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NICOLAE CEAUȘESCU

LA ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

economică a
PRAHOVA

(Continuare în pag. a III-a)

După cum este cunoscut, încă în primele zile de lucru ale anului în curs, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins o suită de vizite în întreprinderi 
industriale din județele Brașov și Sibiu, întîlniri de lucru în cadrul cărora au 
avut loc largi schimburi de opinii cu factorii de răspundere din unitățile vizitate, 
din ministerele de resort, de la județe.

Marți, 12 ianuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Gheorghe Pană, Maxim Berghianu, Manea Mănescu, Petre Blajovici și 
Vasiie Patiiineț, s-a întîlnit din nou cu factorii de conducere și colectivele de 
salariați, la locul lor de producție, la Uzina de mecanică fină din Sinaia, Uzina 
mecanică „Neptun", întreprinderea pentru reparații de utilaj electric (IRUE) și 
Uzina mecanică din Cîmpina, Uzina mecanică-Plopeni, Uzina de utilaj chimic șl 
Uzina „1 Mai" din Ploiești.

produsa ale întreprinderii
La Uzina de mecanică fină din Sinaia sînt prezentate tovarășului Nicolae 

Ceaușescu principalei

Este un adevăr ce multora le-* rămas necunoscut: Sinaia, perla turismului montan al țării, se face cunoscută nu numai prin vilele sale cochete, prin împrejurimile cu un peisaj neasemuit de frumos, prin aerul ozonat, ci și prin una dintre cele mai importante întreprinderi constructoare de mașini — Uzina de mecanică fină, producătoare de pompe de injecție.Este o zi însorită, încărcată de farmec și generatoare de optimism. Locuitorii Sinaiei au venit cu mic, cu mare în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat. Este, de altfel, în clocotul pe care-1 întîlnim de-a lungul arterei {>rincipale a orașului Sinaia, o pre- ungire a atmosferei însuflețite ce a domnit pe întreg traseul de la Predeal spre Sinaia, o prelungire șl o încununare a vibrantei pri- miri făcute secretarului general al partidului la Azuga, Bușteni, Poiana Țapului, unde cetățenii l-au salutat cu căldură șl entuziasm, cu flori, cu steaguri, cu urări de bun venit.Sosirea conducătorilor de partid 
și de stat în fața noului pavilion tehnico-administrativ al Uzinei de mecanică fină din Sinaia a fost în-
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ducție, de modul de organizare * fluxului tehnologic.Apoi, în hala prelucrărilor mecanice se urmărește faza în care pompele de injecție dobîndesc profilul lor definitiv. Se vizitează primele trei nivele, din cele cinci cite are această Impunătoare construcție industrială. La fiecare loc de muncă se desfășoară o activitate complexă, sugerînd îndeaproape

migala bijutierului. Mecanica fină înseamnă o luptă asiduă, cotidiană, cu micronii, cu sutele de piese miniaturale care intră în componența unei pompe de injecție. Specialiștii arată că in prezent aici se produc peste 200 000 pompe de injecție, măsurate în unități convenționale, și că în 1975, adică la sfîrși- tul actualului plan cincinal, se prevede să se producă peste o jumătate de milion de asemenea produse de înalte performanțe tehnice.La locurile de muncă ale lăcătușului Stan Mihălcioiu, care lucrează de aproximativ 32 de ani în a- ceastă uzină, controlorului tehnic de calitate Ion Monta, lăcătușului ajustor Georgeta Voiculescu, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește și discută cu muncitorii despre preocupările lor pentru creșterea producției și productivității muncii, se interesează de condițiile de lucru și de viață ale acestora. Muncitorii, tehnicienii și inginerii, întreg colectivul uzinei aflat la acea oră la locurile de producție, Întrerup cîteva clipe activitatea și fac oaspeților o caldă primire. 
„Bine ați venit în mijlocul nos
tru, tovarășe Nicolae Ceaușescu 
„Să ne trăi ți ani mulți, tovarășe 
secretar general al partidului!“ — sînt urări ce se fac auzite pretutindeni, expresie a sentimentelor de prețuire și dragoste pe care colectivul acestei moderne întreprinderi industriale, ca întregul nostru popor, le nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Un scurt popas la grupul de mașini unde se realizează cu multă migală, dar cu o îndemînare deosebită, corpul pulverizator al pompelor de injecție creează oaspeților posibilitatea să cunoască activitatea multor femei care lucrează în această întreprindere. Prilej pentru a se evidenția munca deosebit de prețioasă pe care o prestează în uzină femeile, mai ales în acele sectoare unde se cere multă răbdare, pricepere, talent.Uzina mecanică din Sinaia, care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare deosebită, va înregistra înnoiri și mai importante în actualul plan cincinal. Se află în construcție aripa nouă a actualei hale unde se execută pompele de injecție și aparatură de precizie. î.n relatarea cu privire la funcționalitatea acestei noi părți componente a întreprinderii, oaspeții

Și la Cîmpina, ca pa tot parcursul vizitei, oamenii muncii l-au iniîmpinal cu entuziasm și căldură pe secretarul general al partidului, vorbindu-i des
pre munca și realizările lor

tîmpinată cu ropote de aplauze. Se scanda „P.C.R., P.C.R.",
„Ceaușescu șl poporul", „P.C.R.- 
Ceaușescu". Se fluturau stegulețe roșii și tricolore. Pe o mare pancartă era înscrisă urarea „Bine ați 
venit, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu!“. Primul secretar al Comitetului județean-Prahova al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Ilie Cîșu, rostește un cuvînt de bun sosit. Sînt de față ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, secretarul Comitetului o- rășenesc-Sinaia al P.C.R. și primar al orașului, Constantin Neagu, membrii comitetului de conducere al întreprinderii. Directorul uzinei, inginerul Aurel Boghici, prezintă oaspeților o expoziție unde sînt înfățișate principalele produse ale întreprinderii — aproximativ 30 de pompe de injecție necesare echipării tuturor tipurilor de motoare Diesel fabricate în țara noastră. Specialiștii uzinei informează despre performanțele tehnice ale produselor, despre activitatea prezentă și viitoare a acestei uzine. S-a arătat că aici se produc și pompe de ulei și distribuitoare hidraulice pentru instalații de mecanizări șl automatizări. Referindu-se la evo

luția uzinei, directorula menționat, printre altele, că, față de anul 1960, producția globală a fost, în 1970, de 4,2 ori mai mare și că în 1975 va fi de 6,5 ori mai mare. Se citează o serie de alte date Importante. Productivitatea muncii a crescut în aceeași perioadă cu 256 la sută. Aici sînt uzinate circa 2 milioane de piese pe lună. Sînt relevate inventivitatea, spiritul creator al colectivului. Astfel, o pompă de injecție care cîntărea 73 kg, reproiectată succesiv, a ajuns să cîntărească doar 13 kg. A fost înfățișată pompa pentru locomotivele Diesel hidraulice de 1250 CP, de concepție originală, pompă rotativă cu performanțe superioare. Uzina produce exclusiv piese de mecanică fină. Prin reproiectare, la numai un singur reper s-au realizat economii în valoare de 880 000 Iei. Viitoarele autocamioane grele, după licență M.A.N., în curs de asimilare la „Steagul roșu“-Brașov, vor fi echipate cu pompe de injecție produse la Sinaia.Se vizitează mai întîi hala d« automate și semifabricate pentru aparatura de precizie. Secretarul general al partidului se interesează de desfășurarea procesului de pro-

DIMENSIONAREA OPTIMA
A NOIEOR CAPACITĂȚI

condiționează eficacitatea

Asigurarea în continuare a unui ritm înalt de creștere economică, dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție sînt nemijlocit legate de înfăptuirea unui program tot mai amplu de investiții. Proiectul actualului plan cincinal prevede ca în perioada 1971—1975 să se aloce, în ansamblu, investiții însumînd peste 540 miliarde lei, adică mai mult decît s-a cheltuit în ultimul deceniu. Este vorba, desigur, de un efort financiar și material fără precedent în istoria economică a țării, dar conducerea partidului a subliniat cu toată claritatea că aceasta este singura cale pentru a asigura ridicarea României la nivelul statelor dezvoltate, creșterea forței sale economice și îmbunătățirea continuă a traiului oamenilor muncii.După cum s-a arătat în documentele partidului nostru, după cum a subliniat în repetate rînduri conducerea partidului, investițiile își pot îndeplini funcția de principal instrument de creștere a puterii economice a țării numai dacă sînt realizate cu discernămînt, in condiții de eficiență economică maximă, dacă resursele materiale și financiare alocate sînt gospodărite rațional. Această cerință primordială se ridică, în ultimă instanță, la rang de principiu economic, și ea a făcut din nou obiectul unei minuțioase analize în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din luna noiembrie anul trecut, cu care prilej a arătat că în momentul de față o problemă centrală a economiei noastre o constituie realizarea de investiții cu cheltuieli cît mai mici, în stare să dea cît mai rapid producțiile planificate.După cum se știe, eficiența economică a investițiilor este condiționată de un mare număr de factori. Din considerente ce țin nu numai de succesiunea declanșării lor în timp, cît mai ales de intensitatea influenței ce-o are asupra întregii eficiente economice a investiției, în rîn- durile de față mă voi opri doar asupra necesității stabilirii mărimii optime a noilor capacități de producție, paralel cu analiza variantelor tehnologice, constructive și de amplasament ce urmează a se adopta. Consider că aceste probleme merită să facă obiectul unei minuțioase a- tenții, întrucît concentrarea producției în întreprinderi înzestrate cu utilaje și instalații tehnologice de mare randament ridică probleme deosebite, legate de folosirea judicioasă a potențialului productiv nou creat, cu consecințe directe asupra rentabilității acestora, datorită ponderii ridicate pe care o dețin costurile fixe în totalul cheltuielilor de producție. Pentru o industrie modernă, bazată pe procese de producție mecanizate și automatizate, dimensionarea optimă a capacităților de producție — in scopul folosirii de-
r
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LUCRĂRI DE COMBATERE
A EROZIUNII SOLULUItoamna anuluiîn _______trecut au fost organizate primele șantiere pe care au început lucrările de prevenire și combatere a eroziunii solului prevăzute în noul cincinal. în a- cest an au fost deschise noi șantiere. Ele sînt concentrate, în primul rînd, în bazinele hidrografice Hîr- lad, Zeletin, Chineja, Slănic, Cîlnău-Buzău, Jijia, Motru, Crasna, Fizeș, pe Jiul superior, în zona naturală a Vrancei etc.în perioada 1971— 1975 se prevede să sa

