se poate vorbi, ci despre munca slabă a organelor care au sarcina să îndrume și să asigure dezvoltarea agriculturii, despre munca slabă din cooperativele respective, despre activitatea deficitară a organelor și organizațiilor de partid din județele și comunele în care avem asemenea situații.M-aș referi la Maramureș, despre care am auzit că s-a spus ieri că ar avea cooperative lipsite de condiții de dezvoltare. Cine nu cunoaște tradiția care a existat în Maramureș în creșterea animalelor ? Rasa brună, Schwitzul de Maramureș, cum i se spunea, formată și dezvoltată în această zonă, se bucura de o apreciere deosebită în toată țara. Pe pășunile bogate ale Maramureșului crescătorii de animale reușeau să obțină venituri mari. Trebuie să se ia măsuri ca Maramureșul să redevină o bază a producției noastre de animale selecționate. Și nu numai Maramureșul este în această situație, tovarăși. Nu se poate admite ca u- nele județe de munte și de deal, eu suprafețe mari de pășuni și finețe, cu tradiții bogate în zootehnie să realizeze producții de lapte mai mici decît în zonele de șes. Voi mai reveni la problema animalelor. M-am oprit însă la ea pentru a sublinia că nu sînt îndreptățite părerile că în zonele de deal și munte sînt condiții mai puțin prielnice pentru sporirea producțiilor și veniturilor în cooperative. Este adevărat că dacă vom pune grîu și porumb pe munți, n-o să obținem nimic. Trebuie să organizăm agricultura în raport de condițiile geografice diferențiate ale țării noastre, să punem grîu și porumb, cartofi și floarea-soarelui acolo unde cresc mai bine și să dezvoltăm zootehnia acolo unde avem condiții naturale prielnice și unde țăranii au crescut animale nu de sute, ci de mii de ani.Renunțînd la părerea că în zonele de deal și munte nu sînt condiții prielnice pentru agricultură, să ne apucăm serios de tfeabă pentru a organiza o agricultură științifică în toate cooperativele, în toate zonele, astfel ca în cel mai scurt timp să lichidăm neajunsurile la care m-am referit.
Stimuli tovarăși,Discutînd acum, la începutul a- nului, despre activitatea cooperativelor agricole de producție, problema principală care trebuie să stea în fața noastră este aceea a măsurilor pentru creșterea producției agricole.Mă voi referi în primul rînd la sectorul producției vegetale, unde rezultatele, în ansamblu, sînt mai bune. Este pozitiv că în cooperative producția medie la hectar a crescut la grîu de la 1 250 kg în 1963 la 1 580 în 1968, la porumb de la 1 750 în 1963 la 2 000 kg la hectar în 1968, la floarea-soarelui de la 1 020 kg la 1 270, la sfecla de zahăr de la 13 000 kg la 20 000 kg la hectar. Dar, tovarăși, aceste creșteri ne pot oare mulțumi ? Realitatea arată că ele sînt sub posibilități, că nu corespund bazei tehnico-materiale pe care am creat-o.La cereale problema semințelor este rezolvată ; la porumb avem hibrizi buni, iar la grîu, în mare parte, se utilizează sămînță din soiuri de productivitate ridicată. De asemenea, lucrările la cultura griului sînt mecanizate aproape în întregime, iar la porumb în bună măsură. An de an s-au folosit cantități sporite de îngrășăminte chimice. Cu toate acestea, avem un număr de cooperative care obțin producții de grîu sub 1 000 kg la hectar și de porumb sub 1 500 kg. Se impune adoptarea unor măsuri hotărîte pentru creșterea mai rapidă a producției de cereale în toate cooperativele. Spun aceasta, tovarăși, pentru că mi-a făcut im- ' presia că unii tovarăși din Consiliul Superior al Agriculturii și de la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole s-au declarat oarecum satisfăcuți de rezultatele obținute.Pentru creșterea recoltelor trebuie să se asigure, în primul rînd, folosirea cu mai multă grijă a pă- mîntului — principalul mijloc de producție în agricultură. Datele ne arată că în ultimii 3 ani suprafața arabilă a cooperativelor agricole s-a diminuat cu peste 40 000 de hectare, din care mare parte s-a folosit pentru construcții și drumuri. în unele cooperative continuă să se facă risipă de pămînt. Avem datoria și răspunderea față de generația de astăzi ca și față de generațiile de mîine de a apăra, păstra și lărgi continuu suprafața arabilă a țării. Problema suprafeței arabile, a suprafeței agricole, în general, este o problemă a întregului nostru popor, o problemă a dezvoltării națiunii noastre so

cialiste și nu este nimănui îngăduit să manifeste lipsă de răspundere față de acest bun național.Este negesar ca atît cooperativele agricole cît și consiliile populare comunale și județene să acționeze pentru îndeplinirea cu sfințenie a legii privind apărarea fondului funciar. De asemenea, tovarăși, trebuie să se facă mai multă ordine în privința loturilor deținute de cooperatori, să nu se diminueze sub nici un motiv suprafața de teren proprietate obștească, iar loturile să nu depășească prevederile din statut și totodată să se asigure ca ele să fie muncite în bune condiții.Aceasta este însă doar o latură a problemei folosirii eficiente a pămîntului. O deosebită importanță o are, în același timp, ridicarea continuă a fertilității solului. Este de înțeles că dacă lucrările de îmbunătățire și fertilizare a solului nu sînt efectuate, nici pă- mîntul nu va da roadele pe care le dorim. Considerăm că în privința aceasta a scăzut preocuparea cooperativelor, a organelor agricole, a specialiștilor pentru continuarea și dezvoltarea acțiunilor— inițiate cu cîțiva ani în urmă — de fertilizare a solului. Activitatea de ameliorare a solului trebuie bine organizată și condusă în fiecare cooperativă, în fiecare sat, pentru a se evita orice degradare a terenurilor agricole. Problema îmbunătățirii și fertilizării solului este valabilă atît. pentru șes cît și pentru deal și munte.Trebuie, apoi, tovarăși, să acordăm mai multă atenție executării la timp a lucrărilor de însămîn- țare și mai cu seamă a lucrărilor de întreținere. Să nu ne mai întîlnim cu situații din anii tre- cuți cînd mii de hectare cu porumb și alte culturi au rămas neprășite. Aceasta este una din cauzele recoltelor slabe pe care le-au obținut unele unități agricole. Lucrările de recoltare a porumbului; cartofului, sfeclei de zahăr, furajelor, fructelor se fac cu întîrzieri, durează prea mult. Dumneavoastră știți bine că dacă porumbul nu este strîns la timp, dacă rămîne mai mult decît trebuie pe cîmp își pierde din calitățile nutritive. Au fost cazuri cînd unele cooperative se plîngeâu de lipsa furajelor în timp ce porumbul era încă nestrîns. Problema executării la timp și de calitate a muncilor agricole este o problemă hotărîtoare pentru sporirea producției. Dumneavoastră cunoașteți zeci de exemple de cooperative alăturate, cu condiții similare de sol și climă, care obțin unele — 2—3 900 de kg porumb la hectar și altele sub 1 500 kg. Dacă examinăm lucrurile a- tent vom observa că la primele s-au făcut toate prașilele la timp, iar la celelalte nu. Asemenea situații se pot întîlni și la cîmpie și la deal.Consider că propunerea făcută aici de a se stabili obligații ferme privind executarea lucrărilor a- gricole, este pe deplin îndreptățită. Trebuie să înțelegem că în societatea noastră socialistă, ca de altfel în orice societate, executarea lucrărilor agricole este o necesitate și deci o obligație pentru toți cei ce lucrează în acest domeniu— fie că este vorba de proprietate colectivă, de stat sau particulară. Pămîntul este un bun al întregii națiuni, el trebuie să a- sigure hrana tuturor oamenilor muncii, întregii țări. Este necesar ca, în cel mai scurt timp, Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole să elaboreze măsuri pentru legiferarea obligațiilor legate de lucrarea pămîntului. In a- celași timp este necesar ca în regulamentele interioare ale cooperativelor să fie prevăzută obligativitatea pentru toți cooperatorii de a participa la muncă, nu după bunul plac, ci corespunzător nevoilor cooperativei.în perioadele de vîrf este necesar ca toți cooperatorii, inclusiv cadrele de conducere, în frunte cu președintele, să muncească efectiv la executarea lucrărilor agricole. Nu se poate admite, tovarăși, ca porumbul sau griul să rămînă pe cîmp, să se strice, iar președinții, brigadierii, socotitorii și alte cadre cu munci administrative — 30—50 de oameni în fiecare cooperativă — să stea prin birouri.Se caută pe alocuri să se justifice neexecutarea lucrărilor agricole prin lipsa brațelor de muncă. Dar putem oare vorbi de lipsă de forță de muncă în România, cînd peste 50 la sută din populația activă lucrează în agricultură ? în plus, trebuie spus că în agricultură se lucrează în medie doar 110—120 de zile pe an. Trebuie să înțelegem că în agricultură trebuie să se muncească atît și atunci cînd este nevoie. Dacă n-ai strîns astăzi griul, mîine îl poți pierde. în privința realizării lucrărilor agricole, conform regulilor agrotehnice, în unele cooperative situația nu este corespunzătoare. Trebuie să punem capăt unor asemenea stări de lucruri negative, pentru că numai 

astfel putem asigura ca agricultura noastră socialistă să meargă tot mai bine.O altă problemă la care aș dori să mă refer este aceea a activității întreprinderilor de mecanizare a agriculturii. Desigur, acestea au rezultate bune. Au însă și lipsuri. Nu ne-am propus să analizăm activitatea lor, dar nici nu putem vorbi de agricultura cooperatistă fără a pomeni de ele, căci activitatea întreprinderilor de mecanizare se resimte în cooperativele noastre. Avea deplină dreptate tovarășul de la cooperativa Crovu din Dîmbovița în cele ce a spus despre munca acestor întreprinderi, întreprinderea de mecanizare trebuie să execute lucrările în condiții bune, contractul pe . care-I încheie cu cooperativa trebuie să fie ferm, iar președintele, inginerul care semnează contractul trebuie să verifice de zece ori dacă lucrarea a fost efectuată conform prevederilor contractului și apoi să plătească. Să nu credem că dacă se închid ochii la neajunsurile unor întreprinderi de mecanizare se a- duce vreun serviciu cooperativei, întreprinderii sau statului. Dimpotrivă, se provoacă daune atît statului cît și membrilor cooperativei respective. întreprinderile de mecanizare au obligația să execute în condiții bune lucrările agricole, în termenele stabilite. Obligațiile prevăzute în contracte trebuie să fie clare, relațiile cu cooperativa trebuie bazate pe principii economice, iar plata trebuie să se facă corespunzător volumului și calității lucrărilor prestate. Din unele locuri ni s-a semnalat că nu se acordă atenție calității lucrărilor contractate, fapt ce influențează negativ asupra producției agricole. Consider că este necesar să se organizeze o discuție serioasă pe a- ceastă temă cu lucrătorii din întreprinderile de mecanizare.în ședință s-au mai ridicat și alte probleme legate de mecanizare. Este adevărat, lipsesc unele tipuri de mașini. Nu trebuie să vedem însă cauza acestei situații numai în industria construcțiilor de mașini. Trebuie spus că tovarășii care se ocupă de acest sector în agricultură se decid anevoios în alegerea diferitelor sisteme de mașini; în decursul anilor au schimbat multe tipuri și la unele nici pînă astăzi nu s-au hotărît pentru a fi puse în fabricație. Cri- ticînd construcția de mașini pentru lipsurile ei, trebuie să vedem și răspunderile organelor agricole și mai cu seamă să stabilim măsuri pentru a definitiva întreaga sistemă de mașini necesară lucrărilor în pomicultură, legumicultura, viticultură și zootehnie. Aceste măsuri trebuie luate deîndată, știut fiind că de la adoptarea Unui tip de mașină pînă la fabricarea Iui în serie durează cel puțin doi ani.O altă problemă care condiționează creșterea producției agricole este aceea a irigațiilor. Și în acest domeniu s-au obținut rezultate bune. Pînă în prezent au fost amenajate în sectorul cooperatist al agriculturii peste 360 de mii de hectare. Anul acesta mai este prevăzută irigarea a încă 100 000 hectare. Dintr-un control făcut la 2 000 de cooperative s-a constatat însă că circa 30 Ia sută din suprafețele amenajate nu au fost utilizate corespunzător. Aceasta înseamnă că în unele cooperative s-au cheltuit bani, s-au depus eforturi, dar nu s-au obținut rezultate. De aceea, avînd în vedere programul general de irigații pe care îl preconizăm, este necesar ca, paralel cu extinderea suprafețelor amenajate, atît pentru anul acesta cît și pentru anul 1970 și anii următori, să se acorde măi multă atenție folosirii suprafețelor respective. Cred că au dreptate acei tovarăși care au criticat faptul că nu a existat preocuparea necesară pentru pregătirea cadrelor de specialiști care să asigure exploatarea rațională și eficientă a sistemelor de irigații. A- ceastă problemă va trebui să fie rezolvată de urgență, pentru că de ea depinde în bună măsură folosirea eficientă a irigațiilor.S-a vorbit aici, pe drept cuvînt, despre planificarea în agricultură. Este nevoie să planificăm și în continuare producția agricolă, să stabilim direcțiile ei principale de dezvoltare. Trebuie să existe o legătură strînsă între suprafața cultivată, producție și fondul central al statului. De aceea se impune stabilirea prin plan a suprafețelor la principalele culturi. Desigur, în cadrul județelor, repartizarea suprafețelor pe cooperative trebuie să se facă de către organele locale în raport cu condițiile existente. A- proape o treime din cooperative nu au contracte la grîu și porumb, a- cestea cultivînd cereale nu pentru fondul central, ci pentru acoperirea nevoilor proprii de hrană. E firesc ca aceste cooperative să-și asigure necesarul din producție proprie. Cînd vom obține producții mai mari, și sperăm că nu peste mulți ani, vom putea merge pe linia de a acoperi nevoile lor de cereale din fondul central. Chiar și pînă atunci ne gîndim să venim în ajutorul unor cooperative care cultivă cartofi, de exemplu, dîndu-le ceva cereale pentru stimularea dezvoltării creșterii animalelor, pentru sporirea 

producției de carne și lapte. Desigur pe această cale nu vom putea rezolva integral necesarul de hrană al acestor cooperative. De aceea, culturile de cereale trebuie menținute și în cooperativele care nu participă la formarea fondului central de grîu și porumb.Trebuie ca, treptat, să ajungem la o anumită profilare, și chiar specializare în cooperative, dar a- ceasta este o problemă de perspectivă pe care nu o putem rezolva astăzi — și nici într-un an sau doi. Această problemă se va putea pune atunci cînd vom obține la șes cel puțin 3 000 kg. grîu și 4 000 kg. porumb la hectar. Am arătat aceasta pentru a înțelege realitatea, așa cum este ea. Nu este suficient să dorim un lucru, ci trebuie să avem și posibilitatea de a-1 face, și pentru aceasta trebuie să acționăm, să luăm măsuri concrete.S-a vorbit aici mult de sectorul creșterii animalelor. Și din referatul prezentat de tovarășul Vîlcu și din cele spuse de tovarășul Giosan și de alți tovarăși, a reeșit că sectorul zootehnic în cooperative nu a crescut pe măsura posibilităților. In 1964, mi se pare, aveam un milion nouă sute și ceva de mii de bovine și astăzi avem două milioane treizeci și șapte de mii, dar față de sfîrșitul anului 1967, numărul bovinelor s-a diminuat cu circa 30 000. Dacă ne-am referi și la sarcina de plan care prevede o creștere de 100 000 capete, înseamnă că față de plan efectivul este mai mic cu 130 000 de bovine. Este adevărat că pe ansamblul agriculturii prevederile planului cincinal cu privire la dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere se realizează. Aceasta nu poate a- sigura însă satisfacerea pe deplin a nevoilor economiei și consumului. La aceasta contribuie în mare măsură situația nesatisfăcătoare a creșterii efectivelor de animale în agricultura cooperatistă.Cooperativele agricole dețin numai 39,7 la sută din totalul bovinelor, deși în raport cu suprafața ar trebui să dețină circa 62 la sută. La porcine, ele dețin 25,7 la sută, la ovine 38 la sută, iar la păsări 8,7 la sută. Este clar, tovarăși, că această situație impietează asupra dezvoltării și consolidării unor cooperative agricole. Sigur, sînt și greutăți în asigurarea furajelor, dar n-am putea spune că baza de care dispunem este folosită rațional. Mă refer la pășunile șl fînețele de munte, la resursele pe care le-am putea avea prin cultivarea rațională a furajelor și extinderea culturilor duble, prin buna gospodărire și prelucrare a nutrețurilor. Chiar cu actualele posibilități, dacă am lucra mai bine, și va trebui să lucrăm mai bine, vom putea să obținem rapid sporirea numărului de animale și îmbunătățirea furajării lor.Faptele demonstrează că dezvoltarea creșterii animalelor oferă posibilități largi de sporire a veniturilor. Prețurile oferite de stat pentru achiziția de came din cooperative sînt acoperitoare și stimulatorii pentru crescătorii de animale. Creșterea animalelor poate fi nerentabilă numai acolo unde se face risipă, unde această activitate nu se desfășoară pe baza unor norme raționale.In ce privește creșterea bovinelor : la noi, greutatea medie a unui vițel tăiat este de 279 kg. Dacă cei peste un milion de viței cîți s-au tăiat anul trecut ar fi fost îngră- șați pînă Ia 300—310 kg. am fi a- vut un spor de circa 30 000 de tone de carne. S-ar fi îmbunătățit și aprovizionarea populației, ar fi crescut și veniturile cooperativelor. Rezervele de rentabilitate în zootehnie constau în organizarea rațională a creșterii și îngrășării animalelor, în furajarea lor corespunzătoare.Așa cum am arătat mai înainte, creșterea animalelor este unul din sectoarele deosebit de importante, mai cu seamă pentru cooperativele de deal și de munte. Dezvoltarea acestui sector trebuie să stea în centrul activității noastre. O deosebită atenție va trebui acordată aplicării în toate cooperativele a măsurilor de prevenire și combatere a bolilor la a- nimale și păsări în vederea reducerii la minimum a mortalității. îndeplinirea sarcinilor de plan în domeniul zootehniei impune îmbunătățirea activității zootehni- cienilor și medicilor veterinari, a Institutului de cercetări zootehnice și a sectorului care se ocupă de creșterea animalelor la Consiliul Superior al Agriculturii. Va trebui ca în cel mai scurt timp să se precizeze bine răspunderea sectorului zootehnic din Consiliul Superior al Agriculturii, sporin- du-i-se rolul în dezvoltarea creșterii animalelor. Totodată este necesar să se stabilească mai clar sarcinile și răspunderea inginerilor zootehniști din unitățile agricole.Trebuie să facem ca Institutul de cercetări zootehnice să se o- cupe într-adevăr de creșterea a- nimalelor; el trebuie să fie mutat din București pentru că în București nu se poate face zootehnie. Dezvoltarea zootehniei cer* 