execute lucrări de combatere a eroziunii solului pe 460 000 hectare, cu 60 000 hectare mai mult decit întreaga suprafață pe au fost realizate menea lucrări lungul anilor în noastră. în acest au fost alocate fonduri de stat de peste 1,5 miliarde lei. în aceeași perioadă, pentru protecția lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și acumulări, incluse în programul național de gospodărire Rațională a resurselor de apă, se vor lua mă

care ase- de-a țara scop

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare AlbaniaTIRANAîn legătură cu recentele inundații care au afectat unele zone ale Republicii Populare Albania, vă transmit dumneavoastră și poporului frate albanez, în numele guvernului și al poporului român, sentimente de compasiune și îmi exprim convingerea că urmările acestor calamități vor fi grabnic înlăturate.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

investițiilor
pline a acestora — este un Imperativ al progresului, o necesitate general recunoscută pe plan mondial.Practica arată că stabilirea dimensiunii optime a unei unități necesită determinarea acelei mărimi de capacitate care să asigure pe unitatea de produs cele mai mici cheltuieli de investiții și de producție însumate pe perioada cît se preii- mină că va funcționa obiectivul respectiv. La determinarea capacității optime de producție a unei unități trebuie să se aibă în vedere cele mai noi cuceriri ale tehnicii, posibilitățile de cooperare și specializare, a- vantajele ce se creează prin organizarea producției și îndeosebi a celei de serie in mari unități, pleeîndu-se de la analiza în dinamică a fenomenelor economice. Din studiul atent al evoluției în timp a consumului intern și a comerțului exterior trebuie să rezulte produsul ce trebuie fabricat, sortimentația și prețul la care se poate desface.Supradimensionarea unor obiective Industriale în raport cu posibilitățile reale de desfacere a producției are grave consecințe negative, deoarece supracapacitățile create mențin imobilizate importante resurse ale economiei, iar costurile fixe aferente a- cestor capacități provoacă depășiri ale prețului de cost și fac să nu se atingă rentabilitatea planificată. La această situație se ajunge din cauză că în unele subramuri lipsesc studiile de dezvoltare sau că Ia lansarea temei de proiectare nu s-a ținut seama nici de aceste studii și nici de prognozele privind necesitățile în perspectivă ale consumului. Astfel, secția de echipament metalic din cadrul Uzinei de radiatoare, e- chipament metalic, obiecte si armături sanitare (UREMOAS) din București — pusă în funcțiune în trimestrul I 1966 — nu este folosită nici astăzi decît la 70 la sută din capacitatea sa, tocmai pentru că produsele n-au asigurată desfacerea decît parțial la intern, iar costurile cu care se obțin nu dau posibilitatea de a fi competitive pe piața externă.Un exemplu asemănător îl întîlnim la secția de cuzineți subțiri din cadrul uzinei „Rulmentul" din Brașov, unde, după mai bine de trei ani de la punerea ei în funcțiune, gradul de încărcare a capacității ei de producție este de numai 62 Ia sută. La dimensionarea acestei secții, proiectantul — Institutul de proiectări pentru uzine și instalații din industria construcțiilor de mașini din București — a luat în calcul cantități mal mari de produse decît cele solicitat*

Dr. loan L. CIOLAN 
vicepreședinte al Consiliului 
de administrare 
al Băncii de Investiții

(Continuare în pag. a IV-a) 

suri pentru combaterea eroziunii și regularizarea scurgerii apelor pe versanti pe o suprafață de 150 000 hectare și se vor face amenajări locale pe 283 000 hectare. Acest mare volum de lucrări va fi realizat în complex, cu prioritate în zonele puternic erodate, în vederea înlăturării pericolelor provocate de scurgerile torențiale de ape, protejării o- biectivelor social-eco- nomice, apărării și conservării terenurilor agricole și silvice.(Agerpres)
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| Neguțătorul
| de ducați |

De cițiva ani de zile, nici Du- 
țan Stănescu, nici soția sa nu 
mai lucrau nicăieri. Și cu toate 
că aveau și patru copii, ei 
prosperau de la o zi la alta. 
Intre timp, in Bacău, pe strada 
Alunului, și-au ridicat un ade
vărat palat. Vecinii il invidiau 
și se intre bau de unde ătîta bă
net. „Am eu secretul meu" — 
le răspundea el. Dar intr-o zi 
„secretul" lui Stănescu a fost dat 
in vileag. Era omul ...neguțător 
de aur, îndeosebi de ducați mari, 
austrieci. Fiind în legătură cu 
alți traficanți din Timișoara, 
Brăila și Buzău, cumpăra mone
dele și le revindea la un preț 
dublu sau chiar triplu. Numai in 
Bacău a avut în ultimul timp 
peste 89 de clienți. Nici unul nu 
s-a întrebat insă unde-și are 
izvorul această nesecată „trezo
rerie". Deunăzi, drumurile lui 
Stănescu (să nu fi știut oare că 
aurul îl va „vinde" în cele din 
urmă șf pe el ?) s-au încurcat : 
în loc să o ia spre casa lui 
nouă, a nimerit la tribunal.

cea

Nu oricine
poate fi... 
musafir! IzeiunS-a întîmplat la Vadul (Maramureș). Mihai Arba, tînăr în vîrstă de 17 ani, i-a făcut o vizită Ilenei Pop, o fată cam de aceeași seamă. După un timp, în casă a mai picat un musafir — Mihai Bledea. De cum a intrat pe ușă, acesta a găsit de cuviință să-i ardă o palmă celuilalt oaspete și să-1 lovească apoi cu un cuțit. Con- siderînd tăietura fără urmări, nici victima, nici făptașul, nici unul de-ai casei nu au socotit oportun să anunțe medicul sau felcerul din sat. Peste cîteva ore Insă, Mihai Arba, în urma unei hemoragii interne, a decedat. Acum Mihai Bledea a fost arestat și va fi judecat pentru lovitură cauzatoare de moarte.
Dispărutul 
era... acasăAflațl acum cîteva zile la Sinaia, mai mulți elevi de la Liceul „Gh. Lazăr" din București, însoțiți de instructori și ghizi, au pornit spre Vîrful cu Dor. Cînd au ajuns la destinație au constatat absența elevului Anghel Stănescu. Nimeni nu știa unde ar putea fi. Investigațiile n-au dus la nici un rezultat. A fost solicitat ajutor din Sinaia. Oamenii salva- montului din localitate au răspuns la apel, începînd căutările în munți. După cinci zile de cercetări asidue nu s-a ajuns însă la nici un rezultat. în cele din urmă, s-a luat hotărirea de a fi anunțată familia. Nu mică le-a fost însă surpriza cînd li s-a răspuns că dispărutul, se afla... acasă, întreg și nevătămat. Nemaiputînd urca, el a coborît și s-a întors la București. în felul acesta absența elevului s-a explicat. Cum vor explica insă neatenția lor cei datori să vegheze, tot timpul, la buna desfășurare a excursiei ?