muncă și răspundere serioasă pentru îmbunătățirea raselor. Pe a- ceastă linie s-au făcut unele începuturi dar de mulți ani ele au rămas în umbră. Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să acționeze cu mai multă energie pentru organizarea acestui sector, pentru organizarea cercetării și a- sistenței tehnice în zootehnie, e- laborîndu-se un plan special pentru dezvoltarea creșterii animalelor. Ridicarea bunăstării, asigurarea hranei populației e legată în bună măsură de creșterea producției de carne, lapte și ouă. în cîțiva ani trebuie să lichidăm ră- mînerile in urmă existente în sectorul zootehnic.în cadrul acestui program trebuie să ne preocupăm și de îmbunătățirea bazei furajere, de industrializarea producției de furaje, în cîțiva ani trebuie să asigurăm șl sectorul de stat și cel cooperatist cu furajele necesare. Avem toate condițiile și putem realiza în scurt timp acest lucru. Eu rog președinții de cooperative, uniunile județene, primii secretari ai comitetelor județene de partid să acorde o atenție deosebită acestei probleme, să treacă de îndată la măsuri concrete pentru îmbunătățirea activității în zootehnie, să ajute Consiliul Superior al Agriculturii, Comitetul Central al partidului ca, pe baza propunerilor specialiștilor, a țăranilor, a tuturor oamenilor muncii din a- gricultură, să se elaboreze un plan judicios de dezvoltare a zootehniei în țara noastră.Va trebui, de asemenea, să analizăm și să reorganizăm în cel mai scurt timp activitatea medicilor veterinari, care au o mare răspundere în apărarea sănătății animalelor. Astăzi avem un mare număr de medici veterinari. Dar trebuie să asigurăm ca ei să-și desfășoare activitatea în condiții bune, să exercite un control ferm și eficient asupra stării de sănătate a animalelor, să asigure asistența și îngrijirea animalelor. Ei trebuie să ia măsuri severe acolo unde nu se respectă regulile veterinare, așa cum se proceda și în trecut, în țara noastră, și cum se procedează și în alte țări.
Tovarăși,în această ședință s-a vorbit și despre viticultură și pomicultură, în aceste sectoare s-au făcut mari investiții. După situațiile pe care le avem, numai în cooperative s-au plantat în ultimii 10 ani peste 150 000 de hectare cu pomi fructiferi și 108 000 hectare cu vii. Rezultatele nu sînt însă nici aici pe măsura eforturilor făcute. în județul Argeș, de exemplu, s-au făcut mari plantații de pomi, dar unele nu au intrat încă' pe rod. Această situație nu este numai în Argeș. De asemenea, multe vii ne- fiind îngrijite corespunzător nu au dat randamentul scontat. Toate plantațiile trebuie să fie îngrijite în mod exemplar. Rog pe primii secretari, pe președinții uniunilor cooperatiste, directorii direcțiilor agricole județene, pe inginerii și președinții cooperativelor să nu se mulțumească cu faptul că au sesizat, că au raportat această stare de lucruri. Trebuie ca începînd din primăvara acestui an să se pună ordine în toate plantațiile, astfel încît ele să poată da rapid producții corespunzător investițiilor făcute. Avem posibilități să obținem o sporire substanțială a producției de struguri și fructe, satisfăcînd în mai mare măsură cerințele de consum ale oamenilor muncii.în fine, tovarăși, aș dori să mă refer la legumicultură. Așa cum am arătat, în ultimii trei ani am avut o creștere medie bună a producției. în anul 1968, producția de legume a fost cu 38,8 la sută mai mare decît producția medie anuală din perioada 1961—1965. Avem însă condiții pentru a obține recolte mai bune, pentru a satisface mai din plin cerințele populației. în ce privește mijloacele materiale și financiare s-a dat, aș putea spune, aproape tot ceea ce au cerut tovarășii din Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor. Nu e rezolvată, într-adevăr, pe deplin problema mecanizării, dar nu cred că aceasta constituie cauza principală a realizării unor producții slabe. Rezervele constau în primul rînd în producția la hectar. A spus aici un tovarăș că în cooperativa unde lucrează s-au obținut 900 de tone de legume de pe 33 de hectare ceea ce înseamnă 27 000 kg la hectar, într-o zonă care nu este din cele mai propice pentru legumicultură. în alte părți, de exemplu în județul Timiș, o cooperativă a obținut pe 88 de hectare 37 000 kg la hectar. Asemenea cooperative sînt și în alte județe, dar ele sînt încă puține, tovarăși. Avem posibilitatea să irigăm complet suprafața de aproape 120 000 ha de legume ce se cultivă în cooperative. Dacă am obține, nu 27 000 kg la hectar, ci numai 18 000—20 000 kg am asigura în întregime, numai din cooperative, fondul central de legume pentru consumul intern și export și ar rămîne o cantitate mare și în cooperative pentru consumul intern.
Pentru aceasta, «uprafața culti

vată eu legume trebuîe să fie bine aleasă, și repet, trebuie să punem legume numai pe terenuri irigate. Este necesar, de asemenea, să fie luate măsuri pentru asigurarea tuturor sortimentelor de legume d« care avem nevoie. Departamentul care se ocupă cu valorificarea legumelor trebuie să cunoască mat bine cerințele populației și, pe a- ceastă bază, să întocmească contracte ferme cu cooperativele. Sînt complet de acord cu propunerile ca întocmirea contractelor să se facă pe bază de prețuri ferme.O problemă importantă în dezvoltarea producției de legume este asigurarea semințelor. Consider că nu este normal ca și în -acest an să importăm semințe de roșii, de zarzavaturi, în timp ce avem un institut și stațiuni de cercetări legumicole. Consiliul Superior al A- griculturii trebuie să întocmească un program special pentru rezolvarea problemei semințelor de legume, începînd încă din acest an. Rog pe tovarășii din județe să se ocupe de asemenea activ și energic de rezolvarea acestei probleme. De producerea seminței trebuie să răspundă Consiliul Superior al Agriculturii, Institutul de cercetări legumicole, dar trebuie ca și Departamentul care contractează legume să asigure producătorilor să- mînța, așa cum se procedează la tutun și la sfecla de zahăr. Departamentul trebuie să controleze dacă sămînța corespunde sortimentelor și calității legumelor pe care le contractează. El trebuie să controleze totodată modul cum se execută lucrările agricole pe suprafețele cultivate cu legume contractate. Rog în mod deosebit pe primii secretari, pe directorii direcțiilor agricole și pe președinții uniunilor cooperatiste să controleze acum situația pregătirii producției legumicole și să ia toate măsurile ca în acest an populația să fie aprovizionată cu legume la timp și în cantități îndestulătoare.M-am referit, stimați tovarăși, la o serie de domenii de activitate hotărîtoare pentru asigurarea creșterii rapide a producției, deci și a veniturilor unităților agricole. Desigur, în realizarea acestor sarcini un rol hotărîtor îl au cadrele, oamenii care trebuie să înfăptuiască toate aceste măsuri. Este adevărat, noi avem un număr suficient de specialiști agricoli, îndeosebi de ingineri agronomi șl medici veterinari. Avem mai puțini zootehniști, dar și inginerii agronomi șl medicii veterinari se pot ocupa de creșterea animalelor. Avem multe cadre cu pregătire medie agricolă, dar trebuie să asigurăm ca ele să lucreze direct în producție. Pregătind cadre medii, urmărim să creăm nu funcționari pentru agricultură, nu șefi, ci oameni care să muncească efectiv în producție, în sectorul zootehnic, în sectorul legumicol, pomiviticol etc. în industrie cadrele medii, tehnicienii, maiștrii nu sînt funcționari, ei își desfășoară întreaga activitate, nemijlocit, în producție. Amintesc lucrul acesta întrucît la unii tineri care absolvă școala medie agricolă există mentalitatea că s-au pregătit pentru o funcție administrativă sau de conducere. Este necesar să se clarifice bine această problemă cu tinerii care merg să învețe în școlile medii agricole, ca și în școlile de mecanizatori. Cu ei trebuie să se încheie contracte ferme, pentru ca după absolvire să meargă să lucreze efectiv în producția a- gricolă.Așa cum am mai arătat, a crescut nivelul de cunoștințe al președinților de cooperative, al brigadierilor și în general al țărănimii. Dar complexitatea sarcinilor pe care le au de rezolvat cooperativele agricole de producție impune să organizăm un sistem mai eficient de pregătire a președinților și brigadierilor, atît din punct de vedere tehnic, cît mai cu seamă din punct de vedere economic. In legătură cu aceasta cred că ar fi bine ca tovarășii din județe șl chiar din cooperative să se gîn- dească și la faptul dacă este bună soluția la care s-a ajuns în unele cooperative ca inginerul agronom să fie și președinte. Nu cumva sarcinile de președinte îl sustrag de la preocuparea Iui de bază, de la îndeplinirea atribuțiilor sale de specialitate ? Și apoi nu se creează astfel o situație care nu-i mai permite să-și îndeplinească rolul de reprezentant al statului în cooperativă, cu obligația de a asigura aplicarea directivelor și hotărîrilor statului T Inginerul agronom trebuie să fie ceea ce este inginerul șef într-o întreprindere, adică specialistul care răspunde de aplicarea tuturor măsurilor agrozootehnice, care cunoaște legile și dispozițiile statului și asigură aplicarea lor. Nu mă gîndesc ca inginerul să fie un inspector, ci ca el să vegheze la aplicarea măsurilor agrozootehnice stabilite de organele de stat în interesul creșterii producției, dezvoltării continue a agriculturii noastre. Studiind situația din cooperativă, inginerul trebuie să organizeze chiar o activitate de cercetare, împreună cu 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Ii-a) petrolului
să se genera- larg și

in industria obținerea unor rezultate superioare
industria alimentarăceilalți specialiști din cooperativă, și cu unii țărani cooperatori, ju- cînd un rol activ în aplicarea științei agricole, în ridicarea generală 

a nivelului activității cooperativei.Trebuie, de asemenea, tovarăși, să acordăm mai multă atenție problemei evidenței mijloacelor materiale și a disciplinei financiare în cooperative. Sînt unele sesizări cu privire la abuzuri și abateri, mai mici sau mai mari, facilitate de proasta evidență economică. în cooperative există un număr mare de contabili și socotitori. Există și cîte un contabil-șef, iar la uniunea ju- dețeanăr un număr destul de mare de îndrumători contabili. Ar trebui deci să se asigure o evidență și un control gestionar bun în toate cooperativele. Din păcate, nu toate aceste cadre au pregătirea corespunzătoare. Din cei 4 600 de conta- bili-șefl numai circa 1 000 au studii medii și superioare. Nu este normal, tovarăși. Sigur, nu se pot găsi ușor oameni cu studii superioare, dar se pot găsi absolvenți ai liceelor, ai școlilor medii agricole, care au cunoștințe de matematică, unele cunoștințe de contabilitate. Dintre a- ceștia am putea selecționa cadre corespunzătoare pentru funcția de contabil-șef în cooperativă.Una din condițiile principale ale întăririi economice a cooperativelor 
o constituie sporirea acumulărilor din valoarea nou creată pentru lărgirea producției. E necesar să se asigure respectarea prevederilor statutare cu privire la constituirea fondului de acumulare. Pînă acum, un număr de peste 1000 de cooperative alocă pentru acumulări fon- \ duri sub prevederi. Față de 1963, fondurile bănești alocate de cooperative pentru investiții au crescut în 1968 cu 300 milioane lei, ceea ce este puțin. Avem în același timp un număr mare de cooperative care nu folosesc complet mijloacele de care dispun. în 500 de cooperative se găsesc construcții pentru 15 000 de bovine cărora li s-a dat altă destinație; de asemenea este nefolosită 25 la sută din capacitatea maternităților de scroafe, 47 la sută din capacitatea halelor pentru păsări. Este necesar să se asigure peste tot repartizarea a cel puțin minimum prevăzut în statut pentru acumulări, precum și folosirea rațională a fondurilor în vederea dezvoltării rapide a cooperativelor.S-a vorbit aici de organizarea muncii. S-au adus șl unele critici, și trebuie să mă declar de acord cu acei tovarăși care au arătat că unele lipsuri în această direcție nu se datoresc atît cooperativelor, cît indicațiilor și îndrumărilor nestatutare date de uniunile cooperatiste. Trebuie să luăm măsuri pentru a întări ordinea interioară, disciplina în producție, de a face ca într-adevăr toți membrii cooperativei să participe efectiv la realizarea lucrărilor agricole. La noi s-a dovedit eficientă organizarea pe brigăzi și echipe — ca formă de bază a muncii în cooperative. Această organizare a asigurat și asigură consolidarea și progresul cooperativelor agricole de producție. Va trebui totodată să aplicăm cu consecvență principiul retribuției muncii în natură șl în bani în raport cu ziua-muncă, principiu care se dovedește corespunzător condițiilor de astăzi și la care nu se poate renunța. Acestei forme de retribuire i s-au adus o serie de îmbunătățiri, s-a introdus retribuția suplimentară pentru producția obținută peste plan. Aceasta îmbină în mod armonios interesele personale ale cooperatorilor cu interesele generale ale cooperativei și definește mal bine principiul plății pe zi-muncă și în bani. Nu se caute forme care nu sînt de natură să întărească spiritul colectiv, munca în comun, să consolideze cooperativa. O dată cu întărirea principiului retribuției la zi-muncă prin plata în bani și în natură, trebuie să ne preocupăm continuu de perfecționarea normelor. Normele trebuie stabilite în raport cu introducerea mecanizării și a altor măsuri care creează condiții pentru creșterea productivității muncii. Este necesar ca președinții, inginerii agronomi, oi> ganele agricole de stat și cooperatiste să se ocupe serios de îmbunătățirea și perfecționarea continuă a normelor, să înlăture risipa de zile-muncă. Va trebui să asigurăm toate condițiile ca principalul venit al cooperatorului să fie realizat din munca în cooperativă. Numai atunci el va fi legat de cooperativă, numai a- tunci va înțelege că trebuie să facă totul pentru dezvoltarea e- conomică a cooperativei. în cooperativele unde se obțin rezultate bune — chiar și în apropierea o- rașelor — oamenii participă activ Ia muncă, înțelegînd că producția din cooperativă le asigură bunăstarea. Iată de ce, dezvoltînd cooperativele, cea mai mare parte a venitului membrilor cooperatori 

trebuie să provină din munca

prestată în cooperativă. Să întărim spiritul colectiv și să contribuim și pe această cale la de- săvîrșirea ca clasă nouă a țărănimii, care, strîns unită cu clasa muncitoare și împreună cu a- ceasta, cu toți cei ce muncesc, construiește socialismul.Este necesar, tovarăși, întărească rolul adunării le, manifestîndu-se maiefectiv democrația cooperatistă. Problemele de bază ale cooperativei trebuie să fie discutate pretutindeni In adunarea generală, astfel ca toți cooperatorii să cunoască măsurile ce se stabilesc, să cunoască permanent cum se înfăptuiesc aceste măsuri. Numai așa cooperatorul va ști că tot ceea ce se face este în interesul lui șl va participa activ la întreaga muncă pentru creșterea avuției cooperativei, și implicit pentru creșterea bunăstării sale. Atunci cînd s-a hotărît formarea Uniunii Naționale și a uniunilor județene cooperatiste, s-a pornit tocmai de ,1a necesitatea de a se a- sigura o conducere și o îndrumare mai activă și mai permanentă a cooperativelor, a activității lor interne, pentru creșterea rolului adunării generale a cooperatorilor In viața cooperativei și a satului, pentru antrenarea maselor țărănimii în întreaga viață politică a țării. Din păcate, uniunile cooperatiste județene și U- niunea Națională nu au acționat încă așa cum trebuie în acest domeniu. Cred că una din concluziile principale ale acestei plenare trebuie să fie concluzia că în viitor uniunile județene, Uniunea Națională să acorde cea mai mare atenție tocmai acestor domenii de activitate.
Stimați tovarâși,