Accepțlunea dată de Congresul al X-lea al P.C.R. muncii de formare a conștiinței socialiste, privită în perspectiva amplorii fără precedent pe care a căpătat-o în zilele noastre cunoașterea umană, a nevoilor etapei actuale de dezvoltare a societății noastre, a ridicat exigențe superioare in fața activității ideologice. Ceea ce se cere acestei activități este să asigure, concomitent, însușirea cohcep- ției despre lume și a politicii marxist- leniniste a partidului, formarea unei atitudini cetățenești înaintate, ridicarea gradului de competență profesională și de cultură al celor ce muncesc, cunoașterea a valoros în domeniul culturii, științei și tehnicii contemporane.Aceste țeluri au inspirat diferitele măsuri adoptate în ultimul timp de partid vizînd deopotrivă îmbogățirea conținutului muncii i- deologice, ca și multiplicarea formelor, ei. între a- ceste măsuri se înscrie și organizarea, o dată pe trimestru — in a- fară de diversele forme ale invăță- mîntului de partid — a unor dezbateri ideologice in adunările de partid, pe teme ale politicii interne și externe a partidului, ale activității economice și educative — așa cum a prevăzut hotărirea Secretariatului C.C. al P.C.R. privind organizarea înVăță- mintului de partid prin conferințe in anul 1970—71. Este o formă nouă de activitate ideologică, Ia care participă absolut toți membrii de partid și care este menită să întrețină mereu vie preocuparea lor de a-și ridica nivelul de pregătire, să sporească răspunderea organizației de partid pentru pregătirea politică și teoretică a membrilor săi. Primele adunări de acest fel au avut loc de pe acum intr-un număr de organizații de bază. Fiind vorba de o formă inedită a adunărilor generale de partid, ni se pare util să creionăm unele observații și concluzii degajate din desfășurarea dezbaterilor în mai multe organizații.O constatare se impune de la început : membrii de partid au primit cu viu interes și apreciază pozitiv a- ceastă formă de activitate ideologică. I-au atras in primul rînd — după cum au arătat mulți dintre interlocutorii noștri — subiectele alese și puse in dezbatere : de pildă problemele calitative ale activității economice cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușes- cu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970 — in organizația nr. 12 C.T.C. a uzinei „Autobuzul" din București ; „omul societății socialiste și apărarea avutului obștesc" in organizația de cartier nr. 1 din sectorul 3 al Capitalei ; „politica agrară a partidului și cercetarea științifică" la Institutul de economie agrară ; „principiile de bază ale politicii externe a partidului și statului nostru" in organizația de bază de la uzinaj-loco- motive, Uzinele „23 August" ; „principiile relațiilor dintre țările socialiste și legăturile României cu aceste țări" la Ministerul Industriei Chimice. în genere, teme de mare actualitate, cu un pronunțat caracter teoretic, principial, dar și cu largi implicații practice.Demne de reținut ni s-au părut a- precierile unor membri de partid de la Fabrica de elemente de automatizare din Capitală. Posibilitatea de a lua parte la dezbateri cu caracter teoretic — au spus ei — ne-o oferă și

ceea ce este mai

învățămîntul de partid. Organizate însă în adunările de partid, asemenea dezbateri capătă parcă o mai marc greutate ; iar in virtutea rolului și funcției sale, ca for suprem de conducere a organizației de bază, adunarea generală are posibilitatea să finalizeze discuția, să concretizeze concluziile în liotăriri și măsuri practice, capabile să influențeze pozitiv viața de partid, activitatea fiecăruia la locul său de muncă.Dar să vedem în ce măsură desfășurarea dezbaterilor în adunările de partid a răspuns acestor așteptări ala membrilor de partid.Ne aflăm la Uzina de piese de

cazul adunării organizației de bază din secția prelucrări mecanice de la Fabrica de elemente de automatizare, care a avut ca temă de dezbatere „Disciplina de partid ; necesitatea respectării de către toți membrii de partid a disciplinei de partid și de stat". Era o ocazie de a pune în dezbaterea colectivului asemenea probleme teoretice cum ar fi importanța disciplinei de partid pentru asigurarea unității partidului, pentru exercitarea rolului său conducător, raportul dintre disciplina de partid și de stat, dintre disciplină și democrație etc. Adunarea a circumscris Insă discuția aproape numai la disci-
Forme noi ale activității politico-educative

ADUNĂRI DE PARTID
CONSACRATE

DEZBATERILOR IDEOLOGICE
și a propagandei schimb din București — In adunarea organizației de bază nr. 4 de la strungărie. Tema pusă in dezbatere „Democrația economică și formele ei de manifestare în întreprinderea noastră" antrenează o dezbatere Vie, la care iau parte 15 membri de partid. Este explicată legătura directă dintre democratismul orinduirli noastre și atragerea celor ce muncesc la elaborarea planurilor de dezvoltare a economiei, la conducerea întreprinderilor, se insistă asupra rolului ce revine în acest sens adunărilor generale ale salariaților, asupra drepturilor, dar și asupra îndatoririlor pe care le presupune democratismul, intre care necesitatea respectării disciplinei, a ridicării spiritului de răspundere al fiecărui comunist, al fiecărui om al muncii. A fost o dezbatere utilă șl u- nanim apreciată, atit pentru orizontul mai larg pe care l-a deschis în fața membrilor de partid, cit și pentru caracterul ei concret, practic.O asemenea reușită îmbinare ■ teoreticului cu practicul nu se realizează însă întotdeauna. In adunarea organizației de bază de la Centrala industrială de utilaj chimic și rafinării, de pildă, dezbaterea s-a purtat asupra principalelor direcții ale dezvoltării economiei naționale în perioada noului cincinal. Cu toate că în însăși formularea temei era prevăzut. ca un punct anume, rolul șl sarcinile care revin în noul cincinal Centralei I.U.C.R.. acest aspect de interes major pentru colectiv a fost tratat la modul general. Un vorbitor s-a referit, la un moment dat, la activitatea Centralei, dar numai pentru a afirma că totul merge bine, că întregul colectiv a Înțeles ce are de făcut și își îndeplinește sarcinile. Chiar dacă așa ar sta lucrurile, era, desigur, mult mai nimerit, mai profitabil ca în adunarea generală să se fi procedat la o examinare mai concretă a activității Centralei, in spirit de autoexigență.Iată și o altă situație cu care ne-am tntîlnit, caracterizată prin ignorarea, de data aceasta, nu a laturii practice, ci a celei teoretice. Este

plina de stat, la aspecte ale respectării disciplinei în producție. O discuție utilă, fără îndoială, dar prea puțin „ideologică" și care ar fi putut tot atit de bine să aibă loc într-o adunare obișnuită de partid și chiar intr-o adunare sindicală.O concluzie se impune : programed, la ordinea de zi a adunărilor de partid, dezbateri ideologice, organizațiile de bază trebuie să asigure acestor adunări o ținută corespunzătoare, un anumit specific, care le deosebește atit de invățămintul de partid, cit și de alte' adunări de partid, nemnivorbind de cele sindicale sau administrative. Esența a- cestui specific o constituie, fără îndoială, dezbaterea aprofundată a principiilor generale ale politicii și activității partidului in indisolubilă legătură cu preocupările și sarcinile organizației respective. Tocmai in acest fel, asemenea adunări își pot atinge scopul de a contribui la înarmarea teoretică a membrilor da partid și, totodată, la antrenarea lor în activitatea practică pentru transpunerea în fapt a politicii partidului.Toate acestea implică un șir de răspunderi birourilor organizațiilor de bază in pregătirea adunărilor. Firește, este vorba in primul rînd de însăși alegerea temei, care trebuie să pornească de la actualitatea politică, dar și de la necesitățile fiecărei organizații. O dată stabilita problematica dezbaterilor, este necesar ca birourile organizațiilor de partid Să recomande din timp membrilor de partid o bibliografie minimă, pe baza căreia se vor desfășura studiul individual al comuniștilor iar apoi, discuția programată. Desigur, o bibliografie de peste 100—150 de pagini, comunicată numai cu cîteva zile înainte de adunarea de partid, așa cum s-a Întîmplat la organizația de bază nr. 1 de la Ministerul Industriei Chimice, nu poate fi de mare ajutor. Nu intîm- plător, și discuțiile în această organizație au avut un caracter general. Bine au procedat acele birouri care au dat bibliografii nu prea mari — in jur de 30—40 de pagini, din ma-

teriale fundamentale pentru problema respectivă și larg accesibile. Membrii de partid au apreciat in mod deosebit situațiile in care, in prealabil, au primit indicații metodice și o scurtă tematică, menite să-i o- rienteze în studiu și discuții.Important în aceste adunări este ca membrii de partid să participe, in număr cit mai mare, la o dezbatere vie, să-și spună părerea, să-și aducă contribuția do inteligență șl experiență la elucidarea problemelor. întrebările puse cu pricepere de către cei care conduc dezbaterile pentru a verifica cunoștințele membrilor de partid, pot stimula discuțiile, orien- tindu-le totodată spre principalele aspecte care trebuie lămurite. Este o obligație a birourilor organizațiilor de bază de a urmări modul cum se pregătește munist cuții, gradul sale politice și i- deologice, ce ajutor trebuie să I se acorde fiecăruia pentru a-și lărgi orizontul i- deologic, teoretic. Este important ca sarcina conducerii adunării să fie încredințată unor oameni comtf- tenți. cu temeinice cunoștințe po- litico-ideoiogice și care să cunoască bine nreocnnăriie specifice colectivului — îndeobște membri ai comitetelor de partid sau ai birourilor organizațiilor de _____ ___ _ conducere din unitățile respective, propagandiști, cadre de răspundere de la comitetele de partid județene, municipale, orășenești sau comunale. Cind cel care conduce adunarea nu este pregătit, se intîmplă ca in adunarea organizației nr. 2 de la Fabrica de ștofă de mobilă, unde discuția pe o temă atit de interesantă ca „Dreptul de control al organizației de partid" s-a desfășurat la întîmplare, fără nici un fir conducător și fără nici o concluzie.Firește, de buna organizare și desfășurare a acestor adunări răspund, în primul rînd, birourile organizațiilor de bază, comitetele de partid din unitățile respective. Dar aceasta nu înseamnă că ele trebuie lăsate Să rezolve această sarcină nouă și de răspundere numai cu forțe proprii. Organele superioare de partid — comitetele județene, municipale, orășenești, comunale — sini datoare să le ilea tot sprijinul necesar, să le ajute în elaborarea tematicilor, în alegerea bibliografiei, și mai ales în pregătirea celor ce conduc aceste dezbateri. în condițiile unui asemenea sprijin, se vor înlătura și situații ca cele de la fabrica de geamuri din Scăieni, de pildă, unde membri ai biroului comitetului de partid nu știau nimic despre obligația organizării unor astfel de adunări.înfăptuirea vastului program de dezvoltare a patriei în noul cincinal necesită mobilizarea eforturilor întregului popor, participarea conștientă a fiecărui cetățean și, firește, in primul rind a comuniștilor, care au un rol hotărîtor în antrenarea largă a oamenilor muncii pentru transpunerea in viață a obiectivelor stabilite. Pregătite cu toată grija necesară, dezbaterile ideologice în adunările de partid se vor dovedi un mijloc valoros de sporire a capacității de luptă a organizațiilor de bază, de întărire a rolului lor conducător la locul de muncă.
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Începînd de azi, 13 ianuarie

EMISIUNI-LECȚII
LA TELEVIZIUNE 
PENTRU LUCRATORII
DIN AGRICULTURA

Televiziunea română, în colaborare cu Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, transmite, CU ÎNCEPERE DIN ZIUA DE 13 IA
NUARIE a c-, un ciclu de emisiuni-lecții pentru lucrătorii din agri
cultură. ELE VOR FI 
DE MIERCURI, JOI 
10—11,80.