în natură trebuie să

începînd cu Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor și cu Consiliul Superior al Agriculturii este necesar să se îmbunătățească radical activitatea de conducere a agriculturii. Trebuie să înțelegem tovarăși că agricultura, cooperativele agricole nu pot fi conduse prin circulare și instrucțiuni, ci prin participarea efectivă la viața cooperativei, printr-un contact permanent și o legătură strînsă cu cooperativele. Lucrătorii uniunilor cooperatiste și ai direcțiilor agricole județene trebuie să participe cu regularitate la adunările generale, la ședințele de consiliu, să sprijine cooperativele în organizarea muncii și a producției, să devină, într-adevăr, organe de lucru, de îndrumare și de ajutor concret al cooperativelor. Președintele, inginerul agronom din cooperativă să se poată adresa oricînd direcției agricole și uniunii cooperatiste județene, pentru a primi operativ sprijinul necesar. Din păcate luni de zile unii președinți de uniuni cooperatiste și șefi ai direcțiilor agricole județene nu trec prin cooperative. Așa nu se poate conduce agricultura. Tovarășii de la Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, de la Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să înțeleagă că dacă nu au legătură efectivă cu județele, dacă nu asigură îndrumarea și rezolvarea operativă a problemelor care se ridică în județe, nu-și pot îndeplini cum trebuie atribuțiile. Eu vă rog pe dumneavoastră, cei de la județe, să fiți mai exigenți atît față de munca dumneavoastră înșivă, cît și față de munca organelor centrale. Trebuie acționat împreună pentru a produce o cotitură în activitatea organelor agricole de stat și cooperatiste.Problemele care se ridică în a- gricultură sînt mari și complexe. Ele pot fi realizate nu prin circulare, nu prin hîrtii, ci printr-o conducere științifică, concretă, operativă. Organele noastre centrale și județene au capacitatea de a rezolva aceste probleme. în munca tuturor trebuie să se manifeste însă cu putere spiritul de partid. Să nu vă lăsați influențați de spiritul birocratic, funcționăresc, să luptați împotriva lui; numai atunci veți putea rezolva cu succes sarcinile de mare răspundere ce vă revin.Aș dori să mă refer și la unele sarcini ale organizațiilor de partid. Desigur, munca de partid la sate nu poate să aibă alt țel decît realizarea sarcinilor de producție în cooperative și în întreprinderile de stat, așa cum în industrie munca de partid are ca țel principal îndeplinirea planului de stat Trebuie să spunem, tovarăși, că la sate avem organizații de partid puternice. Aici lucrează 820 000 de membri de partid, din care circa 510 000 In cooperativele agricole de producție. Avem puternice comitete de partid în comune, birouri de organizații în cooperative. Deci o forță uriașă, care poate să asigure realizarea a tot ceea ce ne propunem în agricultură. Este necesar să tragem învățămin-

r

te din neajunsurile care s-au manifestat pînă acum pentru că lipsurile de care am vorbit aici privesc, pînă la urmă, și reflectă șl S în ultimii trei ani, în indus- munca organelor noastre județene < ‘r,a petrolului au fost puse în și comunale de partid. în tot ceea > printre care complexul de crace este bun se află încorporată și < care catalitică de la rafinăria munca organizațiilor de partid, > Brazi, complexul pentru fabri- precum în tot ceea ce este rău se < uleiurilor de la rafinăriaoglindesc și deficiențele activității Z catalitică de la rafinăria din lor. Ca în toate domeniile de ac- y orașul Gheorghe Gheorghiu-Dejtivitate, șl aici trebuie să nu ne z altele. Aceste capacități de __ „„ 1_______________________ ___________ ,• z producție și măsurile luate mulțumim numai cu hotărîri, ori- < pentru organizarea științifică a cît ar fl ele de bune, ci trebuie z producției și a muncii au făcut să luăm măsuri de a organiza > ca *n perioada amintită să se “ penta îndeplinirea hotărî- f dAe.S. Zrilor, de a exercita un control per- > nerale, bitum, hidrocarburi aro- manent pentru ca măsurile stabi- Z matice și alte produse petrolle- lite să fie duse pînă la capăt. Ori- > re- c“rsul acestui cît ar fi de bune, hotaririle rămîn < volum de investiții și să intre pe hîrtie și nu pot să joace un rol > în producție noi obiective. Cel prea mare dacă nu se urmărește < ma! important dintre ele este „ Z rafmaria de Ia Pitești. La Braziaplicarea lor. Ceea ce spun se re- > vor jnjra jn funcțiune instalații feră, tovarăși, atît la activitatea < moderne pentru producerea xi- organelor de partid județene, a or- > lenilor. Va începe, de asemenea, sranizatiilor comunale cît si la < sa Produca rafinăria de la Crișa- ganizațnior comunale, cit și ia c na> care va aslgura> în primui munca noastra, a celor care lu- > rînd, o creștere substanțială a crăm la Comitetul Central, care 4? producției de bitum. Noile capa- avem atribuții directe legate de > d„e producție și măsurile de.Srtaltaă. Trebuie să .sigură», o lmai bună îndrumare șl conducere > face ca în 1969 în industria pe- a activității de către organele și < trolului producția globală să nrvanizatiilo noastre de nartid să > crească cu circa 300 milioane organizațiile noastre ue pârtia, sa z lej faț. de rcalÎ2ările anului asigurăm creșterea rolului organi- < trecut, să sporească productivi- zațiilor de partid în toate unită- z tatea muncii cu 18 la sută față țile agricole în lupta pentru spo- < de Prevederile planului cincinal, rirea producției, pentru dezvolta- » ' gerpres>rea și consolidarea cooperativelor.La sate avem, de asemenea, organizații de tineret puternice, care cuprind sute de mii de membri. Trebuie ca organizațiile noastre de partid să îndrume mai bine activitatea lor, pentru ca ele să a- ducă o contribuție mai activă la îndeplinirea sarcinilor din agricultură.Consiliile populare județene și comunale au, prin noua lege de organizare, sarcini precise și de mare răspundere în conducerea și îndrumarea activității din agricultură. Trebuie să facem ca ele să-și îndeplinească în bune condiții atribuțiile și să exercite o influență puternică asupra îndeplinirii sarcinilor trasate de partid și guvern.Nu m-am referit la problemele activității ideologice, ale muncii de educație, deși au o mare importanță în viața satelor; o vom face cu altă ocazie. Ceea ce aș dori însă să subliniez este că în această muncă trebuie să antrenăm pe toți intelectualii de la sate. Astăzi nu există comună care să nu aibă 20 pînă la 50 de intelectuali. Sînt comune cu 80—100 de intelectuali — învățători, profesori, medici, ingineri. Ei reprezintă o forță care poate exercita o mare influență asupra ridicării culturale a satelor, creșterii conștiinței socialiste a țărănimii. Organizațiile noastre de partid trebuie să mobilizeze intelectualitatea la întreaga muncă de transformare economică, socială și culturală a satului. Sînt convins că, unind toate aceste forțe, vom reuși ca în scurt timp agricultura noastră cooperatistă să se ridice la un nivel superior.Săptămîna viitoare vor începe a- dunările generale în cooperativele agricole. în aceste adunări trebuie să se dezbată în mod aprofundat toate problemele legate de dezvoltarea agriculturii, să se discute deschis lipsurile, neajunsurile și măsurile ce trebuie luate. Adunarea generală, care trebuie să fie o adunare de lucru, să se desfășoare sub semnul mobilizării tuturor forțelor pentru întărirea și dezvoltarea fiecărei cooperative. în felul acesta se va dovedi în fapt că adunarea generală joacă un rol hotărîtor în întreaga viață a cooperativelor agricole. Adunările generale în cooperativele agricole au loc concomitent cu desfășurarea campaniei electorale care creează condiții pentru mobilizarea și mai intensă a tuturor forțelor națiunii noastre în vederea înfăptuirii politicii partidului. îmbinîndu-se armonios, aceste două acțiuni trebuie să ducă la dezvoltarea inițiativei, a spiritului gospodăresc al țărănimii cooperatiste, la noi realizări pe calea consolidării cooperativelor a- gricole de producție.Anul acesta vom sărbători a25-a aniversare a eliberării patriei; totodată ne pregătim pentru Congresul partidului. întîmpinarea a- cestor evenimente trebuie să se desfășoare sub semnul îndeplinirii sarcinilor de creștere a producției industriale și agricole înscrise în planul anual, pentru realizarea programului elaborat de Congresul al IX-lea în vederea înfloririi multilaterale a patriei. Vă rog să transmiteți membrilor de partid, tuturor cooperatorilor, urări de succese tot mai mari în activitatea pe care o desfășoară pentru propășirea continuă a agriculturii noastre cooperatiste.

an ur- un mare

Noi tipuri 
de tractoareAbia au ieșit de pe banda de * montaj primele loturi de trac- 4 toare L 400 — legumicol și 4V 400 — viticol, și în serviciile 4 de concepție ale cunoscutei u- 4 zine brașovene prind contururi 4 tot mai precise alte variante ale ’ tractorului de 40 C P. Se pregă- 4 tește intens asimilarea tractoa- 4 relor U 401 — pomicol, pe roti 4 cu dublă tracțiune, SV 400 — 4 viticol, pe șenile, destinat lu- J crărilor în vii aflate pe pantă 4 cu înclinație accentuată, și SM 4 pe șenile, care va fi folosit la 4 efectuarea de arături și alte 4 lucrări pe terenuri în pantă. 4Tractoarele de 40 CP, diverși- 1 ficate corespunzător cerințelor 4 actuale ale economiei noastre 4 naționale, sînt echipate cu ace- 4 lași, moțor. de trei cilindri cu 4 injecție directă. "■ 'Anul acesta, uzina brașoveană 4 de tractoare urmează să pro- 4 ducă, în paralel, 12 tipuri de 4 tractoare de 65 și 40 C P. Pen- 4 tru a face față acestor sarcini 4 sporite, uzina și-a organizat < din timp procesul tehnologic, 4 putînd realiza in plus, față de 4 anul trecut, 3 800 de tractoare. < (Agerpres) j

La Timișoara și Gătaia au fost date în funcțiune două noi stații de transformare de 110 kV, precum și liniile aeriene aferente transportului de curent e- lectric. S-a îmbunătățit astfel alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale și a unităților agricole din partea de est a orașului Timișoara și din zonele Deta, Birda, Recaș, Topolăvățul-Mare, Giarmata și Orțișoara. Alte două stații de transformare de 110 kV, împreună cu liniile de transport, au fost date în folosință la Lipova și Semlac. Ele au sporit capacitatea de alimentare cu energie electrică a unui mare număr de unități industriale și agricole din zonele Arad, Lipova, Semlac și Săvîrșin. în județele Arad, Timiș și Caraș-Severin au fost puse în funcțiune peste 2 000 de posturi de transformare, care au asigurat îmbunătățirea tensiunii curentului electric la mai mult de 30 la sută din numărul total al consumatorilor.In prezent sînt în curs de construcție noi stații de transformare de 220 și 110 kV, la Timișoara, Reșița, Arad, Caransebeș. (Agerpres)
Trenuri remorcate

de locomotive 
electrice

Recenta hotărîre a Consiliului de Miniștri referitoare la generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în întreprinderile din ramura industriei alimentare — care se înscriu în directivele Congresului al IX-lea privind creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii — continuă să fie viu comentată în fabrici și uzine, oamenii muncii mani- festîndu-și satisfacția în le- _ .gătură cu prevederile ei și : capacităților de producție, hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru a ridica și mai susținut nivelul . eficienței activității economice.— Dintre cel ale căror salarii vor fi majorate în acest an, potrivit noii ho- tărîri, fac parte și lucrătorii din Fabrica de preparate și conserve de carne din orașul Deva — ne-a spus tov. loan Andraș, șef de echipă la această întreprindere a industriei alimentare. Noi ne-am convins că singura sursă de ] ridicare a nivelului de trai I este dezvoltarea economiei, creșterea avuției naționale și de aceea ne vom spori eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an.Potrivit unor calcule, în condițiile tărîri, în ponderea în totalul muncitor sută.mai adaugă vechime.

scopul creșterii avuției poporului — sînt caracteristici fundamentale ale noii ho- tărîri.Ne-am notat că, de pe acum, comitetul de direcție din cadrul acestei întreprinderi a și studiat posibilitățile de economisire suplimentară a unor importante fonduri bănești — în valoare de 1 300 000 lei — și aceasta prin mai buna gospodărire a materiilor prime, prin eliminarea risipei, utilizarea judicioasă asporirea producției de patiserie și altele. Chiar și aceste cifre și măsuri sînt o dovadă a hotărîrii colectivului fabricii de a răsplăti prin fapte eforturile statului nostru de a ridica necontenit bunăstarea oamenilor muncii.— Toți sîntem datori să muncim mai bine și mai rodnic — ne-a spus cocăto- rul Vasile Buda. Aplicarea hotărîrii îmi va permite să obțin un cîștig sporit, datorită faptului că am o vechime în întreprindere de peste 18 ani. Noul sistem de salarizare și majorarea salariilor stimulează, de a- semenea, ridicarea rii, stabilitatea muncitor la locul muncă. Sîntem califică- fiecărul său de direct

— Cu toții am luat cunoștință de hotărîre și sîntem pe deplin satisfăcuți că salariul nostru este de acum tot mai direct legat de realizările pe care le obținem, de contribuția fiecăruia la îmbunătățirea activității întreprinderii, la înflorirea întregii economii naționale.Acordarea salariului în funcție de cantitatea și calitatea muncii, de răspunderea în realizarea planului a fost comentată favorabil și de alți muncitori și tehnicieni din fabrică, printre care muncitoarele Sabina Duinu și Lucia Ghimuș, de Ia secția de preparare a untului. In aceeași secție, ne-am adresat tov. Vasile Haureș, „veteran" în producerea lactatelor. El are categoria de salarizare cea mai ridicată și o vechime la același loc de muncă de 21 de ani. ..Grijii permanente a partidului pentru creșterea nivelului de trai — ne-a spus „veteranul" — îi răspundem prin fapte. Secția și-a îndeplinit pe 29 ianuarie sarcinile de plan ce-i reveneau pe întreaga lună". De la alți interlocutori, între care lăcătușul mecanic Mircea Zidaru sau doctorul veterinar Constan-

(Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost subliniată 
In repetate rînduri de întreaga 
asistență cu vii și îndelungi a- 
plauze).

în Gara de Nord au început să sosească primele trenuri remorcate de locomotive electrice, consemnîndu-se astfel introducerea noului sistem de tracțiune pe întreg traseul care leagă Capitala de orașul de la poalele Tîmpei.Introducerea tracțiunii electrice pe prima magistrală feroviară a țării prezintă numeroase a- vantaje. Astfel, se înregistrează o creștere a vitezei de circulație cu circa 60 la sută, o capacitate de trafic cu circa 30—10 la sută mai mare, manevre mai rapide, precum și economii de combustibil de circa 70 la sută. Distanța de la București la Brașov va fi parcursă în circa două ore. Este de menționat că, pentru evitarea unor perturbări în traficul feroviar, Ministerul Căilor Ferate nu va schimba timpul de parcurs al trenurilor remorcate cu locomotive electrice, pînă Ia intrarea în vigoare a noului mers, la sfîrșitul lunii mai 1969.(Agerpres)

aplicării noii ho- această fabrică salariului tarifar cîștigului fiecărui va fi de 95,8 la Dacă la aceasta se și sporul de—...... ... premiile pentrurezultate deosebite, precum și gratificațiile anuale pentru depășirea prin efort propriu a beneficiilor planificate — rezultă că prevederile acestei hotărîri se vor răsfrînge în bine în viata fiecărei familii.— Am reținut ca o caracteristică principală a noii hotărîri — a continuat șeful de echipă — că salariile muncitorilor și personalului tehnico-administrativ din întreprinderi vor fi stabilite în funcție de cantitatea, calitatea și răspunderea în muncă, fiind mai direct legate de rezultatele în producție ale și ale unității în ansamblu. __Tocmai de aceea, îmi exprim convingerea că aplicarea hotărîrii va constitui " un puternic imbold pentru • realizarea exemplară a sarcinilor de plan șl angajamentelor, pentru îmbunătățirea calității produselor și obținerea de beneficii peste prevederi. Așa înțelege colectivul întreprinderii noastre să răspundă grijii partidului și statului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai oamenilor muncii.Asemenea satisfacție însuflețire în muncă trezit recenta hotărîre în rîndul colectivului bricii de . întreprindere care livrează zilnic 33 tone de pîlne pentru aprovizionarea populației din municipiul Reșița și din împrejurimile lui.— Hotărîrea privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea ne-a relatat tin Ogîrlaci, treprinderii panificație stimulează considerabil a- portul fiecărui salariat și al tuturor unităților industriei alimentare la perfecționarea producției și a muncii. Fiecare se simte angajat în ridicarea calificării sale, în acțiunea de îmbunătățire a calității produselor și, totodată, de mărire a eficienței activității întreprinderilor în ansamblu. înalta responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor de plan, precum și împletirea mai strînsă a intereselor generale ale nomiei naționale cu ale oamenilor muncii — în

fiecăruia

alȘl a Și Fa- pîine din Reșița,

salariilor, ing. Constan- directorul înde morărit și Caraș-Severin,
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cointeresați ca întreprinderea, în ansamblu, să meargă bine, deoarece cu cît beneficiile suplimentare realizate vor fi mal mari, cu atît sumele de bani acordate drept gratificați! muncitorilor șl tuturor sa- lariaților vor fi mai substanțiale.Nu întîmplător în fabrică în acest nou an — se desfășoară o muncă intensă pentru a se pune în valoare noi și Jmportante rezerve interne îndreptate spre creșterea economicității și calității producției, pentru a oferi populației bunuri de consum potrivit cererilor ‘ sporite.Ne-am brica de ______ __ _______din Pitești, unde ne-am dat seama — din primele discuții — că hotărîrea a fost primită cu viu interes, cu vie mulțumire și recunoștință față de politica partidului și statului nostru.— Salariile celor care lucrăm în industria alimentară — ne-a spus O. Fu- saru, șeful serviciului planificare — urmează să :crească în medie în noul an cu 10,6 la sută, ceea ce reprezintă anual un spor de salarii de 260 milioane lei. împreună cu majorarea în avans a salariilor mici din anul 1967, de 73 milioane lei, se asigură în acest fel pe ansamblu o creștere în medie, a salariului de 15,1 la sută.Planiflcatorul-șef a făcut pe loc un calcul al salariilor îmbunătățite pe care le vor primi de la 1 februarie a.c. muncitori ca Nicolae Tutunaru, Mircea Zidaru sau Ion Nicolae. Sînt creșteri vizibile — de peste 200 de lei la flecare. în plus, cei cu stagiu mare în producție se vor bucura și de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate a Industriei alimentare. Ia- tă-ne în fabrică, Ia secția de pasteurizare, unde discutăm cu muncitorul Ion Nicolae, care ne-a spus :

tin Pătrașcu, am reținut a- precierile lor pozitive față de prevederile din hotărîre referitoare Ia acordarea de premii salariaților care obțin rezultate bune în muncă, a gratificațiilor anuale legate de depășirea prin efort propriu a beneficiilor planificate.In încheierea vizitei, ing. Mohanu, șefa fa- precizat între al-
și exigențelor eideplasat și la Fa- produse lactate

Ștefania brlcii, a tele :- Ca termenii constituie pentru cei sectorul industriei alimentare un excelent ferment. (Disciplina în producție, preocuparea pentru a munci mai bine cresc necontenit. O primă măsură pe care o vom întreprinde de urgență este deschiderea cursurilor de ridicare a calificării la locul de muncă, cursuri ce sînt solicitate de tot mai mulți muncitori. Hotărîrea stabilește doar o strînsă corelație între calificare, răspundere, rezultate și venituri...Iată-ne și la fabrica de bere „Grivița" din București. întruniți într-o adunare spontană, salariatii acestei vechi fabrici bucu- reștene au dat glas fundei ’ bucurii __ _____hotărîrii, angajîndu-se depună pentru piară a— Decut, colectivul nostru — ne-a spus inginerul-șef Teodor Predescu — a do- bîndit însemnate succese în ridicarea eficientei economice, care, transformate într-o singură cifră. însumează 147 000 lei economii la prețul de cost. Nu ne vom opri aici. Pentru 1969, sfătuindu-ne cu muncitorii și maiștrii experiență, care cunosc bine fabrica și utilajele, am găsit că este posibil să dăm peste plan 14 000 de bere și mai mult 1 milion sticle de bere, ceasta ne va permite

să mă exprim în noștri, hotărîrea din

.... ___ ____ pro-lor satisfacții și în urma apariției , săeforturi sporite realizarea exem- sarcinilor pe 1969. altfel, în anul tre- colectivul spus

cu

depășim cu circa 1,5 milioane lei producția-marfă vîndută și încasată și socotind economiile suplimentare la prețul de cost, pe care scontăm să le obținem, vom realiza în plus 250 000 de lei beneficii.Ne-am adresat și unei vechi muncitoare a fabricii, Maria Panfiloiu, care lucrează în aceeași secție de 27 de ani. Potrivit noii hotărîri, salariul ei lunar va crește cu 358 de lei.— M-am atașat mult de secția în care lucrez, ne-a relatat ' ’la fel. muncă, reușit tone de orz. din care s-au putut fabrica suplimentar 10 tone de malt, ceea ce înseamnă 50 000 litri de bere. Am căpătat, în acest moment, dovada prețuirii muncii noastre și socotim că ea ne e pe deplin răsplătită. Nu întîmplător ne-am hotărît să prelungim. în acest an. campania de malțificare și încă de acum vom lua măsuri pentru mărirea suprafeței de răcire la instalația de condiționare a aerului prin posibilități proprii și credem că vom putea realiza suplimentar circa 55 tone de malt. 51 aceasta e numai o măsură. Dorim ca în acest mod să arătăm conducerii de partid și de stat că sîntem la înălțimea eforturilor pentru creșterea neîncetată a nivelului de trai.în discuție a intervenit și tov. Vasile Dimcea, berar în secția fierbere.— Marea majoritate a lucrătorilor din fabrică sînt meșteri vechi, care cunosc bine „tainele" meseriei și care în permanentă sînt preocupați de a găsi noi rețete de fabricație prin care berea să fia mai ieftină, dar în același timp mai gustoasă. Numai anul trecui, prin creșterea procentului de adaos de cereale nemaltificate utilizate ca înlocuitor de malț s-au obținut peste 120 000 am cunoscut tărîrii. prin muncitorilor vechi, ni arată o considerație cială. desigur ne-am făcut fiecare o socoteală și am văzut că numai sporul de vechime va reprezenta 100—200 delei. Si atunci ne-am hotărît să facem totul în sec- ' ția noastră pentru ca, pe de o parte, cel de-al 4-lea cazan de prelucrare a cerealelor nemaltificate să lucreze cu capacitate maximă și. pe de altă parte, să introducem o nouă metodă de prelucrare, care să permită creșterea randamentului și sporirea productivității muncii, concomitent cu reducerea consumurilor specifice si îmbunătățirea calității producției.

interlocutoarea. Și ceilalți tovarăși de Anul trecut am să economisim 14

economii de lei. După ce cuprinsul ho- care nouă, se spe- meritată.