PROGRAMATE SĂPTĂM1NAL, ÎN ZILELE 
ȘI VINERI, DIMINEAȚA, ÎNTRE ORELE

Aceste resc să bogățirea crătorilor sector al economiei naționale, în concordanță cu noile forme de organizare, cu măsurile de promovare în producție a tehnicii, tehnologiilor și metodelor moderne de muncă.
Lecțiile transmise prin tele

viziune vin în sprijinul cursu
rilor de instruire și perfecțio
nare profesională, care se des
fășoară în această perioadă in 
toate unitățile agricole.Ciclul de emisiuni-lecții se va desfășura în perioada ianuarie—februarie 1971, după o tematică elaborată de Ministerul Agriculturii și Silviculturii, profilată pe cultura cerealelor

urmă- 
la îm-

emisiuni contribuie cunoștințelor lu- din acest important
și a plantelor tehnice, horticul- tură și creșterea animalelor.Expunerile vor fi făcute de specialiști cu înaltă competență și vor fi însoțite de proiecții de filme, diapozitive și grafice, care vor ilustră experiența valoroasă din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție din țara noastră, precum și din experiența practicii și științei a- gricole din alte țări.Emisiunile-lecții pot fi vizionate în fiecare cooperativă a- gricolă de producție și unitate agricolă de stat. Sub îndrumarea specialiștilor, ele vor fi urmate de discuții în vederea a- profundării cunoștințelor predate.

Acțiune de vaccinare 
antipoliomieliticâ a copiilor

Ministerul Sănătății aduce la cunoștință că începînd cu data de 14 ianuarie, în toate județele țării se va desfășura acțiunea de vaccinare antipoliomieli- țlpă a copiilor născuți între T. noiembrie 1969 și 1 decembrie 1970. Vaccinul, produs de Institutul „Dr. I. Can- tacuzino" din București se va administra

sub formă de picături, pe cale bucală.Vaccinarea se face prin circumscripțiile sanitare teritoriale în trei etape : 14—20 ianuarie ; 14—20 februarie ; 14—20 aprilie. Copiii nășcuți în luna decembrie 1970 Vor fi vaccinați in etapele din februarie și aprilie, iar cei născuți în
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lunile ianuarie ți februarie 1971 in etapa din aprilie. La această acțiune sînt invitați a-și prezenta copiii la circumscripțiile sanitare teritoriale, atit localnicii. cit și familiile cu domiciliu flotant, sau care în etapele de vaccinare se află ocazional in localitate.(Agerpres)
De la NAVROMDirecția generală a navigației civile, NAVROM, anunță că din cauza condițiilor atmosferice și hidrologice nefavorabile au fost suspendate cursele efectuate de navele rapide între porturile Orșova și Moldova Veche. în prezent, cursele de călă

tori se efectuează, provizoriu, cu nava de tip clasic „Mehedinți", care are următorul program : plecarea din Moldova Veche la ora 8, sosirea la Orșova la ora 12, plecarea din Orșova la ora 12,15 și sosirea la Moldova Veche la ora 16,15. (Agerpres)

Pentru viața
unui om

Intr-un» din zilele trecute o 
femele în vîrstă zorea îngrijora
tă pe o șosea spre Urzlcenl : își 
lăsase soțul (Cosma Mircea) grav 
bolnav, la cîțiva kilometri, în 
satul Bărbeleștl. Negăsind nici 
un mijloc de transport, voia sa 
ajungă la spital pentru a anunța 
salvarea. La un moment dat, a 
făcut semn unul autoturism care 
venea din urmă. Se aflau în el 
trei tineri care mergeau la o pe
trecere. Aflînd despre ce e vorba, 
aceștia au' pornit de îndată spre 
satul Bărbeleștl, au luat bolnavul 
șl l-au transportat ia spitalul din 
Urlați. Aici, însă, nu exista, la 
era respectivă, nici un medic 
chirurg, iar bolnavul, pentru a 
fl salvat, trebuia supus unei In
tervenții chirurgicale Imediate. 
Fără să mal stea pe gînduri, cel 
trei tineri au continuat drumul 
pînă la spitalul din Ploiești. Nu
mai după ce li s-au dat asigurări 
că pacientul lor se află pe mîinl 
bune, Gigi Pamfll, Victor Popa și 
Dumitru Sima — căci despre el 
este vorba — au hotărît să se 
întoarcă înapoi, acasă, ■ la Urzl- 
ceni. Nu s-au distrat, cum plă- 
nulau, în acea seară, dar — așa 
cum relevă, într-o scrisoare adre
sată redacției, Elena Nlcoară din 
Urlați, str. Parcului 7 — au salvat 
viața unul om 1

Pe ecran 
accidentele!Zilele acestea, pe ecranele cinematografelor din Capitală și din țară au început să ruleze un număr de 18 filme de scurt metraj și microfilme realizate de Direcția circulației din cadrul Inspectoratului General al Miliției. Filmele prezintă aspecte privind circulația rutieră pe drumurile publice și cîteva dintre cele mai semnificative cazuri de abateri de la regulile ei. Cum se vede, „recolta" este destul de mare. Prezentarea accidentelor pe ecran nu este însă, avînd în vedere numărul lor destul de mare, tocmai... accidentală. Să sperăm că, proiectate pe ecran, ele vor avea efectul scontat. .

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Pământul va fi
mai bine gospodărit

Consiliile lntercooperatiste din județul Alba, de curînd constituite, și-au stabilit programul de lucru. Printre numeroasele obiective înscrise se prevede executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare. încă de la constituire, în Unele consilii, specialiștii, președinții, cooperatorii, au propus realizarea, in colaborare de către două-trei cooperative, a unor amenajări pentru combaterea eroziunii solului, ferirea terenului de inundații, desecarea unor mlaștini și regularizarea cursurilor de apă etc. Frecvența acestor propuneri atestă încă o dată că pămîntul, principalul mijloc de producție in agricultură, trebuie ocrotit în interesul, sporirii producției agricole. Aceste preocupări ale consiliilor lntercooperatiste urmăresc și realizarea, programului național de gospodărire rațională a surselor de apă, extinderea lucrărilor de • irigații, realizarea de îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului.întrucît astfel de acțiuni se realizează cu un volum mare de muncă, sînt necesare investiții care nu pot fi realizate doar de către o singură cooperativă agricolă. Iată de ce este, firesc ca ele. să-și găsească locul in activitatea consiliilor lntercooperatiste. Organele agricole din județul Alba, sub îndrumarea Biroului comitetului județean de partid, au efectuat studii și observații din care rezultă că pentru perioada 1971—1975 este posibil să se întreprindă o seamă de lucrări de îmbunătățiri funciare. Lucrările preconizate a fi înfăptuite prin colaborare ințercooperatistă, se vor situa in permanență in atenția organelor agricole județene care acordă tot sprijinul în proiectarea lot.Pînă acum lucrările de îmbunătățiri funciare erau executate sporadic, pe suprafețe mici și izolate, iar cooperarea in vederea Înfăptuirii lor era intîmplătoare. S-a executat, în comun, de către cooperativele agricole din Șard șt Micești un canal de aduc- țiune lung de 3.5 km pentru irigarea 
zectoarelor legumicole ale acestor u

ALBA

nități, amplasate in aceeași zonă. în cursul anului 1970, s-a făcut regularizarea văii Inoc pe o lungime de 2,8 km prin cooperare intre cooperativa agricolă Unirea și I.A.S. Aiud, efectele lucrării fiind satisfăcătoare. Au existat insă și cazuri în care unele unități au manifestat rezerve față de asemenea acțiuni, nu s-a putut asigura colaborarea unor cooperative din anumite zone, deși existau lucrări preliminare de amplasare in teren gata efectuate. De pildă, cooperativa agricolă din Teiuș a tărăgănat cooperarea cu cea din Galda de Jos in vederea executării unei lucrări de desecare, fapt care a dus la stagnarea apei în canalele existente, lucrarea neputînd fi terminată.Consiliile lntercooperatiste dispun 
de multiple posibilități de coordonare 
a acțiunilor unităților pentru realizarea obiectivelor propuse. Pe acest temei, nOile consilii se preocupă de eșalonarea executării lucrărilor, organizarea activității in acest domeniu. Consiliul Intercooperatist Alba Iulia are in vedere ca,, în următorii ani, să se execute lucrări de îndiguiri și desecări pe o zonă de 1 500 ha. La execuția acestei amenajări vor participa cele trei cooperative agricole din Alba Iulia, Oarda de Jos, Micești și I.A.S. Alba Iulia, care dețin terenuri situate în zona respectivă. Tră- gînd învățăminte în urma inundațiilor din primăvara trecută, consiliul Intercooperatist din Teiuș va organiza execuția unor lucrări de acest fel în perimetrul Teiuș-Coșlariu-Sîntim- bru, adică la confluența Mureșului cu Tîrnava Mare.Pentru prima «tapă, cooperativele agricole din Teiuș, Sîntimbru șl Mihalț — unele dintre unitățile cele mai mult afectate de inundații — și-au propus. să redea tn întregime agriculturii, în condiții sporite de securitate contra revărsărilor apelor, 
o zonă de circa 2 000 ha. Pe Tirnava, în zona Blaj-Valea Lungă, prin participarea a cinci cooperative agricole 
care au terenuri amenințate de lnun- 

dații, amenajările vor cuprinde o suprafață de 1 200 ha.în zona Crăcău-Bucerdea-Șard, cooperarea în vederea unor lucrări de desecare este de necesitate vitală întrucît aici sînt mari suprafețe de teren supuse anual inundațiilor și stagnării apei. Proiectarea a și fost executată și prevede, pentru prima etapă, lucrări pe o suprafață de 800 ha urmînd ca acestea să se extindă pe încă 900 ha. Prin executarea lor se vor realiza Creșteri substanțiale de recoltă. Calculele preliminare efectuate de organele agricole locale arată că, in urmă lucrărilor de îmbunătățiri funciare, este posibilă creșterea producției agricole la hectar cu 20—50 la sută, contribuind la Bporirea veniturilor unităților interesate din zonă.Trebuie să menționăm că, in cadrul lucrărilor de desecare unde investiția specifică la hectar este de circa 5 000 lei, venitul anual, după punerea in funcțiune a lucrărilor, se ridică la circa 1 500—2 000 lei la hectar. Aceasta justifică investiția care se amortizează intr-o perioadă scurtă. în cazul lucrărilor de îndiguire, investiția specifică este de 3 000 lei la hectar. Chiar dacă această investiție nu are un efect direct asupra producției agricole, ea se dovedește eficientă comparînd-o cu pagubele provocate de inundații.O deosebită atenție se acordă lucrărilor de combatere a eroziunii solului. în acest scop, un număr mare de cooperative sînt hotărîte să-și u- nească eforturile in vederea realizării unor lucrări mai ample, urmărind să lichideze acest fenomen care afectează o suprafață de 13 000 ha. Este foarte important pentru folosirea eficientă a mijloacelor de care dispun unitățile faptul că asemenea lucrări se execută în trei zone unde acțiunea de erodare este mai puternică și a- fectează o zonă întinsă ; aceste zone fiind de-a lungul Mureșului in punctul Mihalț-Totoi, Alba Iulia-Vințul de Jos-Balomir și pe Tirnave la Valea Lungă-Tăuni.Acestea sînt, pînă în prezent, cite- va din lucrările prevăzute a se executa in comun de unele cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat. Multe din ele vor începe Încă din primăvară. Comitetul județean de partid și organizațiile comunale de partid sprijină efectuarea acestor lucrări, care pe lingă avantajele mari ce le au pentru creșterea producției prezintă interes și pentru apărarea localităților împotriva inundațiilor.
Gheorghe CRIȘAN
secretar al Comitetului judefean 
Alba al P.C.R., 
președintele Uniunii județene 
a C.A.P.

S-au pronunțat 
pentru acordul global
în cooperativele agricole din județul Maramureș se întreprind numeroase măsuri care Vizează, intre altele, îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în zootehnie, perfecționarea activității în acest sector care deține circa 40 la sută din totalul veniturilor bănești realizate de către unitățile agricole cooperatiste. Pe baza consultării largi a lucrătorilor din zootehnie, se analizează in fiecare cooperativă, formele de organizare și retribuire a muncii care se pot aplica. La cooperativa a- gricolă din Tg. Lă- puș, de pildă, plata se va face în acord global, în bani și in natură. S-a calculat că un îngrijitor poate realiza anual 584 norme. Valoarea unei norme este 15 lei.deci el poate realiza lunar un venit de bază de 730 lei. Jumătate din valoarea totală destinată retribuirii se va acorda in funcție de producția de lapte realizată, iar restul pentru realizarea planului de fătare și pentru îngrijire. Animalele au fost deja împărțite în trei loturi, după productivitatea fiecăruia, soluționindu-se și problema furajării lor diferențiate.Astfel de măsuri au fost luate și la cooperativa agricolă din Călinești. în acest an, aici se va înființa o fermă zootehnică. Au fost întocmite mai multe variante. într-o primă variantă, la loturi de cite 11 vaci, s-a stabilit că 60 la sută din retribuție să fie acordată după producția de lapte realizată, 20 la sută pentru îngrijire, 5 la sută pentru montă și 15 la sută pentru vițeii obținuți. într-o altă variantă s-a mărit numărul animalelor, lotul fiind compus, din 15 vaci. în acest caz se vor acorda 0,47 lei pe litrul de lapte. Adunind și sumele rezultate din îngrijire, pentru montă și numărul de viței obținuți, rezultă că retribuția se ridică la 955 lei pe lună. Asupra alegerii celei mai corespunzătoare variante se va pronunța adunarea generală a cooperatorilor.Extinzînd investigațiile, ne-am oprit și la cooperativa agricolă din Sarasău. Brigada zootehnică a coo

MARAMUREȘ

perativei are 290 bovine, din care 145 vaci și juninci. în anul care a trecut, cooperativa a depășit planul producției de Iapte-marfâ cu aproape 14 000 litri. Pe baza acestei depășiri flecare ingrijitor a fost retribuit suplimentar. Ionel Bledea, de pildă, un tinăr îngrijitor, a încasat drept retribuție suplimentară 3 000 lei. Plata îngrijitorilor s-a făcut trimestrial, în bani și natură.— în acest an — ne spunea ing. zootehnist Gheorghe Tămaș, plata se va face în acord global. Lunar, plata se va face în bani, acor- dîndu-se 60 la sută din totalul retribuției pentru producția de lapte și produși! obținuți și 40 la sută pentru îngrijire. Față 
de anul trecut, valoarea normei convenționale crește de la 20 lei, la 22 lei. Lunar, un îngrijitor poate realiza, ca retribuție de bază, 1 056 lei. Există posibilități de depășire a producției prevăzute și datorită aplicării acordului global sporește interesul cooperatorilor pentru rezultatul muncii lor. Ca să asigurăm un venit mai mare în grijitorilor și, concomitent, creșterea producției animaliere, în acest an am prevăzut să întreprindem o serie de măsuri pentru asigurarea unei baze furajere echilibrate și îmbunătățirea calității acesteia.Muiți dintre interlocutori au reliefat elasticitatea, suplețea cu care se poate acționa în aplicarea noilor forme de retribuire a muncii în funcție de condițiile concrete din fiecare cooperativă. La cooperativa a- gricolă din Seini se va aplica retribuirea în acord la unitate de produs și cu plata lunară numai tn bani. S-a stabilit ca 60 la sută din retribuire să fie acordată pentru producția de lapte, 30 la sută pentru realizarea planului de montă și de viței și 10 la sută pentru îngrijire, în cazul realizării producției-marfă planificate pe fermă de 131 000 litri și a 125 viței, înseamnă că fiecare ingrijitor va putea realiza un venit lunar cuprins intre 900—1 300 lei.