★Secvențele prinse în întreprinderile prezentate. în ..focul" muncii. arată că noua hotărîre a generat pretutindeni în unitățile din industria alimentară vie satisfacție și interes, dar și decizia oamenilor muncii de a răspunde prin noi rezultate grijii pe cara partidul și guvernul o dovedesc, în continuare, pentru ridicarea nivelului de trai. Colectivele s-au angajat să obțină noi succese în activitatea lor, să contribuie cu toate forțele la creșterea eficientei economice a întreprinderilor în care lucrează, să facă totul pentru îmbunătățirea aprovizionării populației produse alimentare.
eco- cele
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(Foto : Gh. VlnțUHiUna din secțiile uzinei metalurgice din iași



PAGINA 4 SCÎNTEIA — ioi 30 ianuarie 1969

Aerul celPENTRU
clipade fiecare

Șl CONSILIILE POPULARE

CANDIDAȚI Al FRONTULUI
electorală cinema

Agendă

UNITĂȚII SOCIALISTE

Prof. dr. docent 
llie ARDELEAN 

membru corespondent ol Academiei,
Institutul de igienă București

IN INTIMPINAREA

ALEGERILOR

în ultimele zile au fost desemnați drept candidați ai Frontului Unității Socialiste pentru Marea Adunare Națională :
în JUDEȚUL VASLUI: Fie

rea Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului Economic, în circumscripția electorală nr. 2 — Birlad ; In JUDEȚUL IAȘI: Ștefan Bîrlea, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, în circumscripția electorală nr. 5 — Holboca ; în MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI : acad. dr. docent 
Șerban Țițeica, vicepreședinte al Comitetului pentru energie nucleară. în circumscripția electorală nr. 8 — Baba Novac. Cu acestea, propunerile de candidați pentru Marea Adunare Națională au luat sfîrșit. Au fost desemnați candidații Frontului Unității Socialiste pentru cel mai înalt organ al puterii de stat în toate cele 465 circumscripții electorale prevăzute de Constituția ‘tării.Printre cei propuși se află oameni ai muncii, bărbați și femei. români și din rîndul naționalităților conlocuitoare, muncitori. țărani cooperatori, ingineri. tehnicieni, conducători de mari întreprinderi, mecanizatori, oameni de știintă. cultură, artă și învătămînt. activiști de partid. de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, reprezentanți al cultelor, militari si pensionari, cetățeni care prin întreaga lor activitate și-au legat viata de destinele tării, de interesele celor pe care îi reprezintă.întrunirile electorale în cadrul cărora au fost desemnați candidați! Frontului Unității . Socialiste au constituit' o nouă expresie a încrederii cu care întregul popor urmează politica partidului, prile.i de manifestare a hotărîrii oamenilor muncii de a munci cu mai mult spor pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

A patra oară in fața alegătorilor
Mulți au auzit vor- 

bindu-se despre succe
sele I.A.S. Valea lui 
Mihai, dar mai putini sînt acela care știu că 
în fruntea acestui har-. 'nlc colectiv stă. de a- 
proape două decenii, 
un om plin de inițiativă. un animator ne
obosit al colectivului 
în eforturile pentru 
înfăptuirea politicii 
partidului. Eroul Mun
cii Socialiste Emeric 
Szabo.

De numele directo
rului întreprinderii 
sînt strîns legate im
portantele succese în 
producția agricolă ob
ținute aici; în 1968, 
bunăoară, s-a realizat 
o producție medie la 
hectar de 3 570 kg de 
grîu si 
porumb 
litri de 
fiecare _____ ._____
kg de lină fină de la 
fiecare dintre cele 
5 000 de oi etc. Se 
cuvine să mai adău
găm și metamorfoza
rea cunoscutelor „ni
sipuri zburătoare" de 
prin partea locului —

5 300 kg de 
boabe, 3 574 
lapte de la 

vacă, veste 9

datorită spiritului ino
vator al lui Emeric 
Szabo, care a știut 
să-i însuflețească pe cel din jur — în rod
nice grădini de pier
sici si plantații de vii, 
ce se întind astăzi pe 
mai mult de 1 000 ha.

— Pe lîngă partici
parea la lupta de „do
mesticire" a nisipuri
lor — ne spune fer
mierul Dionisie Tocoi 
— Emeric Szabo stă și în fruntea acțiunii de 
stăvilire a efectelor 
dăunătoare ale revăr
sării apelor. Prin re
gularizarea văii Ieru
lui. prin amenajarea 
de baraje la Andrid, 
Simian și Galospetreti, 
ca si prin alte lucrări 
de hidroameliorații, la 
care își aduc din plin 
contribuția și țăranii 
cooperatori din aceas
tă zonă, mobilizați tot- 
de către el, se vor feri 
de inundații circa 
65 000 hectare și se 
vor iriga alte 2 000.

Ascultîndu-i pe Tra
ian Secan, profesor 
din Simian. Ioan Vl.ă- 
dut. țăran cooperator

din Valea lui Mihai, 
Alexandru Tatay, mai
stru la Întreprinderea 
de industrie locală Să- 
cuieni, afli . ace
leași aprecieri reflec- 
tînd înalta stimă de 
care se bucură acest 
devotat slujitor al binelui colectiv.

La adunarea cetățe
nească, în care Eme
ric Szabo a fost pro
pus candidat al Fron
tului Unității Socialis
te pentru circumscrip
ția nr. 5 Săcuieni, în 
vederea alegerilor de 
deputati în Marea A- 
dunare Națională, vor
bitori ca Eduard Anei. 
Laszlo Kovăcs. losif 
Hevesi au relevat și 
calitățile de bun gos
podar ale candidatu
lui, puse în slujba ob- 
stei.

Sînt doar cîteva din
tre realizările circum
scripției electorale în 
care Emeric Szabo a 
fost deputat și pînă 
acum, candidînd pen
tru a vatra oară.

Creatoarea de modele

I. PITICU

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA ȘI PROBLEMELEPOLUĂRII ATMOSFEREI teatre

*
electorală se 
intensitate în 

sub semnul

des- 
în- 

unei 
con- 

oa-

Campania 
făsoară cu 
treaga tară 
activități creatoare care 
semnează noi victorii ale 
menilor muncii în economie. 
Știință, cultură. In numeroasele 
manifestări prilejuite de apro
piatele alegeri, care au loc in
tr-o atmosferă de entuziasm, 
participanta trec în revistă ma
rile realizări înfăptuite de po
porul nostru pe tărîm econo
mic și obștesc, relevă perspec
tivele luminoase ce se deschid 
patriei noastre în mărețul pro
gram de desăvîrsire a con
strucției socialiste.

o în satele județului Iași au 
fost organizate zilele trecute 
conferințe avînd ca teme uni
tatea moral-politică a poporu
lui, democratismul orînduirii 
noastre socialiste, politica ex
ternă a țării noastre. Asemenea 
conferințe au avut loc șl în ju
dețul Argeș. In fața muncito
rilor de la uzinele „Textila"- 
Pitești, a vorbit tovarășul Pe
tre Popa, secretar al comitetu
lui municipal de partid, despre 
„Municipiul Pitești în plină dez
voltare industrială și social-cul- 
turală". Conferința a fost ur
mată de un frumos program ar
tistic dedicat alegerilor, ' prezentat de ansamblul artistic al 
palatului culturii din localitate.

e In orașele și comunele din 
județul Alba s-au organizat ma
nifestări dedicate tinerilor ale
gători care au împlinit de cu- 
rînd vîrsta majoratului. La li
ceul „Horia. Cloșca si Crișan” 
din Alba Iulia. procurorul Ion 
Bucur a vorbit despre : „Con
stituția Republicii Socialiste 
România — expresie a voinței și năzuinței întregului popor". 
La 45 cămine culturale din ju
deț au avut loc simpozioane și 
expuneri despre politica inter
nă șl externă a partidului, ur
mate de bogate programe ar
tistice.

o Casele de cultură din Ora
dea, Beiuș. Marghita, Salonta 
Si celelalte orașe ale județului 
Bihor au prezentat in fata a 
mii de cetățeni bogate progra
me artistice. La Drăgesti, Bu
cium și în multe alte localități 
s-au ținut simpozioane, „seri de 
întrebări și răspunsuri", discu
ții la „masa rotundă" pe pro
bleme legate de campania e- 
lectorală. Un mare~ număr de 
cinematografe oferă spectatorilor filme documentare _și de 
lung metraj care înfățișează 
frumusețile și bogățiile Româ
niei contemporane.

o Consiliul județean Bacău al 
Frontului Unității Socialiste a 
editat un bogat material pro
pagandistic — broșuri, pliante, 
foi volante etc. în ■ care sînt 
popularizate realizările impor
tante obținute în ultimii ani_ în 
orașele si satele de pe văile 
Bistriței și Trotușulul. Broșura 
„Județul Bacău în anii socialismului". de exemplu, editată în 
peste 10 000 de exemplare, cu
prinde o amplă prezentare a si
tuației economice si social-cul- 
turale din trecut, prezent și 
perspectivele de dezvoltare în 
viitor.

După terminarea 
scolii tehnice textile 
din București. Iulia 
Pescaru a fost propu
să să urmeze. în con
tinuare, un curs pen
tru creatori de mode
le. A insistat un pro
fesor. căruia ' Iulia 
Pescaru i-a criticat 
aspru, la examenul de 
absolvire a scolii, un 
șir de țesături reali
zate de el în culori 
prea sterse ori prea, 
aprinse, cu contexturi 
prea dese sau vrea 
rare.

Profesorul a felici- 
tat-o în cuvinte calde: 
„Frumosul se creează 
numai pe temeiul ți
nui gust exigent. Si 
dumneata ai un ase
menea gust" — i-a 
spus el.

Asa a devenit. Iulia 
Pescaru creatoare de 
contexturi textile la 
fabrica „Tesătura"- 
lași.

Din 1956, de tind 
lucrează în serviciul 
de creație, a realizat, 
în fiecare an. zeci și 
sute de articole si mo
dele noi de țesături. 
Numai în 1968, bună
oară, la articolele cu
rente pe care fabrica 
le-a produs. Iuliei 
Pescaru. împreună cu 
o altă creatoare de 
contexturi, i se dato- 
resc 220 de poziții co- 
loristice. Totodată a 
creat 24 de articole 
noi în 240 de poziții 
coloristice. Dintre 
ccstea. primele 
s-au si aprobat și 
intrat de-acum 
producția anului 1969.

Iulia Pescaru vă
dește o înaltă exigentă 
nu numai în crearea 
modelelor de țesături. 
Este cunoscută de toți 
oamenii din întreprin
dere ca un om care se 
preocupă perseverent, 
de înfrumusețarea fa-

di-

(Agerpres)

în întreaga tară, pe ferite trasee — feroviare sau rutiere — numeroși sa- lariati navetiști folosesc zilnic mijloacele de transport în comun pe care le pun la dispoziție C.F.R. și direcțiile de transporturi auto. Este vorba de salariați care locuiesc la distanțe mari (cu deosebire în sate) de întreprinderile sau institutele în care-și desfășoară activitatea.Subliniem de la bun început că situațiile de care ne vom ocupa în rîndurile ce urmează nu se referă la perioada în care transportul în comun a fost afectat de zăpada abundentă căzută în unele locuri.Să dăm cuvîntul unor cititori. „Acum, iarna — ne scrie Ion Onicel — celor peste 5 600 de' salariați navetiști de la Uzina de piese auto și de la Uzina de autoturisme Colibași, mijloacele de transport în comun le provoacă o sumedenie de neajunsuri. Se pierd zilnic. cu spre uzină și către miciliu, ore prețioase din producție sau din timpul liber al salariatilor. Cea mai mare bătaie de cap o dau trenurile-cursă C.F.R.. Un exemplu. După ieșirea din schimbul I, aproape zilnic, la orele 16, peste 2 000 de salariați grupului școlar nai, care folosesc libași—Ștefănești, grămadă de timp în gara Ciumești. din pricina întîr- zierii (cîte 15—25 de minute) a trenului personal Cîmpulung—Golești, cu care face cruce în această stație cursa muncitorească, în afară de aceasta, vagoanele cursei. încărcate pînă la refuz. sînt. de cele mai multe ori, insuficient încălzite, neîngrijite. A fost sesizată, de nenumărate ori, Direcția

transportuldo-

Si elevi ai profesio- cursa Co- pierd o I

a-
10 

au 
în

bricii, de plantarea pe
luzelor' si rondurilor 
de flori, de crearea u- 
nei atmosfere plăcute la tocurile de muncă.

Cu același entuziasm 
activează si în cartie
rul unde locuiește. 
Partitivă activ la toa
te acțiunile obștești, 
valorificîndu-si gustul 
și priceperea artistică 
în înfrumusețarea car
tierului.

Prețuind-o pentru 
marea ei solicitudine 
Si pasiune pentru 
munca obștească, tex- 
tilistele, gospodinele, 
toti cetățenii din Cir
cumscripția electorală 
nr. 69 lași au propus Si susținut unanim ca 
tovarășa Iulia Pescaru 
să candideze în ale
gerile de deputati de 
la 2 martie.

M. CORCACI

Craîova,regională C.F.R.pentru a pune capăt acestor stări de lucruri, s-au făcut numeroase propuneri pentru a se spori numărul de vagoane si viteza de circulație a acestor nuri-cursă, pentru a respecta graficele, dar oinătrese

Dintre multiplii factori vitali de mediu, aerul este cel pe care omul îl folosește în cantitatea cea mal mare — în medie 15 kg în 24 de ore— și de care nu se poate dispensa nici măcar pentru o perioadă mai lungă de cîteva minute. Dacă despre pîine, folosim expresia „cea de toate zilele" — despre aer, el este „cel de fiecare clipă". în același timp, dacă ținem seama de suprafața imensă respiratorie pe care o reprezintă plămînul uman (aproximativ 70 metri pătrați) ne dăm seama de importanța covîrșitoare. sub aspect fiziologic. a contactului cu aerul și a componentei normale a acestuia. De aici se pot înțelege mai lesne și consecințele dezavantajoase, efectele vătămătoare, nocive, provocate de eventuala prezentă a unor impurități sau elemente de poluare în aerul pe care îl respirăm. Astenii. nevroze, oboseli, scăderea capacității de muncă sînt prețul — și încă nu cel mai greu — pe care umanitatea îl plătește aedstora. Activitatea de combatere și prevenire a poluării atmosferei' a devenit în ultimul timp o preocupare de prim ordin a multor instituții de administrație comunală și unități de cercetare din diferite țări — centre populate ale acestora prezentînd încă de pe acum concentrații îngrijorătoare ale factorilor poluanți din aer.Despre situația gravă a poluări1 aerului în mari centre urbane de pe continentul Americii de Nord și Europei au fost redate ample informații. Parisul resimte, de pildă; din acest punct de vedere tot mai acut dezavantajele prezentei în atmosfera sa a gazelor toxice emanate de cele peste 1 500 000 de vehicule care roiesc pe bulevardele lui ; iar în cazul Londrei problema este agravată de prezenta constantă a cețurilor care împiedică dispersarea. chiar și într-o infimă proporție. a reziduurilor industriei (gaze. fum). Cunoaștem, de asemenea, si unele rezultate ale acțiunilor de asanare a atmosferei, ale luptei pentru păstrarea unui aer curat. precum și eforturile intense întreprinse în prezent de cercetarea științifică pentru a găsi soluții si mijloace tehnice cît mai eficiente de reducere sau neutralizare a nocivității impurităților din aer. Sînt prezente totodată și preocupările de reglementare a protecției sanitare a aerului atmosferic printr-o legislație rațională.în tara noastră această problemă, chiâr - dacă în .prezent nu are gradul de acuitate din alte țări, se conturează totuși ca o realitate — cu atît mai mult dacă privim lucrurile în perspectivă, sub raportul a două din marile procese fundamentale ce se desfășoară în societatea noastră — pe plan economic, industrializarea țării, iar pe plan social, acțiunea tot mai eficientă de ocrotire a sănătății poporului. Firește că aceste procese trebuie privite într-o strinsă incidență, astfel ca crearea de noi și noi uzine sau înmulțirea parcului de autovehicule să nu afecteze evoluția favorabilă a indicilor de sănătate ai populației.Practic în prezent problemele combaterii impurificării aerului se află în atenția institutelor de ocrotire a sănătății publice și a forurilor , apar- tinînd Comitetului de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare. în Capitală, ca și în alte centre industriale din tară, s-a trecut la a- plicarea concretă a unor măsuri de combatere a poluării atmosferei. Evident, nu în toate cazurile situația, din acest, punct de vedere, poate fi anre- ciată ca presantă în prezent, dar dezvoltarea în viitor trebuie să includă— cred — neapărat și asemenea preocupări. Pînă acum s-a scontat — si se mai scontează încă — prea mult

pe eficacitatea unor măsuri, cum sînt crearea unor zone de protecție mari, construirea coșurilor de fabrică foarte înalte, concentrarea întreprinderilor generatoare de puternice nocivități în zone gen „carantină11 pe principiul cordonului sanitar. Cercetarea fenomenului — chiar pe plan mondial există o experiență redusă — implică eforturi proprii intense și conjugate din partea tuturor forurilor chemate să asigure combaterea cu succes a factorilor ce pot intoxica „plămînul" orașului modern.
puncte de vedere