La Seini, ca și la Satulung, Ardu- 

«at, Moclra, Lăpușel și în alte cooperative agricole din județ, calculele care se fac privind retribuirea îngrijitorilor sint însoțite de măsuri care să asigure baza creșterii producției animaliere și a unor venituri sporite. La Ardusat, de pildă, fermei zootehnice i-au fost repartizate 570 ha de finețe și pășuni ; peste 175 ha sînt destinate trifolienelor, sfeclei și secarei furajere, porumbului pentru masă verde și siloz. De asemenea, s-au alocat peste 450 000 lei pentru modernizarea fermei.— In cooperativele agricole din raza consiliului intercooperatist Re- cea-Baia Mare, ne spunea președintele acestui consiliu, ing. Samoilă Gabor — îngrijitorii de animale au fost consultați asupra formei de retribuire preferată. Plata se va face în acord global, in natură și bani sati numai in bani. Cooperatorii fiind plătiți in acord global, vor cere consiliilor de conducere să asigure condițiile materiale necesare realizării și depășirii producției înscrise în plan. De aceea, prima noastră preocupare s-a circumscris în sfera zonării producției, profilării unităților. Majoritatea cooperativelor din raza noastră — Tăuți Mftgherăuș, Săcălă- șeni, Moclra, Ilba și altele — au un profil variat, slab conturat. Pentru a elimina acest neajuns, unele unități agricole din jurul municipiului Baia Mare se vor specializa în producția de lapte. La cooperativele agricole Lăpușel și Tăuți Măgherăuș, unde există posibilități, vor lua ființă complexe moderne de vaci, cu efective de cite 500 capete. în aceste condiții, încă de acum, de la alcătuirea planurilor de producție, s-a trecut la zonarea producției vegetale, o pondere mare deținînd culturile furajere cu înaltă valoare nutritivă.Cooperatorii din județul Maramureș au primit cu bucurie și satisfacție măsurile cu privire la aplicarea formei de retribuire in acord global, asigurarea unui venit minim garantat pentru munca depusă, acordarea de indemnizații de stat cadrelor de conducere. Firește, pentru ca toate aceste măsuri să prindă viață se impune perfecționarea „din mers", fără popasuri, a muncii din zootehnie, întărirea disciplinei și ordinii, 
a simțului de răspundere și de inițiativă a îngrijitorilor, cunoscind că nivelul retribuirii lor depinde de deplinirea și depășirea prod prevăzute.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*
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(Urmare din pag. I)sînt informați că aioi se vor produce pompe de injecție pentru motoarele tractoarelor de 40 CP, produs nou fabricat la Brașov, precum și pentru autocamionul MAN cu motor Diesel care se află în stadiu de asimilare la uzinele ►.Steagul Roșu“. Se arată, de asemenea, că o dezvoltare considerabilă va cunoaște secția de piesa 
de precizie. Un studiu aflat în curs de elaborare va prefigura o unitate separată pentru producerea acestor elemente. Ca urmare a dublării acestui sector, uzina, în totalitatea ei, își va mări producția în actualul plan cinoinal de 2,5 ori. Pentru crearea unor noi capacități de producție sînt prevăzute investiții de aproximativ 450 milioane lei, ceea ce înseamnă de 4 ori mai' mult decît 
a fost alocat pînă acum acestei unități. Sînt puse în evidență preocupările întreprinderii pentru pregătirea cadrelor, aubliniindu-se faptul că în școala profesională de pe lîngă întreprindere învață 800 de elevi ucenici. De asemenea, sînt relevate inițiativele întreprinderii pentru lărgirea relațiilor de cooperare cu firme străine de renume și studierea, în colaborare cu

în fața machetei car® înfățișează dezvoltarea viitoare a Uzinei de mecanică fină din Sinaia«cestea, a posibilităților de exportare a produselor uzinei din Sinaia, produse apreciate unanim de parteneri.înainte de încheierea vizitei în «ceasta uzină, secretarul general el partidului feliaită pe muncitorii, tehnicienii și inginerii acestei unități pentru succesele obținute pînă în prezent și le urează noi victorii în aotualul plan cincinal care, încă din primele zile, . ț? început sub semne de bun augur.Pe parcursul vizitei, constatînd 
că în unitate există încă multe resurse pentru mărirea volumului și ridicarea necontenită a calității producției, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă conducerii întreprinderii și ministerului do resort să analizeze toate posibilitățile pentru depășirea prevederilor inițiale ale planului. Dialogul între oaspeți șl gazde pa această temă se soldează cu recomandarea ca la sfîrșitul actualului cincinal să se ajungă la o producție de aproximativ 600 000 pompe de injecție, în unități convențio- , nale, față de 510 000 cît era prevă- , rut inițial. De asemenea, secreta

Pretutindeni, în foot® uzinele vizitate, «ecretarul general al partidului discutâ cu muncitori, tehnicieni și ingineri despre condițiile lor de muncă și viafă, despre problemele concrete ale 
producfiei

rul general al partidului adresează colectivului uzinei îndemnul mobilizator de a depune eforturi stăruitoare pe tărîmul concepției și realizării de mașini atît pentru necesități proprii, cît și pentru înzestrarea altor întreprinderi.Pe tot parcursul vizitei, muncitorii, tehnicienii, întreg colectivul de salariați au făcut oaspeților o

CÎTEVA ORE ÎN UZINELE
CENTRULUI INDUSTRIAL CÎMPINA

Pînă la Cîmpina, coborînd pe Valea Prahovei, localnicii, mii de oameni ai muncii aflați la odihnă au ieșit în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid- Căldură. Entuziasm. Flori. Stegulețe roșii și tricolore.Intrarea în orașul îndrăgit de Grigorescu și Hasdeu este străjuită de o mare arcadă deasupra căreia stă înscrisă cu litere mari urarea: 
„Bine ați venit, iubiți conducători 
de partid și de stat". O mare și entuziastă mulțime de oameni — 

practic întreaga urbe Cîmpina — este adunată de o parte și de alta a principalei artere de comunicație. Se vede pretutindeni portretul secretarului general al partidului, se citesc pancarte cu urările: 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu Comitetul său 
Central", „Slavă Partidului Comu
nist Român, conducătorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor noastre". Sînt, .în urâțele, în aclamațiile miiloi’ și miilor de oameni, cumulate sentimentele cele mai sincere, este închegată voința unanimă a maselor de a urma pa3 cu pas, neabătut, drumul trasat de Congresul al X-lea, măreț program de ridicare a patriei noastre socialiste pe noi trepte ale progresului și civilizației, de a veni în întîmpinarea gloriosului semicentenar al partidului cu importante succese.Prima întîlnire cu oamenii muncii din Cîmpina are loc la uzina mecanică „Neptun". La porțile u- nității, în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți oaspeți, au venit în număr mare reprezentanții tuturor secțiilor de producție din întreprindere. 

caldă primire, exprimînd, prin cuvinte simple, dar de o înaltă încărcătură emoțională, hotărîrea de a' înfăptui în bune condiții și înainte de termen planul ce le revine în cadrul programului de dezvoltare continuă a economiei naționale, chezășie a înfloririi necontenite a patriei noastre socialiste.

O dată ou grupul de ținere ce ies cu flori in întîmpinarea secretarului general al partidului, a celorlalți oaspeți, vine și Ana Telegescu, cel mai vîrstnic cetățean al Cîmpinei, care, ou emoția firească a momentului, rostește : „Bine-ați venit în mijlocul nostru, tovarășe Ceaușescu. Am 88 da ani, dar în viața mea n-am cunoscut alt conducător mai popular și mai iubit decît dumneavoastră. Bine ați venit!“.Directorul uzinei, Ferdinand Șancu, conduce pe oaspeți prin a

ceastă importantă întreprindere producătoare de reductoare de viteză — piesă componentă la o gamă largă de agregate și instalații pentru industria constructoare de mașini — și de trolii pentru ascensoare.Se trece mai întîi prin secția mecanică-montaj. Numeroși muncitori ies în calea tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i cuvinte de bun veniit, precum și mulțumiri de a-1 avea ca oaspete în aceste zile de început de an, de început de cincinal, cînd în fața lor stau sarcini deosebit de importante pentru materializarea perspectivelor de dezvoltare ale unității în care lucrează. Gazdele înfățișează preocupările colectivului pentru modernizarea produselor, pentru diversificarea producției și reducerea continuă a consumului de metal. In fața unui mare reductor, asimilat de curînd în fabricație, se arată că greutatea acestuia este redusă în prezent la aproape jumătate, datorită reproiectării principalelor piese din componența sa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază ca bune rezultatele obți

nute și recomandă să se persevereze în continuare, aceasta fiind singura modalitate de a realiza produse apte să concureze cu succes pe piețele externe.O oprire la locul de muncă al maistrului Vasile Enache prilejuiește un alt dialog între secretarul general al partidului și muncitorii adunați în jurul său despre felul în care muncitorii își îndeplinesc sarcinile de producție, despre condițiile lor de muncă și de viață. Secretarul comitetului de partid al uzinei, Ion Boboleanu, a- rată că uzina s-a transformat din- tr-un atelier modest de turnătorie pentru fontă comercială într-o importantă unitate a economiei naționale. Gazdele informează pe oaspeți că aii de an întreprinderea a fost întregită cu noi suprafețe de producție, printre care : o hală modernă de montaj și tratament termic, o hală de prelucrări mecanice, iar în prezent se află în construcție o hală industrială care, împreună cu alte măsuri tehnico-organi- zatorice, va spori producția uzinei în actualul cincinal de aproape cinci ori. Dezvoltarea uzinei, arată secretarul general al partidului, poate cunoaște un ritm mai accentuat și recomandă conducerii ministerului de resort, colectivului de conducere al întreprinderii să acorde în continuare o atenție sporită acestei unități Aici, la Cîmpina — preoizează tovarășul Nicolae Ceaușescu — sînt muncitori cu o bogată experiență, cu o veche tradiție, potențial ce se cere valorificat pe trepte mai înalte. Luîndu-se în discuție necesitățile pe ansamblu ale industriei metalurgice și constructoare de mașini din Cîmpina, se emite ideea construirii unei turnătorii unice cu o capacitate de 35 000 tone, realizabilă prin colaborarea tuturor beneficiarilor.Un fapt deosebit de semnificativ : tinărul inginer Gheorghe Mi- loiu, care după 9 ani de activitate la Institutul politehnic din Brașov a cerut să lucreze — pentru a se perfecționa și a-și pune în practică unele idei novatoare — într-o întreprindere industrială și a ales-o pe cea din Cîmpina, a ținut să prezinte c realizare a sa, propusă spre brevetare ca invenție. Este vorba de un stand de stabilire a parametrilor reali ai angrenajelor, problemă deosebit de importantă în această întreprindere. Pe parcurs sînt prezentate și alte mașini moderne cu care a fost înzestrată această unitate în ultimii ani și care au făcut ca productivitatea muncii să crească în ultimii ani. Secretarul general al partidului apreciază preocupările colectivului de la „Neptu . ‘ pe. linia măririi eficienței întreprinderii și recomandă să se persevereze în această direcție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- dresează colectivului îndemnul mobilizator de a realiza, încă în 1973, sarcinile prevăzute pentru 1975, produsele realizate la Cîmpina, reductoarele, fiind larg solicitate. „Să revedeți planul, împreună cu întregul colectiv de salariați — spune secretarul general — și pînă in februarie să prezentați un program de dezvoltare care să permită ca în 1973 să produceți 35 000 de reductoare, iar în 1975 să se ajungă la 45— 50 000 bucăți".De la „Neptun", conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre o unitate alăturată — întreprinderea de reparat utilaj electric (I.R.U.E.), aparținînd Ministerului Petrolului, unde sînt întîmpinați cu aceeași căldură, cu același entuziasm. Directorul unității, Mihai Rizescu, descrie mai întîi profilul întreprinderii — reparații de utilaje și motoare electrice și confecționarea de prefabricate pentru instalațiile electrice și de automatizare.întreprinderea este creația socialismului ; s-a născut dintr-un mic ateliei’ și aniversează anul a- cesta 20 de ani de existență. Pe drept cuvînt, despre uzină se spune că este un fel de mecanic-șef al economiei naționale, deoarece în materie de reparații de utilaje și motoare electrice satisface necesitățile mai tuturor ramurilor economiei noastre naționale. în hala de reparat motoare electrice, oaspeții sînt informați că aici capătă o a

Cuvintele tovarășului Nicola® Ceaușescu, indicațiile sale tint primite cu deosebit intere»doua tinerețe motoare electric® pînă la 3 000 kV și transformatoare pînă la 5 000 kVA, supuse unor verificări și recondiționări minuțioase, într-o discuție cu muncitorul Nicolae Băncilă, lucrător de înaltă calificare, veteran al acestei unități, tovarășul Nicolae Ceaușescu ia cunoștință de preocupările actuale ale acestui colectiv pentru modernizarea producției, pentru diversificarea ei corespunzător necesităților întregii economii naționale.Discutînd cu conducerea întreprinderii, cu adjunctul ministrului petrolului, Ion Nicolae, prezent în uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea extinderii permanente a producției întreprinderii, în .cooperare cu alte unități similare din țară și locale. Se arată că producția întreprinderii poate și trebuie să crească substanțial în actualul cincinal și se recomandă ca, în acord cu salariații, planul să fie reevaluat, așezat pe bazele de care realmente dispune întreprinderea.Teme cum sînt modernizarea produselor, sporirea producției, ridicarea productivității muncii continuă să fie dezbătute în secția echipări electrice. Aici sînt prezentate numeroase tablouri și celule electrice de comandă, folosite în diferite unități în procesul, de producție, relevîn- du-se caracteristicile tehnice ale a- cestora și parametrii tehnici ridicați la care sînts realizate. Secretarul general al partidului face recomandarea ca, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să se treacă la specializare ; uzina cîmpineană să preia producția a o serie de subansamble, în general serii mici de înaltă tehnicitate, a căror realizare este costisitoare în cadrul altor întreprinderi.Ca și în întreprinderile vizitate anterior, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în dreptul mai multor locuri de muncă, stă de vorbă cu numeroși muncitori, cărora le solicită părerea asupra condițiilor de muncă, asupra posibilităților de extindere a producției și îmbunătățire a calității produselor.Ultimul obiectiv vizitat la Cîmpina este Uzina mecanică profilată pe fabricația pompelor de extracție, tijelor de pompaj și a altor piese aferente instalațiilor de extracție și foraj. Unitatea a luat 

ființă pe locul unui vechi atelier. An de an, a fost întregită cu hale noi de producție, a fost dotată cu utilaje și instalații dintre cele mai moderne, făcînd în present față sarcinilor complexe puse de necesitățile industriei petroliere. Producția uzinei, în care se realizează aproximativ 100 de agregate și instalații petroliere, a crescut în ultimii ani cu 30 la sută, urmînd ca în actualul cincinal sporirea producției să fie și mai mare —- 45 la sută. Se vizitează noua hală pentru scule-foraj, a cărei dare în funcțiune a creat posibilitatea ca întreprinderea să treacă la sporirea producției de agregate pentru forajul la mare adîncime și pentru extracția țițeiului. In candriii întreprinderii au fost amplasate noi utilaje de mare productivitate pentru mărirea producției de pompe de extracție și tije de pompare. S-au luat, totodată, măsuri pentru modernizarea transportului intern de materiale și materii prime, îmbunătățirea alimentării cu energie electrică și termică, cu apă industrială.Răspunzînd întrebărilor oaspeților, directorul unității, Florin Di- țulescu, arată că în ultimul timp unitatea și-a sporit sortimentul produselor fabricate cu o serie de utilaje pentru recuperarea coloanelor pierdute, pentru etanșări de coloane de diferite dimensiuni, pompe de extracție, piese cauciucate, diferite tipuri de scule pentru foraj și extracție. Se subliniază, de asemenea, că, prin produsele sale, uzina este cunoscută și peste hotare.T.n discuțiile avute cu inginerul Petru Gheorghe, cu muncitorii Dumitru Rîndașu, Constantin Roșu, oaspeții se interesează de condițiile
DIALOGURI ÎNSUFLEȚITE

iii PLOPENI
Următoarea etapă însorisă pe itinerarul vizitei de lucru în județul Prahova este Plopeniul, reședința unei importante întreprinderi constructoare de mașini.In drum spre localitatea odinioară anonimă, devenită astăzi un oraș în adevărata accepțiune a cuvîntului, a cărui viață este organic legată de viața uzinei în plină dezvoltare, se trece prin centre cu. vechi tradiții în valorificarea unei bogății de seamă a județului — petrolul. La Băicol și Țintea, în vecinătatea cărora se înaltă „pădurea" sondelor de extracție, mii de cetățeni, printre care numeroși muncitori din schelele petroliere, își exprimă bucuria de a putea ura bun venit conducătorilor de partid și de stat.Directorul Uzinei mecanice Plo- peni, Gheorghe Silaev, referindu-se la activitatea și la realizările harnicului colectiv, a cărui medie de vîrstă este de 24 de ani, arată tă elementele și instalațiile hidraulice produse aici ajung la 30—35 la sută din totalul produselor componente în construcția de tractoare, că ele își găsesc utilizarea la locomotivele fabricate la „Electro- putere"-Craiova și „23 August"- București. Totodată, uzina realizează o gamă variată de mașini- unelte, utilaje pentru industria petrolieră și minieră, precum și pluguri pentru agrioultură.în fața graficelor care ilustrează dinamica activității uzinei, care în cincinalul încheiat a avut la dispoziție un volum de investiții de 230 milioane lei, are loc o discuție cu cadrele tehnice, în cursul căreia secretarul general al partidului remarcă faptul că nu există un raport corespunzător între valoarea producției industriale și cea a mijloacelor fixe, că există încă eerioase rezerve în ceea ce pri

lor de muncă și de viață șl de preocupările lor actuale pentru creșterea producției și productivității muncii.în încheierea vizitei la această întreprindere, tovarășul Nicola® Ceaușescu a recomandat utilizarea intensivă a suprafețelor de producție, arătînd că sînt condiții ca uzina cîmpineană să fabrice toată gama de pompe de extracție, scula de foraj și prăjini de pompare din oțeluri românești superioare, pentru . acoperirea atît a nevoilor interne, cît și a solicitărilor la export. Discuțiile dintre oaspeți și gazde au dus la concluzia că pe baza unor studii aprofundate producția globală a uzinei poate să se dubleze \ îii actualul cincipal și poate să sa diversifice, îndeosebi prin autouti- lare și autodotare.Secretarul general al partidului, în discuțiile cu muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderilor vizitate, cu alți oameni ai muncii din localitățile pe unde a trer cut, cu gospodinele care îl așteptau în număr mare la ieșirea din întreprinderi pentru a-1 saluta, a acordat o mare atenție activităților edilitare din județ, problemelor legate de aprovizionarea populației. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat primarului orașului Cîmpina, Ion Rusan, altor reprezentanți ai organelor de partid șl de stat cu care s-a întîlnit să ia măsuri pentru înfrumusețarea continuă a localităților județului, pentru crearea unor noi unități comerciale în vederea rezolvării o- perative a problemelor de aprovizionare a populației....Din nou pe străzile Cîmpinel. Populația acestui oraș, ieșită în întîmpinarea oaspeților, salută cu multă căldură și entuziasm.