Credem că tocmai nucleelor de cercetători Ie revin sarcini importante în această direcție — și în primul rind unui colectiv profilat pe astfel de investigații, cum este Institutul de igienă-București. Normal, oamenii de știință trebuie să fie susținuți în acest efort de forurile administrative de resort, de cei chemați să aplice măsurile de combatere preconizate, Un prim pas ce se impune în această acțiune constă in identificarea și inventarierea agenților poluanți. determinarea naturii și gradului lor de agresivitate, fie că este vorba de gaze, pulbere sau fum.Pe această cale putem ajunge și la evaluarea potențialului nociv — stabilit prin cantitățile de impurități eliminate de către variatele categorii de surse (termocentrale, uzinele chimice, autovehicule) — determinările chimice respective efectuîndu-se în strinsă colaborare cu fizicienii care furnizează datele meteorologice necesare stabilirii dispersiei, respectiv zonele șî perioadele de maximă concentrare a impurităților. De alttel. pe plan mondial, există încă de pe acum într-o serie de mari orașe laboratoaro dotate cu aparatură' ab-- tomată care — în puncte fixe sau pe anumite trasee.— înregistrează continuu concentrația a o serie de substanțe chimice, în toate anotimpurile.Cercetări pe mai multe direcții șe impun a fi desfășurate pentru cunoașterea efectului vătămător al polu- anților, pentru determiarea cît mai strictă a influentei lor asupra sănătății populației, asupra dezvoltării plantelor și animalelor, a rezistentei materialelor de construcție — deci pentru evaluarea daunelor biologice, economice și sociale. în acest sens, menționez că în unele țări, ca și Ia un nivel internațional, funcționează astăzi unități științifice — medicale. agro-zootelmice. tehnice, sociologice — angajate susținut într-o asemenea activitate. Rezultatele cercetărilor lor se dezbat frecvent, sub multiple aspecte, în reuniuni științifice largi și în publicații de specialitate prestigioase.Dar această activitate științifică trebuie să se soldeze cu măsuri și mijloace concrete de combatere. Realizarea acestora solicită în mare măsură și pe reprezentanții științelor

tehnice, fie în ce privește crearea de instalații de prevenire și combatere, fie pentru conceperea unor tipuri de instalații și utilaje nepoluante. Tn legătură cu perspectiva apariției in viitor a unor instalații șl procese tehnologice nepoluante menționăm că unele de acest gen se află în exploatare încă de pe acum: cazane cu ardere completă, fără fum și cu puține gaze toxice, preclpitatoare e- lectrice pentru pulberi si fum, absorbitoare și spălătoare chimice pentru gazele de coș. convertizoare catalitice pentru detoxicarea gazelor de eșapament al autovehiculelor, linii tehnologice chimice complet er- metizate etc. La crearea și perfectionarea unor mijloace eficiente de combatere ar trebui atrase astfel institutele de cercetare și proiectare de specialitate, tehnicienii care să asigure exploatarea corespunzătoare a instalațiilor preconizate, la parametrii de eficientă stabiliți. Sub acest aspect, consider utilă preocuparea unor colective de cercetători, cum este cel de la Institutul de cercetări și proiectări de automobile și tractoare de la Brașov, care au inițiat studii legate de crearea unor filtre destinate reducerii emanațiilor toxice prin țevile de eșapament ale autocamioanelor.Amplasarea rațională a întreprinderilor în planul de dezvoltare a o- rașelor, folosirea la maximum a efectului de aerisire a localității prin factori naturali micrometeoro- logici. o judicioasă prevedere a zonelor de protecție sînt posibilități la îndemîna urbaniștilor si sistematizatorilor, care pot fi încă mai bine folosite în viitor, acum existînd încă multe cazuri de întreprinderi sau blocuri de locuințe amplasate necorespunzător.întreaga acțiune de combatere a poluării atmosferei se impune a fi fundamentată și reglementată pe o premisă legislativă științifică. Din practica altor sectoare — mă refer în mod deosebit la activitatea de protecție a apei — rezultă că o combatere și prevenire eficientă a poluării aerului nu se pot obține decît printr-o cuprindere integrală a procesului, acționîndu-se atît la nivelul de producere a nocivităților. atacînd cauzele la sursă, cit și la nivelul de acțiune a nocivităților, căutînd să reducem si să barăm efectul vătămător al acestora. Bazinul aerian, atmosfera nu este . un .ocean cp o capacitate nelinii- , tată de a cuprincle reziduuri. — în consecință este necesar să reducem cantitățile la puterea atmosferei.în unelegane de conducere a acțiunilor de combatere a poluării atmosferei (cum sînt comitetele sau comisiile de protectie a aerului curat), cu un rol important în inițierea, coordonarea si analizarea activităților desfășurate în acest sector. Componenta lor este edificatoare, ele cuprin- zînd atît reprezentanți strucții. arhitectură și urbanistică, gospodărire și administrație locală, cit și din diferite discipline științifice. științele tehnice, biologice, științe economice si sociale.Fără a avea pretenția epuizării subiectului — de altfel pe cit de important, pe atît de vast — credem că se poate aprecia ca o necesitate tot mai insistentă fundamentarea unei acțiuni sistematice în acest sector de pentru evoluția mul progresului tării noastre.

• Opera Română : Amorul vrăjitor 1 
Bolero ; Tricornul — 19,30.
• Teatrul âe Operetă : Contesa Mi- 
ritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale” 
(sala Comedia) : llțlldelbergul de altă
dată — 19,30 ; (sală Studio) : Părinții 
teribili — 10,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra’ 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahla) : Comedie pe Întuneric — 20.
• Teatrul „C. I, Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; 
(sala Studio) : Cînd luna e albastră 
— 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
• Teatrul Glulețti : Cursa de șoareci
— 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ka
thleen r- 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Regel» 
Cerb — 15,30.
• Studioul I.A.T.C. .,1. L. Caraglale" : 
Garderobierele ; Vin soldațil ; Există 
nervi — 19,30.
• Teatrul de Nord Satu Mare — sec
ția maghiară — (în sala Teatrului 
de Comedie) : Becket — 20.
« Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Șoricelul și păpușa
— 17 ; (spectacol nocturn pentru
adulți) — 21,30 ; (sala din str. Aca
demiei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase”
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Varietăți pe portativ — 19,30. *
• Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămlnt — 20.
• Circul de stat : Rapsodia acroba
tică — 19,30.

de impurități eliminate de purificare naturală ațări au luat ființă or-

din con-

mare însemnătate în viitor, pe dru- și civilizației, a

• Fcldmareșala : PATRIA — 8 ; 11,30;
14 ; 16,30 ; " -------------------
8.30 ; 11 ;
LODIA —
20,45.
• Un om
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
31,15, SALA PALATULUI — 17 ' (se
ria de bilete 2G82) ; 30,15 (seria de bi
lete — 2694).
• Pantoful ccnușăresel : VICTORIA
— 3 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 13 ; 20.45.
• Marele șarpe : LUCEAFĂRUL — ’ ;
11.15 ; 13,30 ; lo ; 18,30 ; 20 " 
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
20,45.
• Expresul colonelului ’ 
feroviar — t,:: ::
18.30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 8.30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 10,30 ; 21.
• Mica romanță de vară : CAPITOL
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Becket : GLORIA — 9 ; 12.30 ; 16 ;
19 30, FLOREASCA — 9,30 ; 13,30 ;
1G,45 ; 30.
• Strigătul: CENTRAL — 8,30; 21.
• Aventura : CENTRAL — 11 ; 13,30.
• Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30.
• Nikolai Bauman : LUMINA 
9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 30,45.
• Vera Cruz : DOINA — 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII —
15 ; 17.30 ; 30.
• Acuzatul : UNION — 18.
• Eu, eu, eu„. și ceilalți : UNION —
15.30 ; 20.30.
Î Vizita conducătorilor de partid ți 

e stat în județele Caraș-Severin, Ti
miș și Arad ; Dacă treci podul Po
poarelor : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Un delict aproape perfect : GRI- 
VIȚA — 0 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 In 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Neînțelesul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTR1S 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Duminică la New-York : CINEMA
TECA (bilete la casă) : 10 ; 12,30 ;
14)30 ș 16,30.
• ziua in care vin peștii : BUZEȘTI 
— 15,30 ; 18.
• Haiducii : BUZEȘTI — 20,30.
• Profesioniștii : DACIA — 8.45—
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Planeta maimuțelor : UNIREA — 
15.30 ; 18.
• Răpirea fecioarelor : UNIREA — 
20,15.
• Trei copil „minune" : LIRA — 15.30t 
18 ; 20,15.
• Drumul spre Saturn ; Sfîrșltul Sa
turnului : GIULEȘTI — 15,30 ; 19.
• Ea va ride ; Inimă nebună, nebună 
de legat : COTROCENI — 15,30 ; 19. 
• Viva Maria : PACEA — 15.30 : 18 ; 
20,30.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe Indianul : VOLGA — 15.30; 
19, FLACĂRA — 15,30 ; 19.
• Veșnicul fntîrziat : VIITORUL — 
15,30 ; 18.
• Tunelul : VIITORUL - 20.30.
• Hombre : MOȘILOR — 15.30 : 18, 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20.15.
• Superautomatul : MOȘILOR —
30,30.
• Piramida Zeului Soare : POPULAR 
- 15,30 ; 18.
« Heroina : POPULAR — 20,30.
• Columna (ambele seri) ; MUNCA 
— 16 ; 19.
• Astă seară mă distrez : ARTA — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15, FLA
MURA - 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
• Made în Italy: RAHOVA — 15,30: 18.
• Giselle : RAHOVA - 30,15.
• Căderea Imperiului roman : PRO
GRESUL — 15,30 ; 19.
• Valea albinelor : FERENTARI — 
15.30 ; 18 ; 20,30.

19 ; 21.15, BUCUREȘTI —
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME- 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

pentru eternitate : REPU-

16 ; 18,30 ; 20,45, FESTI- 
" " ----- ; 16 ; 18.30 ;

I von Rynn :
8,30—16 în continuare ;

basi—Topoloveni : Coli-basi—Stîlpeni ș.a. Oamenii ajung acasă după multe ore de la ieșirea din producție. Alteori, autobuzele nu-i aduc la timp la lucru pe salariați. Astfel de cazuri nu sînt rare. La 15 noiembrie 1968. multi

transportcondiții bune denici măcar ceferiștilor navetiști. Pentru ei există din- totdeauna curse speciale, care-i aduc la serviciu și-i duc acasă. O astfel de cursă C.F.R. (nr. 1316), cu plecarea din Pitești la orele 15.35 si sosirea în București

timp, direct asupra

Pe marginea unor scrisori

Cursele locale
sînt absolvite de

7

acum totul a tost în zadar".Cam la fel stau lucrurile și în ce privește transportul cu autobuzele (ale D.T.A. — Argeș șî ale I.G.O — Pitești) — ne relatează în Continuare corespondentul nostru. Dacă dimineața, la Intrarea în schimb, acestea respectă de regulă graficele, la ieșirea din schimb circulația lor e lăsată pe seama bunului plac al șoferilor. Așa se petrec bicei lucrurile . tele Colibași — Davidești — Lucieni — Boteni; Coli-de o- pe ru-

salariați au ajuns la uzină în schimbul al doilea cu cîteva ore întîrziere. din pricina circulației defectuoase a autobuzelor. Sesizat, șeful de coloană al șutobazei T. A. Argeș. Stelian Voinea. 'a dat din umeri, nepăsător. Ce legătură are el cu producția celor două uzine ?Intr-o scrisoare publicată în luna octombrie anul trecut în coloanele ziarului. nostru („Scînteia" nr. 7871), la o lună după intrarea în vigoare a actualului „mers al trenurilor", se semnala faptul. că> C.F.R. nu se îngrijește să asigure

la 18,30, are menirea de a-i aduce la serviciu pentru schimbul de noapte pe navetiștii — foarte mulți număr — care locuiesc diferite comune de pe cest traseu și lucrează unitățile C.F.R. din Capitală. Aceasta este însă a- proape întotdeauna arhi- aglomerată încă din stațiile de Ia capăt, astfel incit ceferiștii, atunci cînd se urcă în trenul destinat lor, sînt nevoiti să călătorească în picioare. înghesuit!, să se certe cu ceilalți pasageri și să a.iungă la serviciu obosiți, iritați.

la în a- în

Deși sesizați din prin presă sau de către cetățeni, acestei situații care persistă de peste 3 luni, tovarășii râlă a pînă la sib'ili....Asupra modului este organizat transportu! preorășenesc a întreprins în orașul Craiova o anchetă și corespondentul ziarului. nostru. în ultimii ani orașul Craiova a cunoscut o puternică dezvoltare economică. Fată de anul 1958 populația orașului a cunoscut, pînă la finele anului trecut, o creștere de peste 60 000 locuitori, cifră echivalentă cu o treime din numărul actual al locuitorilor' Craiovei. Ritmul de dezvoltare a industriei a impus totuși atragerea unui număr sporit de muncitori. recrutați, ca și pînă acum, din satele și localitățile din preajma Craiovei. De la bun început trebuie spus că transportul acestora — fie că c vorba de cel efectuat de C.F.R. sau D.R.T.A., fie că este vorba de cel cu mijloacele întreprinderilor — nu satisface decît în parte cerințele. Tovarășul Gheorghe Efrim, directorul administrativ al combinatului chimic, ne spunea : ..Transportăm cu D.R.T.A. și cu C.F.R. circa 800 de muncitori navetiști. D.R.T.A. Craiova refuză să ne deservească ne unele trasee, deși în localitățile aflate de-a lungul lor avem un mare număr de muncitori. Nici C.F.R.-u! nu a tinut seama în fixarea mersului trenurilor pe distanta Tsalnita — Filiași de orarul combinatului".Lucruri asemănătoare ne-au fost relatate și la uzina „Electroputere". care are un număr de peste 1 500 de muncitori navetiști. »-

diri Direcția mișcării au ora actuală gene- rămas impa-cum

proape toți muncitori . cu înaltă calificare.Am adus la cunoștința forurilor competente de la Direcția regională transporturi auto Craiova și Direcția regională C.F.R. Craiova părerile reprezentanților unităților beneficiare si constatările de pe teren. Atît colectivul de conducere al D.R.T.A. Craiova, cit și al Direcției regionale C.F.R. Craiova s-au declarat de acord cu o mare parte din ele. promitînd luarea unor măsuri în consecință. în același timp, și unitățile de transport au avut de făcut observați! critice îndeosebi asupra colaborării unităților beneficiare cu întreprinderile de transport. „în primul rînd. spunea tovarășul ina. Barbu Protopopescu, directorul D.R.T.A. Craiova, pe baza hotărîrilor și instrucțiunilor în vigoare, u- nitățile economice care-și transportă salariatii spre si de Ia locul de muncă cu mijloacele noastre de transport trebuie să încheie convenții în care se prevăd clauze precise. Deși în nenumărate rînduri am solicitat întreprinderilor încheierea unor asemenea convenții. ele se mulțumesc doar cu eliberarea de către noi a abonamentelor pentru pasageri."Aspectele desprinse în raidul întreprins în urma scrisorilor primite la redacție trebuie să determine o temeinică analiză a cauzelor acestor situații. Este nepermis ca din cauza indolentei sau lipsei de colaborare a forurilor interesat.» mii de • oameni să fie supuși tracasărilor, iar economia națională să suporte pagube.
Alexandru STROE 
Nistor TUICU

t V
Programul I

11,00 — Limba germană. Lecția 4» 
(reluare). 11,30 — TV. pentru spe
cialiștii din agricultură. Legumicul
tura. Producerea ciupercilor comes
tibile. (reluare). 12,00 — T V. pentru 
specialiști. Medicină. Stomacul ope
rat (reluare). 12,30 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Telex 
T V. 17,35 — Pentru elevi : Consulta
ții Ia chimie (clasa a VIII-a). Tema : 
Alcool etilic — acid etilic. Prezintă 
prof. Marieta Sava. 18,05 — Limba 
rusă. Lecția 39. 18,30 — Studioul pio
nierilor la... Timișoara. Emisiune 
realizată cu concursul pionierilor și 
școlarilor din județul Timiș și orașul 
Timișoara. 19.00 — Telejurnalul de 
seară. 19,30 — 2 martie .1959 — Din 
carnetul scriitorului. 19,45 — Medicul 
vă sfătuiește. Utilitatea activității fi-’ 
zice. Discuție cu conf. dr. ' docent 
Marin. Voieulescu. 20.00 — Roman — 
foileton: „Forsyte Saga” (XIII). 20,50 
— Baschet masculin : Steaua Bucu- 
rești-Fides Partenope Napoli. Repri
za a II-a (Cupa Cupelor). Transmi-- 
siune din Sala Sporttirllor Floreasca. 
21,20 — Antologia poeților contem
porani. Versuri de Ion Horea șl Emil 
Botta în lectura autorilor. 21,40 — 
Prim ■ plan. Prof. univ. Valeriu Bo- 
loga. 21,55 — Studioul mic. „Prescrip
ția" — serial polițist de Ștefan Ber- 
ciu. Episodul II. — „Răpirea” Distri
buția Constantin Dinulescu, Ion 
Marinescu, Lucia Mureșan, Eugenia 
Bădulescu, Sandu Sticlaru, Florin 
Scărlătescu, Ion Slminie. Andrei Co- 
dal-ceși, Ovidi.U Moldovan, Pompilja 
Vasiu. Regia : Radu Miron. 22,40 — 
Artă plastică. Prin expoziții. 22.55 — 
Telejurnalul de noapte. 23,10 — în-. 
chiderea emisiunii programului I.

Programul II

20,00 — Telex T V. 20,05 — Concert 
simfonic. Interpretează orchestra 
simfonică a Radiotelevlziunii. Tn 
program : Mișcarea simfonică pentru 
două orchestre de coarde de Mircea 
Istrate (primă audiție) ; Concertul 
pentru vioară și orchestră nr. 3 în 
Sol major de Mozart. Dirijor : Ema
nuel Elenescu. Solist : Josef Suk 
(R. S. Cehoslovacă) 30,50 — Desene 
animate. „Aventurile lui Filopat șl 
Patafil" 21,00 — O samă de cuvinte. 
Poeziile lui St. O Iosif. 21,30 — Film 
artistic : „Nu uita gara Lugovala" — 
producție a studiourilor sovietice. 
22.50 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

I
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ÎNTOARCEREA DE LA BERLIN Vizita președintelui Comisiei Economice
A DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 

ROMÂNE
Miercuri Ia amiază s-a înapoiat de la Berlin delegația guvernamentală română condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la C.A.E.R., care a participat la lucrările celei de-a XXII-a sesiuni 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Din delegație au făcut parte tovarășii Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Ștefan Gabor, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Virgil Acta- rian, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini,

Vasile Bucur, locțiitor al reprezentantului permanent al Republicii Socialiste România în C.A.E.R., alți membri ai conducerii unor instituții centrale, consilieri și experți.La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor, Roman Moldovan, președintele Comitetului pentru prețuri, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și oficiale.Au fost prezenți ambasadorul R. D.București, și membri ai ambasadei.
alte persoaneEwald Moldt, Germane la

(Agerpres)
ARTICOLE
DE SEZONîn plin sezon de iarnă, magazinele de specialitate desfac un bogat sortiment de articole specifice, în nomenclatorul de produse intrate recent în magazine sînt confecții și tricotaje călduroase, țesături de lînă, încălțăminte și alte articole de sport și galanterie. Mai precis, e vorba de paltoane pentru băieți, adolescenți și bărbați. Pentru femei și adolescente se pot alege paltoane din țesături 70—lOO°/o lînă, cu gulere din blană naturală sau paltoane cu garnituri de imitație de blană. Se găsesc și ștofe din lînă cu mohair înZculori pastel, precum și ștofe de culori adecvate pentru de-miuri bărbătești.Așa cum de altfel publicul poate constata, pot fi alese de pe acum, cu grijă, potrivit gustului fiecăruia, și pardesie pentru orice vîrstă, sacouri din stofă fantezi pentru adolescenți, ca și pentru bărbați, raglane din țesături impermeabile. Femeile pot să-și procure, după preferință, ta- ioare din stofă cu vatelină și garnituri din blană naturală și imitație de blană, pantaloni din stofă și din țesături supraelastice.Amatorii sporturilor de iarnă își pot asigura sau completa echipamentul cu pulovăre pentru schi și patinaj, pantaloni din țesături de lînă sau din țesături elasticizate pen- ru schi, precum și ghete de patinaj pentru toate vîrstele și, bineînțeles, bocanci pentru schi — modele „Poiana", „Popular", „Campion".De asemenea, magazinele desfac cizmulițe cu fețe din piele pentru preșcolari și școlari, ghete „baby“, cizme pentru femei, șoșoni din cauciuc.Cum și bărbații sînt interesați să-și procure cămăși călduroase, unitățile comerciale pun la dispoziție cămăși din diferite țesături de iarnă — scandinav, flanel, belflanel, într-un sortiment bogat, în diverse desene și culori.

Un act de
î nțelea ptâ 
prevederePrintre numeroasele forme de asigurări puse la dispoziție de Administrația Asigurărilor de Stat se află și asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente. A- ceasta oferă celor ce încheie asigurarea avantajul suplimentar (față de asigurarea mixtă de viață obișnuită) de obținere, pînă la de 5 ori, a sumei asigurate. Această formă de asigurare este deosebit de utilă pentru cei ce doresc să îmbine spiritul de prevedere cu cel de economie planificată, deoarece în cazul că nu se produce unul din riscurile asigurate, suma asigurată se primește în mod cert la expirarea asigurării.Asigurații mai pot obține suma asigurată, înainte de expirare și cu prilejul amortizării combinațiilor de litere, operațiune lunar. ce se organizează

♦de amortizare peTragerea luna ianuarie 1969 a asigurărilor mixte de viață are loc vineri 31 ianuarie 1969, ora 19, în Sala Savoy a Teatrului satiric muzical „C. Tănase*. Tragerea va ii urmată de spectacolul „Ca Ia Tănase", avînd în distribuție printre alții pe : Gică Petrescu, Stela Popescu, H. lonescu.Invitațiile prin agenții asigurare ADAS.Pentru a participa la tragerea de amortizare, achita- ți-vă din vreme primele de a- sigurare.

Nicolaide, Luigise pot procura și inspectorii de

a O.N.U. pentru EuropaPreședintele Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, Emanuel Treu, a avut întrevederi de lucru și discuții cu Adrian Georgescu, adjunct al ministrului energiei e- lectrice, președintele Comitetului de energie electrică din cadrul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, Filip Tomulescu, adjunct al ministrului economiei forestiere, președintele Comisiei europene a pădurilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură, și Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior.

Au luat parte Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Ecobescu, ambasador, reprezentantul permanent al României pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite din Geneva, funcționari superiori din M.A.E., oameni de știință, economiști, ziariști.Au fost de față Eduard Tschop, ambasadorul Austriei la București, și membri aiConferința viu interes. ambasadei, a fost urmărită CU

Cronica zilei
< SHnowKaossa

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Tratatului 

de prietenie româno-polon

Miercuri după-amiază, sub auspiciile Asociației de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.) a avut loc la sediul A- sociației, conferința d-lui Emanuel Treu : „Rolul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa în dezvoltarea cooperării economice europene".

★Seara, ambasadorul AustrieiBucurești a oferit un dineu în cinstea președintelui Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa.(Agerpres)
la

vremea

Miercuri, 29 ianuarie, Comeliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit în audiență pe Pierre Pelen, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare, în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Franței în Republica Socialistă România.
*Ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, Karel Kurka, a oferit miercuri după-amiază un cocteil cu prilejul vizitei în țara noastră a unei delegații a Direcției presei din Ministerul Afacerilor Externe ai acestei țări.Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ziare centrale, oameni de artă și cultură, funcționari superiori din M.A.E.

ADUNAREA FESTIVA
DIN CAPITALĂMiercuri după-amiază, la casa de cultură a studenților din Capitală, a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a XX-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă.Au luat parte tovarășii Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul căilor ferate, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații obștești

și ai vieții științifice și culturale, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei R. P. Polone la București.în cadrul adunării a vorbit acad. Gheorghe Mihoc, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului municipal București al Frontului Unității Socialiste.A luat, de asemenea, cuvîntul ambasadorul R. P. Polone la București, Jaromir Ocheduszko.(Agerpres)

SPORT
Turneul de șah de la Beverwijk
Șahista româncă Alexandra Ni- colau a obținut cea de-a cincea victorie în turneul internațional de la Beverwijk. Jucînd cu piesele albe, Nicolau a învins-o pe cehoslovaca Vokralova, una dintre fruntașele clasamentului. în clasament conduce Timmer (O- Ianda) cu 6 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Nicolau (România) — 6 puncte, Vokralova (Cehoslovacia) — 5 puncte etc.în runda a 12-a a turneului 

maeștrilor, Victor Ciocîltea a cîști- gat la olandezul Kramer. Pe primul loc în clasament se află Honfi

(Ungaria) cu 9,5 puncte, urmat de Kurajița (Iugoslavia) — 9 puncte, Scholl (Olanda), Vesterinen (Finlanda) — 8 puncte, Ciocîltea(România), Cortlever (Olanda) — 7,5 puncte etc.
în turneul marilor maeștri, Gheller a remizat cu Keres, iar Botvinnik a întrerupt cu Por- tisch. Pe primul loc în clasament a trecut acum Efim Gheller (U.R.S.S.) cu 9 puncte, urmat de Botvinnik (U.R.S.S.) — 8,5 puncte (1), Keres (U.R.S.S.), Benko (S.U.A.) — 8 puncte etc.

T

Ieri în țară vremea s-a încălzit în toate zonele țării. Cerul a fost vaj-iabil mai mult acoperit în jumătatea de vest a tării. Au căzut precipitații sub formă de ploaie în Banat, unde local s-a produs polei, iar în Crișana. Maramureș, regiunea de munte și izolat în Transilvania în cursul după-amiezii au căzut ninsori temporare. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, excep- tînd zona de munte, unde a prezentat intensificări temporare. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 11 grade la Joseni și plus 7 grade la Oravița.
In București vremea s-a încălzit. Cerul a fost variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de minus 3 grade.Timpul probabil pentru 31 I.—1 și 2 II. în tară : Vremea va fi umedă și va continua să se încălzească, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații sub formă de burniță și ploaie și cu totul izolat la- povită și ninsoare. Vînt potrivit, pre- dominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade, izolat mai ridicate. Ceată cală la începutul intervalului.In București vremea va . fimedă și va continua să se încălzească mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații mai a- les sub formă de burniță si ploaie. Vîntul va sufla potrivit. Temperatura aerului în creștere.

*Cu prilejul împlinirii unei jumătăți de secol de la moartea poetului Ady Endre, la Oradea a avut loc în sala Teatrului de Stat o festivitate la care au participat Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Virgil Teo- dorescu și Meliusz Iozsef, vicepreședinți ai Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nicolae Pantea, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean, Szanto Ștefan, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, primar al municipiului Oradea, precum și reprezentanți ai filialelor Uniunii Scriitorilor din Cluj, Tg. Mureș și Timișoara. A luat parte, de asemenea, o delegație a Uniunii Scriitorilor din R. P. Ungară, alcătuită din Nagy Peter, istoric literar, poeții Vass Istvan și Nagy Laszlo, criticul literar Miklos Iovanovics și Ratkay Ferenc, reprezentant al Ministerului Culturii dinAu vorbit liusz Iozsef, Nagy Peter, redactor șefloan Chira, președintele Comitetului de cultură și artă al județului Bihor, și actorul Kovacs Gydrgy.In încheierea festivității, actori ai Teatrului de Stat din Oradea au prezentat în limba română și maghiară un recital de versuri aparți- nînd lui Ady Endre.Cu același prilej, în foaierul teatrului, muzeul „Ady Endre" din localitate a amenajat o expoziție de manuscrise inedite și cărți ale poetului.

ÎNTÎLNIREA DE
VARȘOVIA. — Corespondentul A- gerpres, I. Dumitrașcu transmite : La Palatul culturii și științei din Varșovia a avut loc o întîlnire organizată de comitetul orășenesc Varșovia al Frontului Unității Poporului, consacrată celei de-a 20-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Polonia. Au fost prezenți Wladyslaw Witold Spychalski, vicepreședintele comitetului orășenesc al Frontului Unității Poporului, Adam Kruczkowski, minis-

LA VARȘOVIA5tru adjunct al afacerilor externe, șl alte persoane oficiale.W. W. Spychalski a subliniat în cuvîntul său însemnătatea tratatului pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre popoarele polonez și român. Vlad Popa-Simion, însărcinat cu afaceri a.i. al României la Varșovia, după ce a prezentat celor prezenți tabloul realizărilor obținute de România în construcția socialismului, s-a referit pe larg la rolul pe care tratatul îl are pentru adîncirea tradiționalei prietenii româno-polone.

lo-u-
In citeva rlnduri

ORGANIZATORII CELEI DE-A 
9-A EDIȚII A TURULUI CICLIST 
AL FRANȚEI PENTRU AMATORI („Tour de l’Avenir") au dat publicității traseul competiției ce se va desfășura între 11 și 21 septembrie, în 10 etape, însumînd peste 1 800 kilometri. Concurenții vor lua startul din Le Mans, vor traversa Normandiâ și Brefania, termiriîhd cursă în Auvergne, la Clermont-Ferrand,La cursă vor lua parte 12 echipe 
a cîte 8 alergători (dintre care 5 sub vîrsta de 25 ani). Amintim că printre formațiile invitate se numără și cea a României.

LA WINNIPEG, în prezența a peste 9 000 de spectatori, s-a disputat o nouă întîlnire de hochei pe gheață între selecționatele U.R.S.S. și Canadei. De data aceasta, jocul a fost mai echilibrat, luînd sfîrșit cu scorul de 3—2 (1—0, 1—1, 1—1) în favoarea hocheiștilor sovietici, care înscriu a șasea victorie consecutivă de la începutul turneului lor în Canada. Au marcat: Harlamov, Petrov și Malțev, respectiv Danny O’Shea (2).
PROBA DE SIMPLU BĂRBAȚI din cadrul turneului internațional „Open" de tenis de la Brisbane a fost cîștigată de jucătorul australian

(Urmare din pag. I)cari, fierari, dulgheri, homari, olari, turtari și bombonari. După primul război mondial, ani de zile în oraș n-a existat decît un singur cabinet dentar (nu al unui medic, ci al unui tehnician), iar lumea putea apela doar la „arta" unui frizer — Musta — care scotea și măsele cariate sau a- plica ventuze și lipitori. Evident că în astfel de condiții dezolante viața orașului părea să se mențină într-o atmosferă de ev mediu întîrziat......Azi însă trebuie să remarc cu mîndrie și orgoliu că, deși aparent nu atît de spectacular ca altele, și orașul copilăriei mele a intrat victorios în contemporaneitatea atît de caracteristică prin ritmul constructiv, ca și prin ecoul nemijlocit prin care provincia își semnalează țării și lumii vitalitatea ei, zăcămîntul fabulos de energie odinioară atît de nesocotită. Dar să ne oprim pentru moment a- supra unor date statistice, care ni se par a exprima elocvent, prin glasul lor sobru, realitățile de astăzi ale orașului. Din cei aproape 18 mii de locuitori ai orașului Caransebeș 4 000 sînt muncitori, tehnicieni și ingineri la complexul C.F.R., 1 350 lucrează la Combinatul de industrializare a lemnului, iar peste 5 000 sînt elevi la școlile din oraș. Peste 200 de cadre didactice (atîtea cîte nu s-au înregistrat la Caransebeș nici de-a lungul unui secol întreg) predau la cele două licee, la 4 școli generale de 8 ani, la școala de muzică și arte plastice, la școala de șoferi profesioniști, la școala sportivă, la școala profesională de industrializare a lemnului, la cele 4 școli elementare de 4 ani și la cele 9 grădinițe de copii. în oraș sînt 4 cinematografe (în 1944 era unul singur), o casă de cultură (al cărei cor și-a aniversat anul trecut centenarul, conferindii-i-se prin Decret al Consiliului de Stat Ordinul „Meritul Cultural" cl. a H-a), 2 cluburi,o bibliotecă publică (35 000 volume), un muzeu de istorie și etnografie (cu peste 3000 de exponate), un ansamblu artistic de stat. înființat în anul 1950, acest colectiv artistic a avut pînă azi 40 de premiere, cu 4 000 de spectacole și cu un total de 1 600 000 spectatori.Dacă în 1960 erau în oraș 108 unități comerciale cu o desfacere de mărfuri în valoare de 140 milioane lei. în anul 1968 rețeaua comercială a orașului s-a mărit la 140 de unități, iar volumul de mărfuri a crescut la valoarea de 243 milioane lei. Cifrele sînt atît de expresive în precizia lor aritmetică’ și statistică, încît cred că

Rod Laver. în finala urmărită peste 3 500 de spectatori, Rod Laver l-a învins în trei seturi: 6—3, 6—4, 7—5 pe spaniolul Andres Gimeno. Partida a durat 90 de minute.
de

ÎN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE FOTBAL de la Santiago de Chile, echipa Dinamo Moscova a învins cu scorul de 2—1 (1—1) formația Universidad (Chile).Intr-un alt , joc, San Lorenzo Amalgro (Argentina) a dispus cu scorul de 3—2 (2—1) de Steaua Roșie Belgrad.

PRONOEXPRES

Tragerea concursului nr. 5 
29 ianuarie 1969.

din

EXTRAGEREA I : 2 17 3 36 45 24FOND DE PREMII : 441.320 lei.EXTRAGEREA a Il-a : 39 30 44
3 20 19FOND DE 24.PREMII: 358.198 lei.

nici nu mai au nevoie de vreun comentariu...îmi amintesc cu drag de un coleg de clasă la liceu, și anume de Zeno Dragomir. El a ajuns campion al țării și campion balcanic la atletism. Cu cîtă trudă a izbutit însă să-și facă rost de o prăjină, în disprețul și ignoranța crasă a edililor orașului. Acum în Caransebeș funcționează o școală sportivă cu 120 de elevi, s-a construit un stadion în tribuna căruia încap 2 000 de spectatori și se construiește o bază sportivă cu terenuri de volei, baschet și handbal. Pe Muntele Mic, lîngă oraș, s-a construit

R. P. Ungară.Virgil Teodorescu, Me- acad. Mihai Beniuc, Alexandru Andrițoiu, al revistei „Familia",
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

(Agerpres)
Ansamblul folcloric „Ciocîrlia 

s-a înapoiat în CapitalăTimp de aproape patru luni, Ansamblul folcloric „Ciocîrlia" a prezentat frumusețea cîntecului și dansului popular românesc în S.U.A., Canada, Mexic și Cuba. Miercuri artiștii români-s-au înapoiat în Capitală. La sosirea din acest lung turneu, directorul Ansamblului, Petre Nastovici, a relatat, printre altele, redactorului Agerpres, Sanda Iones- cu : „încă de la începutul turneului, cele opt spectacole prezentate în renumita „Madison Square Garden" din New York au cucerit simpatia spectatorilor. Critica newyorkeză nu a economisit laudele la adresa ansamblului nostru, remarcînd deopotrivă frumusețea cîntecelor populare românești, pitorescul costumelor, omogenitatea formației. Emoționantă a fost pentru colectivul nostru întîlni- rea cu strălucitul dirijor Ionel Per- lea și prețuirea pe care și-a exprimat-o la adresa spectacolelor, consi- derîndu-le de un bun gust și de o prospețime desăvîrșită.Aceleași călduroase aprecieri au
extenuat, si-a regăsit vitalitatea, a recăpătat energia și dragostea de a trăi și de a se afirma. Combinatul de industrializare a lemnului (aflat în extindere și modernizare), complexul C.F.R. cu un bloc-dispecer, automatizat, un depou de locomotive Diesel, cu un alt depou de locomotive Diesel-electrice și cu enormul său triaj, constituie mîndria localnicilor și așază orașul într-un climat industrial de modernitate. Și tocmai de prezența lor energică și definitorie se leagă noua dinamică a. profesiilor în oraș. A dispărut profesia „acarilor C.F.R.". De

un schilift și a luat ființă un com- piejc turistic modern.Vă amintiți ? Spuneam că pînă în 1944, Caransebeșul avea o singură unitate spitalicească. Azi lucrează în oraș 56 medici și 350 cadre sanitare medii. S-a terminat construcția și acum se fac lucrările de finisare la un nou spital cu 8 etaje, cu o capacitate de 300 paturi și a cărui aparatură medicală modernă costă peste 7 milioane lei. jîn anul 1968 numai serviciile policlinicii au dat circa 70 000 de consultații.Au dispărut și puțurile arhaice și insalubre din oraș. S-a introdus și se extinde an de an canalizarea, s-a construit o rețea de apeduct cu fîn- tîni publice, rețeaua electrică acoperă orașul întreg (39,5 km liniari), iar în acest an se va începe asfaltarea drumului spre complexul turistic Muntele Mic, asfaltarea drumului din oraș la extravilarul Teiuș și sc vor construi trotuare cu beton asfaltic pe o suprafață de 50 mii mp. Au apărut cartiere noi (Pipirig cu 10 străzi și peste 200 case construite în ultimii ani), Balta Sărată și Șesul Roșu.Caransebeșul, acest orășel de provincie care în 1944 părea iremediabil

la Caransebeș pînă la Băile Hercu- lane, pe 90 de km, mișcarea trenurilor a devenit, datorită blocului-dis- pecer, o operație electronică și complet automatizată. E pe cale de dispariție profesia de „fochist", fiindcă pe locomotivele Diesel nu se mai introduc cărbunii cu lopata. Meșterii în fabricarea furnirelor și a mobilei curbate (tot profesii noi 1) au dat la C.I.L.-Caransebeș, în anul 1968, 5 milioane mp de furnire și mobilă în valoare de 33 milioane lei. C.I.L.- Caransebeș exportă produsele sale în 12 țări și în vara anului trecut a participat pentru prima oară la un tîrg internațional de mostre, cel de la Koln.Păstrez o veche și durabilă prețuire fostului meu profesor de chimie și fizică, Romulus Ciric, de la liceul din Caransebeș. L-am vizitat zilele trecute în laboratorul său, fără să bănuiesc că voi avea una din cele mai frumoase și elocvente revelații. Vorbind despre foștii săi elevi, acest profesor, care încă mal stă la catedră mi-a spus, depănîn- du-și amintirile :— Sînt mîndru de mulți dintre elevii mei. Iată, He er Avram a ajuns

în40 înîntrunit membrii ansamblului și continuarea turneului prin alte de orașe din S.U.A., precum și Canada. Vizita „Ciocîrliei" în Mexic, între 9 și 17 decembrie, prima făcută de un ansamblu folcloric românesc în această țară, a constituit, după cum s-a subliniat în mai multe ziare, ultimul mare eveniment cultural al celei de a XlX-a Olimpiade.La invitația Consiliului Național al Culturii din Cuba, ansamblul a susținut patru spectacole, care au stîr- nit entuziasmul cubanezilor și pe care ziarele centrale și Radiotelevi- ziunea cubaneză le-au comentat, de asemenea, în termeni foarte elogioși.Sîntem mulțumiți — a spus în încheiere directorul Ansamblului — că cei 120 000 de spectatori prezenți la cele 78 de spectacole pe care le-am susținut în lungul nostru turneu au avut prilejul să cunoască frumusețea artei românești și prin ea poporul care a făurit-o".

in

Corespondentul nostru $t. Deju transmite : In anul 
șantierele navale 
R. D. ~

R. P. Albania

Rezultate economice
anul 1968

Tn comunicatul Di
recției de statistică de 
pe lîngă Comisia de 
stat a planificării cu 
privire la îndeplinirea 
planului de dezvolta
re a economiei națio
nale albaneze în anul 
1968 se arată că pro
ducția industrială a. a- 
nului 1968 a fost cu 
19 la sută mai mare 
decît în 1957. Crește
rea producției a fost

de 21 la sută față de 
1967 în industria ener
giei electrice, de 21 la 
sută în cea petrolieră, 
de 13 la sută în in
dustria cărbunelui și 
de 61 la sută în in
dustria chimică. Au 
fost obținute, de ar. 
semenea. rezultate bu
ne în agricultură, in ciuda condițiilor climaterice nefavorabile.

se arată în comunicat. 
Producția de cereale 
panificabile a fost în 
1968 cu 11 la sută mai 
mare decît în 1967. 
Venitul național a 
înregistrat o creștere 
de 11 la sută față de 
anul precedent, iar 
nivelul. de trai al 
populației a crescut 
considerabil.

(Agerpres)

R. D. Germana

Bilanț in construcția de nave
1968 
ale 

Germane au 
lansat 129 vase mari
time cu un tonaj to
tal de 292 344 tone.

Dintre acestea. 122 de 
nave au fost destina
te exportului. Parte
nerul principal al in
dustriei constructoare 

a 
a- 

So-

de vase maritime 
R.D.G. a fost în 
nul 1968, Uniunea

vietică, urmată fiind 
de Franța. Norvegia și R. P. Chineză. In a- 
nul care s-a scurs 
Franța a importat 
pentru prima oară va
se oceanice de trans
port din R.D.G.

R. P. D. Coreeana

azi prodecanul Facultății de electrotehnică din Timișoara ; Willi Lo- wenfeld, asistent la Institutul politehnic din Timișoara, este unul din constructorii electronlști de prestigiu ; Iancu Horescu, care și-a luat doctoratul în 1965, a ajuns prodecan la Facultatea de chimie din Timișoara, I. Rădoi a devenit șeful catedrei de electro-chimie din Timișoara ; Const. Hațeganu este acum cercetător la Institutul de Fizică Atomică din București...Comparam laboratoarele de fizică și chimie ale liceului din Caransebeș cu un cenaclu original și de-o frapantă modernitate, dar. din cercurile literare ale acestui orășel s-a ridicat în ultimele două decenii o adevărată pleiadă de poeți și prozatori cunos- cuți. Dar această fermecătoare afirmare spirituală mă obligă încă o dată să mă gîndesc la trecut, la anii pe care i-am prins copil fiind, și cînd neuitatul profesor de liceu, bă- trînul folclorist Lucian Costin, scotea cu dureroase sacrificii materiale o colecție folcloristică și o modestă revistă „Banatul literar".Cenaclul literar al casei de cultură este frecventat azi de numeroși adolescenți. unii cu poezii publicate în revista „Orizont" și dacă numele lor nu spun . încă nimic astăzi am încredere în posibilitățile lor fiindcă a- ceastă speranță și sînt solicitate chiar til în care trăiesc tre de provincie.Dacă la o populație de 18 mii de locuitori sînt peste 5 000 de elevi, vă dați seama ce zăcămînt de valori potențiale constituie acest număr impresionant de mlădițe ocrotite și cultivate cu grijă și pasiune Crescînd, ele nu vor mai fi în nici un caz alienate de vechiul sentiment al ratării provinciale, pentru că provincialismul a rămas definitiv un domeniu al trecutului, se scrie o cronică nouă a orașului, care nu este însă creația lui „Anonymus", ci a tuturor locuitorilor săi și, într-un fel, a întregului popor. Construcțiile industriale, dezvoltarea impetuoasă a învățămîntului și culturii, opera de modernizare a orașelor provinciale, toate la un loc constituie o nouă realitate, un climat stenic și creator în mijlocul căruia fiecare cetățean se simte părtaș la monumentala muncă de construcție socialistă. Toate la un loc constituie un ansamblu armonios în care există puncte periferice ignorate și subestimate, ci puncte însetate viată și de muncă, atît de frumos înflăcărate în opera de construcție socialistă.

certitudine îmi de climatul fer- orașele noas-

nude

Din primele zile ale anului
Minerii din R.P.D. 

Coreeană au extras în 
primele zile ale anu
lui 1969 o cantitate de 
1,3 ori mai mare de cărbune decît în peri
oada corespunzătoare 
a anului trecut. La în
ceput de an au obți
nut succese și chi- miștii din provincia

Hamghenul 
muncitorii 
metalurgice 
oțelarii din 
Muncitorii 
locomotive 
din Phenian au pro
dus un nou tip de lo
comotivă electrică, su
perioară celor realiza-

R. P. Ungara

de sud. 
uzinelor 

Iivanhe și 
Kansen. 

Uzinei de 
electrice

te pînă în prezent de 
această uzină. Noua 
locomotivă a fost pro
iectată și realizată în 
întregime de colecti
vul uzinei, care și-a 
luat angajamentul să 
îndeplinească planul 
pe acest an pînă la 
data de 10 octombrie.

Succese în industria aluminiului
Dezvoltarea indus

triei de aluminiu o- 
cupă un loc important 
în economia Ungariei. 
In cursul ultimului an a fost terminată con
strucția unor impor
tante obiective, prin
tre care o secție nouă 
la combinatul de alu
miniu de la înota. La 
Uzina de alumină de 
la Almasfilzita, unul

din cele mai impor
tante centre ale in
dustriei aluminiului 
din R. P. Ungară, a 
fost construit un an
trepozit pentru bau
xită. utilat cu mașini 
dintre cele mai mo
derne pentru separa
rea minereului si 
transportul bauxitei.

In anul 1968 în Un
garia au fost produse

peste 83 000 tone de a- 
luminiu față de 69 000 
tone în 1967. Pentru 
viitor se prevede o 
dezvoltare și mai 
mare a acestei ramuri 
industriale. Potrivit 
agenției M.T.I., în 
următorul plan cinci
nal — 1970—1975 —
vor fi alocate în a- 
cest scop 10 miliarde 
forinți.

R. P. Bulgaria

Un mare

Corespondentul nos
tru, Gh. leva, trans
mite : La Sofia a în
ceput construcția u- 
nui nou complex poligrafic — cel mai 
mare din Bulgaria. El 
se va întinde pe o 
suprafață de 20 hec
tare și va îngloba 
vechea tipografie de

complex poligrafic
la Sofia

stat și alte tipografii, 
răspîndite pînă acum 
in diferite părți ale 
capitalei. In cadrul 
complexului se va 
construi și o clădire 
cu 16 etaje, care va 
adăposti toate editu
rile. Pe lîngă comple
xul poligrafic va . 
funcționa o întreprin-

dere unde ne vor 
efectua reparațiile de 
bază la mașinile de 
tipărit din întreaga 
tară.

Ulterior, în apro
pierea complexului se 
vor construi și blocuri 
de locuințe pentru sa- 
lariati-



viața internațională
BRUXELLES

Semnificația 
controverselor 

declanșate
> 

de „Planul 
MansludrLa Bruxelles s-au încheiat 

dezbaterile de două zile ale 
Pieței comune. Pe masa sesiu
nii Consiliului Ministerial s-au 
aflat două dintre cele mai di
ficile dosare: „Planul Mans
holt" privind reforma structu
rilor agricole ale celor sase tari 
membre si mult controversata 
problemă a unor eventuale a- 
ra.njam.ente comerciale între 
C.E.E. si țările care au solici
tat să adere la Piața comună, 
in special Marea Britanie.

Bilanțul discuțiilor nu oferă 
motive de optimism. în ce pri
vește chestiunea aranjamentelor 
comerciale, lucrurile par a fi 
rămas în același punct. Tezele 
celor cinci rămîn în continuare 
opuse părerii franceze. Discu
ția va fi reluată la începutul 
lunii martie.

Dosarul numărul 1 al discu
țiilor l-a constituit însă „Pla
nul Mansholt". Negocierile a-

CORESPONDENȚA 
DE LA AL. GHEORGHIU

supra acestui plan, care impli
că o „modernizare" a agricultu
rii țărilor membre, se anunță 
„lungi si dificile" — după cum 
scrie ziarul „La Croix" — și 
ele vor pune Piața comună la 
grele încercări. De fapt, la Bru
xelles nu s-a ajuns de data a- 
ceasta decit la un acord asu
pra unui calendar pentru dis
cutarea chestiunilor urgente, 
ceea ce marchează însă per
sistenta divergențelor de fond.

După cum este cunoscut. în 
concepția autorului său. planul 
de reformă a structurilor agra
re ale „celor sase", prevede, în
tre altele, un șir de măsuri de 
reducere masivă a populației a- 
gricole, prin ștergerea de pe 
harta Europei agricole a unor 
întinse suprafețe cultivabile și 
exodul a cinci milioane de ță
rani. Asemenea măsuri, care 
afectează îndeosebi Franța, 
R. F. a Germaniei si Italia, au 
stîrnit reacții furtunoase în rîn- 
dul micilor producători din a- 
ceste țări. Iar participanta la 
sesiunea de la Bruxelles nu au 
putut face abstracție de această 
stare de spirit. Ca urmare, au 
fost stabilite doar priorită
țile problemelor aflate pe a- 
genda sesiunii. Mai întîi. regle
mentarea urgentă a prețurilor 
agricole, chestiune care va fi 
reluată de „cei șase" încă 
înainte de 1 aprilie. Va urma 
apoi aceea a reglementării po
liticii financiare agricole co
mune.

Problema reformei structuri
lor agricole comunitare — așa 
cum s-a relevat de unii varti- 
cipanți — are un caracter po
litic în primul rînd. la care se 
adaugă serioase implicații eco
nomice. sociale si financiare. De 
aceea dezbaterea ei în amă
nunt a fost amânată. urmînd a 
se face un studiu minuțios îna
inte ca „cei sase" să se lase 

"antrenați „pe o cale cu multe 
necunoscute", cum se exprimă 
„La Nation".

Evident, nu au lipsit critici la adresa „Planului Mansholt". 
Franța, prin glasul ministrului 
el de externe, Michel Debrâ. a 
reamintit partenerilor săi că 
politica de modificare a struc
turii agricole este o importantă 
problemă, care implică pentru 
guverne o răspundere funda
mentală. căci ea angajează nu 
numai Viitorul Pieței comune, 
dar însuși viitorul țărilor sem
natare ale Tratatului de la 
Roma. In acest mod — remar
că ziarul „Le Figaro" — Debră 
a atras atenția foarte clar asu
pra refuzului Franței de a se 
lăsa antrenată, prin intermediul 
politicii agricole, în acțiuni care 
ar exprima acordul ei pentru 
instituirea unor organisme su- 
pranaționale. Ministrul francez 
consideră că ar fi cu totul uto
pic să se imagineze „remedii 
comunitare" pentru problemele 
complexe ale producției agrico
le, care să nu țină seama de 
realitățile naționale. Ceea ce 
înseamnă — după cum remarcă și ziarul „La Nation" — că 
„Planul Mansholt" va trebui să 
fie examinat prin prisma a sase 
fațete, corespunzînd celor șase 
agriculturi, cel mai adesea foar
te deosebite.

„Planul Mansholt" a fost pri
mit cu destule rezerve si de 
alți participanți. Reprezentanții 
R. F. a Germaniei. Belgiei și 
Olandei au obiectat împotriva 
aspectelor financiare ale pla
nului. Reprezentantul vest-ger- 
man a subliniat că țara sa este 
deja împovărată de cheltuieli 
solicitate de actuala politică a- 
grară comună.

„Planul Mansholt" are sansa să 
rămână. mult timp în stare de 
proiect — consideră observa
torii din Paris. Este evident că 
anumite state membre ale Pie
ței comune, scrie „Le Monde", 
nu sînt seduse de proiectatele 
reforme radicale propuse de 
Mansholt, si că problemele a- 
gricole ale „celor șase" rămîn 
în continuare la ordinea zi
lei.

Paris, 29.

ORIENTUL
0 ÎNTREVEDEREA LUI U 
THANT CU AMBASADORII 
IORDANIEI Șl R.A.U. LA 
O.N.U.NEW YORK. — Ambasadorii la O.N.U. ai Republicii Arabe Unite și Iordaniei au avut marți o întrevedere cu secretarul general. U Thant. Potrivit unor declarații ale misiunilor permanente ale celor două țări la O.N.U., în cursul convorbirii au fost trecute în revistă ultimele evenimente din Orientul Apropiat și reluarea misiunii lui Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în această regiune a lumii. Observatorii cred că în cursul întrevederii a fost discutată, de asemenea, inițiativa celor patru mari puteri privind reglementarea situației din Orientul Apropiat.
0 PĂREREA PREȘEDINTELUI 
DE GAULLE EXPUSĂ ÎN ȘE
DINȚA CONSILIULUI DE MI
NIȘTRI AL FRANȚEIPARIS. — în cadrul ședinței Consiliului de Miniștri al Franței, care a avut loc miercuri, generalul de Gaulle și-a exprimat punctul său de vedere în legătură cu situația din Orientul Apropiat. Președintele a subliniat că „fără o contribuție internațională, actualul conflict tinde să se dezvolte". Generalul de Gaulle este de părere că singura soluție posibilă este realizarea mai întîi a unei înțelegeri între cele patru mari puteri. A- cestea ar urma să prezinte O.N.U. soluția la care vor ajunge și să garanteze apoi aplicarea ei. Țările interesate — Israelul și țările arabe — vor fi, de asemenea, consultate asupra soluției elaborate de către cele patru mari puteri. Ministrul afacerilor externe, Michel Debre, a precizat că Anglia a dat un răspuns

APROPIAT
provizoriu șl verbal propunerilor franceze, iar guvernul american va comunica răspunsul său la începutul lunii februarie.
© SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U. ÎȘI EXPRIMĂ RE
GRETUL ÎN LEGĂTURĂ CU 
EXECUȚIILE DE LA BAGDADIn legătură cu executarea sentinței pronunțate de tribunalul de la Bagdad, purtătorul de cuvînt al secretarului general al O.N.U., U Thant, a dat publicității o declarație în care se arată că „secretarul general a luat cunoștință cu regret si neliniște de condamnarea și executarea prin spînzurătoare în Irak a 15 persoane, dintre care 9 evrei, sub acuzația de spionaj. Procesele și execuțiile în masă sînt întotdeauna regretabile, ele avînd un caracter deosebit de neplăcut si periculos, se spune în declarația purtătorului de cuvînt. Secretarul general al O.N.U. își exprimă temerea că repercusiunile a- cestui eveniment nefericit ar putea constitui o frînare a eforturilor îndreptate spre o reglementare pașnică a conflictului din Orientul Apropiat". Pe de altă parte. U Thant a declarat în cadrul unei conferințe de presă că este în favoarea unei acțiuni a marilor puteri, prin intermediul Consiliului de Securitate, destinată soluționării conflictului arabo-'sraelian. Țările din Orientul Apropiat, a spus U Thant, ar trebui să participe la tratativele din cadrul O.N.U. Secretarul general si-a exprimat în continuare părerea că orice soluție impusă vreunei regiuni sau tari este de natură să genereze noi probleme în anii viitori. Marile nuteri — a spus el — ar trebui să exercite o presiune morală prin intermediul Consiliului de Securitate și. în măsura posibilului, trebuie să existe acordul prealabil al tuturor puterilor interesate.TEL AVIV. — După anunțarea executării sentinței pronunțate de Tribunalul irakian, la Tel Aviv a avut loc o ședință a parlamentului, în cadrul căreia premierul Levi Eshkol a declarat, printre altele, că toate acuzațiile îndreptate împotriva celor nouă evrei executați la Bagdad „erau lipsite de orice fundament".

pe ,s»p | agențiile <je presă transmit:Comandamentul F.N.E I- - - - - - - - - - - - 111 ■—•— . . . . . . . . . . . . . —a hotărît suspendarea I acțiunilor militare » pe perioada ’ 15-22 februarie • SAIGON 29 (Agerpres). — Co- | mandamentul Forțelor armate ■ populare de eliberare din Vietna- g mul de sud a hotărît suspendarea § acțiunilor militare pe perioada Q 15—22 februarie, cu ocazia Anului | nou vietnamez, anunță agenția | de presă Eliberarea. în cursul a- - cestei perioade, soldații înrolați în | armata saigoneză au posibilitatea 0 de a-și vizita rudele în regiunile n eliberate, cu condiția să se depla- | seze în grunuri mici și să nu po- g “ae r.::..:::.... i 
PRAGA I
- - - - - - - -  I Ședința deputaților 
Adunării Naționale! 
Jozef Smrkovsky ales președinte ■ 

al Camerei PopularePRAGA 29 (A.gerpres). — La | Praga a avut loc la 29 ianuarie 8 o ședință a deputaților Adunării g Naționale, care, potrivit Legii con- g stituționale referitoare la Federația " cehoslovacă, a devenit Cameră S Populară pînă la data următoa- ■ relor alegeri generale în organele H supreme ale puterii de stat. Cu | majoritate de voturi, Jozef Smr- | kovsky a fost ales președinte al B Camerei Populare.

0 „carte albă", prin care 
guvernul propune naționa
lizarea tuturor porturilor a căror capacitate de manevrare a mărfurilor depășește 5 milioane tone anual, precum și a tuturor docurilor destinate transporturilor, a fost prezentată miercuri de ministrul britanic al transporturilor, Richard Marsh, în Camera Comunelor.

Șeful statului spaniol. 
Franco, a avut o întreve
dere cu opt comandanți mi
litari. Agenția ANSA menționează că printre aceștia se aflau persoane cărora „li s-au atribuit vara trecută inițiative în vederea accelerării soluționării problemei succesiunii în Spania". Pe'de altă parte, ziarul britanic „Daily Express" a anunțat că starea sănătății lui Franco, care are 76 de ani, s-a înrăutățit și medicii i-au interzis să participe la întruniri ale cabinetului mai lungi de o oră.

Autoritățile argentineene 
au anunțat arestarea a 42 
de persoane în localitatea Mar del Plata, acuzate de a fi participat la o „reuniune interzisă". Potrivit a- genției Associated Press, arestații sînt membri ai Partidului Comunist din Argentina.

Ambasadorii Turciei la 
Washington, Londra și Mos
cova au semnat Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare. Turcia devine astfel cel de-al 87-lea stat semnatar al acestui tratat.

La Panmunjon a avut 
Ioc o nouă ședință a Comi
siei militare de armistițiu 
în Coreea, care reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat pe lingă partea americană împotriva încălcării în continuare a acordului de armistițiu de către trupele americane.

în comunicatul cu pri
vire Ia vizita în Iugoslavia 
a ministrului afacerilor ex
terne al Marocului, Ahmed Laraki, părțile și-au exprimat profunda îngrijorare pentru înrăutățirea situației internaționale, ca urmare a folosirii forței și agresiunii în relațiile internaționale și a amestecului iii treburile interne ale altor țări. Ele consideră că este necesară intensificarea eforturilor pentru găsirea unei soluții a crizei din Orientul Apropiat pa baza principiilor Cartei O.N.U. și a rezoluției Consiliului de Securitate. Totodată s-a exprimat acordul în legătură cu necesitatea întăririi colaborării dintre țările bazinului Mării Mediterane în scopul preîntîmpinăiii înrăutățirii situației și pentru consolidarea păcii în această zonă.

Elemente fasciste au în
cercat să incendieze localul din Montevideo al ziarului „El Popular", organ al Partidului Comunist din Uruguay, relatează agenția Prensa Latina.

Tratativele sovieto-sud-yemenite au înoePut miercuri ia Kremlin. Din partea sovietică participă Nikolai Podgomîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem, Dmitri Poleanski, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nikolai Patolicev, ministrul comerțului exterior, și alte persoane oficiale, iar din partea sud-yemenită Mohammed Kahtan al Shaabi, președintele acestei republici, aflat într-o vizită în U.R.S.S.
Compania petrolieră de stat din Peru a preluat con

trolul asupra instalațiilor deținute de firma „Internatio
nal Petroleum Company" (TP.C.), filială a concernului nord-ameri- can „Standard Oil" din New Jersey — S.U.A. Evenimentul a fost anunțat de către directorul general al instituției peruviene de stat „Empresa Petrolera Fiscal" (E.P.F.), care a declarat că hotărîrea a fost adoptată deoarece I.P.C. a refuzat să plătească datoriile sale către guvem, reprezentînd contravaloarea pentru rafinarea țițeiului în instalațiile de la Talara.

La Sanaa, capitala R. A. Yemen, situația a devenit 
înCOrdată și nesigură, amenințînd să degenereze într-un război civil, scrie corespondentul agenției Reuter. Cauza tulburărilor ar fi, după agenția citată, ciocnirile dintre partizanii primului ministru Hassan al Amry și cei ai fostului șef de stat major, Abdul Raqeeb Whahab. în legătură cu aceasta, se menționează că în timpul luptelor trei dintre susținătorii lui Raqeeb și 12 soldați guvernamentali ar fi fost uciși.Guvernul belgian studiază posibilitatea recunoașterii R. P. ChinezeBRUXELLES 29 (Agerpres). — Guvernul belgian studiază în mod aprofundat posibilitatea recunoașterii R. P. Chineze, a precizat un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe belgian în legătură cu informațiile transmise în acest sens de unele agenții de presă. Agenția France Presse precizează că problema este examinată cu o atenție deosebită în special după ce Italia și Canada și-au exprimat intenția de a recunoaște R. P. Chineză.

TOKIO

Cffll PENTRU ABROGAREA 
TRATATULUI DE SECURITATE 

JAPONO-AMERICANTOKIO 29 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor care au loc în cea de-a doua Cameră a Dietei japoneze. T. Narita, președintele Partidului Socialist din Japonia, a criticat aspru politica internă , si externă a guvernului Sato. Referin- du-se la Tratatul de securitate ja- pono-american. Narita a subliniat caracterul său primejdios pentru viitorul Japoniei, menționînd că sondajele opiniei publice atestă că majoritatea covîrșitoare a populației cere abrogarea lui. Calea spre asigurarea reală a securității tării, a subliniat Narita, constă înțr-o politică de neutralitate, renunțare la înarmare, de anulare a colaborării militare cu S.U.A. și obținerea unei reale independente.
PAKISTAN

Tensiune politică 
in continuă creștere »RAWALPINDI 29 (Agerpres). — Tensiunea politică din Pakistan continuă să crească — relatează corespondentul agenției France Presse. O nouă demonstrație a fost organizată de opoziție în orașul Peshawar din regiunea de vest a țării. Poliția a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții.în localitatea Barisal din Pakistanul de Est a avut loc, de asemenea, o puternică manifestație antiguvernamentală, soldată cu ciocniri violente între demonstranți și forțele polițienești.

I 
LUCRĂRILE CONFERINȚEI J 

AFRO-MÂLOASE I
I 

• INIȚIEREA UNOR DEMERSURI PENTRU SOLUȚIONAREA i 
CONFLICTULUI DIN NIGERIA o PERSPECTIVE ÎNCURAJA- a 
TOARE ÎN LEGĂTURĂ CU RESTABILIREA BUNELOR RELAȚII | 

DINTRE CELE DOUĂ STATE CONGOLEZE *KINSHASA 29 (Agerpres). — Conferința Organizației comunității afro-malgașe și-a concentrat atenția în prima parte a lucrărilor, la care au luat parte numai șefii de state, asupra conflictului din Nigeria și tensiunii existente între țările Africii Centrale. Cercuri apropiate conferinței subliniază tendința acestei organizații de a lua, fără întîrziere, inițiativa aducerii la masa negocierilor a părților aflate în conflict în Nigeria. Se preconizează ca un demers în acest sens să fieîntreprins de către Gabon și Camerun pe lingă liderii biafrezi, Dahomey și Niger asumîndu-și o misiune similară față de autoritățile federale, în ce privește situația din regiuneaCongresul Confederației internaționale a sindicatelor arabeCAIRO 29..— Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : La Cairo au început miercuri lucrările celui de-al patrulea Congres al Confederației internaționale a sindicatelor arabe (I.C.A.T.U.). La congres participă delegații sindicale din Asia, Africa, Europa și America Latină, precum și reprezentanți ai unor organizații sindicale internaționale. Din România, la congres participă o delegație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, prim-vicepreședinte al U.G.S.R.Lucrările Congresului au fost deschise de președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser.
încheierea Conferinței 

internaționale 
de solidaritate cu 
popoarele arabeCAIRO 29. — Corespondentul A- gerpres transmite : la Cairo și-a încheiat lucrările cea de-a doua Conferință internațională de solidaritate cu popoarele arabe, la care au participat reprezentanți din 74 de țări din Asia, Africa, Europa și America Latină și ai unor organizații internaționale. La conferință au participat tovarășii Costică Alecu și Stanciu Brătescu din partea Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și a Comitetului național pentru apărarea păcii.

Africii Centrale, conferința a decis g trimiterea de îndată la Brazzaville a B unei misiuni de conciliere care ur- » mează să ia contact cu președintele K Mârien Ngouabi, în vederea găsirii | unor modalități care să permită res- _ tabilirea relațiilor amicale între cele H două state congoleze. Perspectivele g .sînt încurajatoare, subliniază obser- - vatorii politici, dată fiind poziția ge- | neralului Mobutu, președintele Con- g go-Kinshasa, care a declarat că este _ gata să facă totul pentru a pune ca- | păt diferendelor actuale. « Vedere generală a „Salonului automobilului" deschis la Bruxelles. Participă
284 de firme din 14 țări

Schimburile comerciale 
în discuția Consiliului 
pentru Comerț și DezvoltareGENEVA 29. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Consiliul pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTÂD) își continuă lucrările.Luînd cuvîntul în cadrul grupului 
intergzivernamental. delegatul român, I. Pah, a abordat problema comer
țului internațional ca factor impor
tant al progresului economic și so
cial. Un mijloc deosebit de eficace 
pentru expansiunea și diversificarea 
schimburilor comerciale, a spus dele
gatul român. îl constituie cooperarea 
sub diferite forme în sfera produc
ției si comerțului, cu respectarea 
independenței economice si politice 
a fiecărei țări, astfel îneît să se asi
gure efectiv industrializarea și. în 
general, accelerarea progresului eco
nomic al țărilor în curs de dezvol
tare. Printre măsurile specifice 
UNCTAD în cadrul celui de-al 
doilea deceniu, a arătat vorbitorul, 
se poate menționa inițiativa Româ
niei cu privire la pregătirea cadre

lor în domeniul comerțului exterior 
si al activităților conexe.

Luînd cuvîntul la „Raportul asu
pra negocierilor si consultărilor re
lative la produsele de bază", repre
zentantul român, N. Ionesca. a ară
tat. printre altele, că România spri
jină activitățile UNCTAD în ve
derea soluționării problemelor care 
se ridică în legătură cu comerțul 
internațional cu produse de bază. 
Referindu-se la noul acord, interna
țional al zahărului, vorbitorul a pre
cizat că. deși România privește fa
vorabil participarea la acordurile 
multilaterale cu produse, ea nu s-a 
aflat în, situația de a adera la acor
dul respectiv, întrucît cota ce i s-a 
rezervat este cu mult sub nivelul 
posibilităților sale de export.

O manifestare împotriva 
destinderii în relațiile 

internaționaleMANEVRELEBONN 29 (Agerpres). — Miercuri au început pe terenul de instrucție de la Grafenwoehr, din Bavaria, ’manevre ale unităților americane denumite convențional „Re- forger-I“. La aceste manevre, considerate a fi cele mai mari din istoria N.A.T.O., iau parte unități aduse pe calea aerului de Ia bazele din S.U.A. Ele au drept scop să verifice capacitatea de luptă și posibilitatea de intervenție rapidă a unităților de la baza americană

1„REFORGER-I"din statul Kensas. Se apreciază că numărul militarilor participanți se va ridica la 30 000, dintre care 3 500 din forțele aeriene.Manevrele propriu-zise vor dura o săptămînă, după care însă unitățile nu vor fi retrase în întregime de pe teritoriul R.F.G. „Retragerea eșalonată", anunțată anterior, este legată de anumite proiecte ale Pentagonului de a consolida prezența militară americană pe teritoriul vest-german.

Riscurile 
misiunii 
„Apollo-9“

Autoritățile N.A.S.A. consideră că misiunea navei cosmice .,Apollo-9“ prevăzută a fi lan- v sată la 28 februarie, va fi de aV proape trei ori mai riscanta de--i cit a predecesoarei sale „A- pollo-7“. Riscurile provin de la experimentarea, pentru prima dată în spațiul cosmic, a modulului lunar, aparatul cu care echipajul navei „Apollo-ll“ trebuie să aselenizeze. a declarat George Mueller, director adjunct al N.A.S.A.Referindu-se la perspectivele cercetărilor spațiale americane. G. Mueller a arătat că Statele Unite nu au alocat suficiente fonduri pentru construirea unei stații cosmice și a cerut ca o astfel de instalație spațială să fie realizată pînă în anul 1975. Stația cosmică, a afirmat el. poate fi utilizată ca laborator de cercetări științifice, platformă pentru instalarea de observatoare astronomice și ca bază de schimbare a orbitelor diverselor nave cosmice lansate de pe Pămînt. Construirea stației, cosmice circumterestre ar pr, ceda si ar facilita astfel cc,' struirea unei baze pe Lună.
Un grup de membri ai 

Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. aparținînd ambelor partide — democrat și republican — a propus marți un amendament la Constituția S.U.A. pentru modificarea actualului sistem de alegere a președintelui și vicepreședintelui statului. Potrivit amendamentului, alegerea a- cestora ar urma să se facă prin vot direct.

Cazul Gerstenmaier
După cum s-a a- 

nunțat, Eugen Gers
tenmaier, doctor în 
teologie, președin
tele Bundestagulul 
vest-german din no
iembrie 1954 și cola
borator apropiat al 
fostului cancelar A- 
denauer, și-a pre
zentat demisia, func
ția de președinte 
in exercițiu al primei 
Camere a parlamen
tului de la Bonn ur
mînd a fi preluată, cu 
începere de la 31 ia
nuarie a.c. de actua
lul vicepreședinte 
Schoettle.

Cazul Gerstenma
ier, care a stîrnit 
multă vîlvă în cercu
rile politice și în 
presa vest-germană, 
a avut, după cum se 
știe, ca punct de 
pornire, cererea a- 
dresată de acesta 
statului vest-german, 
cerere care i-a fost 
satisfăcută, de a pri
mi despăgubiri (ci
frate la peste 280 000 
mărci), pentru faptul 
că în perioada nazis
tă, mai precis în anul 
1938, după ce a tre
cut examenul de do
cență, i s-a refuzat 
numirea ca profesor 
în învățămîntul su
perior.

Imediat după ce 
s-a aflat de accepta
rea de către autori
tăți a cererii înain
tate de Gerstenma
ier, largi cercuri ale 
opiniei publice și-au 
exprimat dezacordul 
față de ceea ce ele

au calificat că este 
un veritabil abuz. în 
legătură cu aceasta, 
presa vest-germană 
a relevat că, deși nu 
a ocupat catedra la 
care ar fi avut drep
tul să aspire, Gers
tenmaier a funcțio
nat înainte și. în 
timpul războiului ca 
referent în conduce
rea bisericii evan
ghelice — un post 
important și care a 
corespuns întru totul 
pregătirii sale.

Ziarele din R.F.G. 
au reprodus pe mar
ginea acestui caz un 
articol al teologului 
elvețian Karl Barth, 
apărut în 1945, în 
care, ocupîndu-se de 
activitatea lui Gers
tenmaier în perioada 
nazistă, acesta scria : 
„Oameni ca el... sînt 
acei care, nu în ul
timă instanță, tre
buie făcuți răspun
zători pentru apa
riția șl menținerea 
timp de 12 ani a ce
lui de-al treilea 
Reich."

Și totuși „spre de
osebire de milioane 
de oameni care și-au 
ratat intr-adevăr ca
riera datorită domi
nației naziste" — 
după cum se exprima 
ziarul „Frankfurter 
Rundschau" 
tenmaier a 
a obținut și 
„pe 
drept 
sumă 
tantă,

— Gers- 
solicitat, 
a primit 

legală",cale 
despăgubire, o 
atît de impor- 

pe lingă o

pensie specială pe 
care a obținut-o mai 
de mult.

Această situație a 
dat naștere, așa cum 
am arătat, unor largi 
acțiuni de protest din 
partea opiniei pu
blice. Dînd glas a- 
cestor proteste, zia
rul amintit mai sus 
scria, referindu-se la 
cazul Gerstenmaier: 
„Este cu totul inad
misibil ca el să ceară 
să fie despăgubit de 
noi, contribuabilii, 
pentru o perioadă în 
care de fapt și con
form adevărului s-a 
bucurat de condiții 
excelente de a-și e- 
xercita profesiunea și 
de cîștig... Gersten
maier întruchipează 
urmările triste ale 
celei mai întunecate 
perioade pe care am 
trăit-o“, conchidea 
ziarul care, făcîn- 
du-se ecoul stării de 
spirit a opiniei pu
blice, a cerut, la fel ca 
numeroase alte ziare, 
plecarea acestuia din 
fruntea Bundestagu- 
lui.

Partidul de guver
nământ V.C.D., te- 
mîndu-se să nu fie 
discreditat de aface
rea Gerstenmaier în
tr-un an în. care ur
mează să aibă loc 
alegeri prezidențiale 
și alegeri generale, a 
socotit indicat să 
nu-i acorde girul său. 
în consecință, cel în 
cauză s-a văzut ne
voit să demisioneze.

G. DASCALU
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