vește creșterea productivități muncii.In timpul vizitării principalelor secții de producție, oaspeții au prilejul să ia cunoștință de modul de organizare a muncii, de măiestria profesională a muncitorilor, din mîinile cărora ies mașini și u- tilaje de înaltă calitate. Reține îndeosebi atenția mașina de rodat bile, necesară industriei de rulmenți, care se exportă în 11 țări.La intrarea în sectorul 7, tehnicianul Dumitru Cristea, adresîn- du-se tovarășului Ceaușescu, în numele întregului colectiv, spune :— Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom îndeplini e- xemplar sarcinile mobilizatoare al® cincinalului, vom acorda toată a- tenția calității. Am început anul cu rezultate bune și le vom menține în continuare.Peste tot, oaspeții sînt întîmpl- nați de muncitori cu deosebită însuflețire. Oamenii își exprimă deosebita satisfacție de a-1 avea în mijlocul lor pe conducătorul iubit al partidului și statului, de a-i putea comunica direct problemele muncii lor, de a-i raporta succesele. Dialogul viu, direct, merge la inima fiecăruia.Maistrul Ion Ciolacu, care lucrează tocmai la acest sector, îl spune secretarului general :— Partidul se poate bizui pe noi, așa cum noi ne bizuim întotdeauna pe partid și la bine și la greu. Vom face tot ce stă în puterile noastre pentru a spori producția de mașini-unelte. Vom discuta la apropiata adunare generală a salariaților și vom stabili măsurile privind bunul mers al muncii în uzina noastră.— E bine spus uzina noastră.
(Continuare în pag. * IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
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cali-deoarece dumneavoastră, în taie dublă de producători și proprietari al mijloacelor de producție, aveți cuvîntul hotărîtor. De altfel, adunarea salariaților trebuie 
Bă fie forul care să aprecieze în ce măsură comitetul de direcție și-a făcut sau nu datoria. Așa înțelegem noi democrația socialistă, «pune secretarul general.în discuția avută cu cadrele de conducere, cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să se întocmească un program cu privire Ia dezvoltarea uzinei, la măsurile care să conducă la sporirea eficienței economice, a productivității muncii și exportului, în așa fel încît pînă la sfîrșitul cincinalului uzina să realizeze un volum de producție în valoare de un miliard și jumătate.înainte de a se despărți de colectivul uzinei din Plopeni, tovarășul Ceaușescu adresează calde felicitări pentru rezultatele obținute și urări de noi succese, de sănătate și fericire tuturor.Șoseaua străbate acum ogoare întinse, cu brazdele acoperite de o zăpadă subțire, prima zăpadă a a- cestei ierni. în comuna Păulești localnicii fac conducătorilor de partid și de stat o călduroasă primire. în această atmosferă de puternic entuziasm, coloana de mașini oprește pentru cîteva clipe. Un grup de tinere și tineri, îmbrăcați în costume specifice locului, oferă oaspeților flori. Primarul comunei, Gheorghe Stoica, urează secretarului general al partidului bun sosit pe aceste meleaguri.— Aveți o cooperativă bună T

CINCINALUL RITMURILOR ÎNALTE
CONSTRUCȚIA DE MAȘINIColoana de mașini se îndreaptă apoi spre cea mai importantă zonă industrială a orașului, cunoscută prin întreprinderile sale constructoare de mașini. Prima vizită de lucru în municipiul Ploiești are loc la uzina de utilaj chimic. Fiind una din cele mai vechi întreprinderi ale orașului, uzina s-a profilat pe producția de utilaj chimic abia în 1961, ca urmare a dezvoltării impetuoase a acestei ramuri industriale în patria noastră. Directorul general al uzinei, ing. Eugen Toma, prezintă oaspeților cîteva din cele mai recente realizări ale colectivului de aici, printre care compensatorul lenticular, un dispozitiv adus pînă nu de mult din import, valorînd cît două autoturisme. Uzina produce acum anual 1 000 de compensatoare de acest gen. Cincinalul care a început va aduce o creștere substanțială a producției și a productivității muncii.în hala cazangeriei, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate procedeele moderne cu care sînt realizate imensele recipiente cilindrice și sferoidale. Controlul sudurilor se face aici cu ajutorul radioizotopilor. Secretarul general 

al partidului se oprește în dreptul unor schimbătoare de căldură. Aici lucrează maistrul Paul Kau- lis, muncitorii Cornel Caranfil și Ion Vîlsan. Ei răspund la întrebările tovarășului Nicolae Ceaușescu și se angajează în fața secretarului general al partidului să depu
nă eforturi sporite pentru îndeplinirea exemplară a planului anual. Se vizitează apoi secția de rulmenți nestandardizați — prima fabrică de rulmenți din țară — a cărei producție e destinată instalațiilor de foraj, laminoarelor etc.

La Uzina de utilaj chimic Ploiești

NICOLAE CEAUȘESCU
întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Rezultatele din ultimul an sînt mulțumitoare și ne-am străduit să pregătim cît mai bine recolta din vara ce vine, răspunde primarul. Pentru noi, ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie, măsurile adoptate pentru îmbunătățirea activității în agricultură, mărirea retribuțiilor și a pensiilor au însemnat un puternic sprijin în muncă, un îndemn de a ne spori eforturile pentru a culege, roade mai bogate.Șecretarul general al partidului, luîndu-și rămas bun de la cei pre- zenți, urează cooperatorilor succese, sănătate, fericire....Este ora prînzului. Din noul cartier Nord și pînă în centrul orașului, mii și mii de ploieșteni au venit în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat cu steaguri ale patriei și partidului, cu ramuri de brad și flori, cu pancarte pe care se poate citi : „P.C.R.—Ceaușescu", „Ceaușescu și poporul", în piața centrală a orașului, conducătorilor de partid și de stat li se oferă tradiționala pîine și sare. Un grup de pionieri îi îmbrățișează, le dăruiesc cravate r,oșii și flori.Se intonează Imnul de stat, după care tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare, formată din ostași, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei.în cuvinte calde, primul secretar al comitetului județean de partid, tov. ing. Ilie Cîșu, salută prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Prahova, arătînd că vizita sa de lucru constituie un puternic imbold în înfăptuirea sarcinilor planului cincinal care a început.

Diferite sortimente de rulmenți sînt exportate în 14 țări într-o cantitate ce reprezintă aproximativ 50 la sută din capacitatea de producție a secției.Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicația să se accentueze profilarea uzinei pe utilaj chimic șl rulmenți speciali.— Avînd în vedere experiența pe care o aveți, spune secretarul general al partidului, vă propun să realizați în colaborare cu Fabrica de mașini-unelte și agrega- te-București o mașină de rectificat inele pentru rulmenți. De asemenea, este absolut necesar să asigurați aci, pe standuri de probă, funcționarea utilajelor în condiții similare cu cele din exploatare pentru a se evita orice deficiențe calitative.— Avem unele dificultăți în a- provizionarea ritmică cu laminate și oțel, spune directorul întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu discută pe loc cu tovarășul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, asupra măsurilor operative necesare pentru rezolvarea acestei situații.Aflînd că vor realiza noi utilaje, partidului doar un început și indică să se cătuiască un sector special pentru proiectarea și realizarea în întreprindere a unor mașini, pentru sporirea eficienței acțiunii de auto- utilare.La despărțire, tovarășul Nicolae Ceaușescu urează întregului colectiv al uzinei noi succese in muncă, multă sănătate și fericire.

în acest an în uzină se prin autodotare 40 secretarul general consideră că acesta de al 
e al

In mijlocul celor ce muncesc în renumita uzind ploieșteanâ

mașini se1 Mai", unde ș-a năs-
Străbătînd un culoar viu, !n a- plauzele a mii și mii de ploieșteni, coloana de mașini se îndreaptă spre uzina „1 Mai", unde s-a născut o bună, parte din . pădurile ; de sonde ale tării. De aici au pornit spre numeroase colțuri ale lumii zeci și zeci de instalații de foraj, ducînd faima constructorilor ploieșteni pe multe meridiane și impu- nînd firma „Upetrom" pe locul II în producția mondială. In medaliile de aur obținute de produsele u- zinei la mai multe tîrguri internaționale strălucesc hărnicia și talentul acestui vechi colectiv muncitoresc, care în ultimul sfert de secol a depus eforturi susținute pentru modernizarea uzinei, pentru însușirea și aplicarea celor mal noi cuceriri ale tehnicii mondiale.La intrarea în uzină, conducătorii de partid și de stat sînt întîm- pinați de ing. Dumitru Nistor, director general al Centralei industriale de utilaj petrolier, care prezintă ultimele tipuri de sonde create aici. Ing. Alcibiade Mihăi- lescu, directorul Institutului de cercetări și proiectări de utilaj petrolier, arată oaspeților un grafic de exploatare din care reiese că ultimele tipuri de sape de foraj sînt comparabile cu cele mai moderne din lume. Acest salt calitativ se datorează intrării în funcțiune a unei noi linii tehnologice. Se realizează acum sape cu lagăre etanșe și cu maxi-jet, precum și pompe triplex cu parametrii superiori.— Ce preocupări aveți în domeniul forajului marin ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Lucrăm la proiectarea unei instalații pentru platou continental și avem ambiția de a o realiza la 

nivelul exigențelor impuse pe plan mondial, răspunde directorul institutului.— Vă felicit pentru ceea ce ați realizat pînă acum și vă doresc succese pe măsura sarcinilor planului cincinal, urează secretarul general al partidului cercetătorilor și proiectanților.Vizitînd halele întreprinderii, conducătorii de partid și de stat constată rezultatele acțiunii de modernizare a fabricației. In secția mecanică I se poate urmări „pe viu" evoluția pompelor de noroi, care înregistrează. în ultimii ani, o reducere masivă a consumului de metal: de la 24,7 kg pe 1 CP, la 12,9 kg. De asemenea, spiritul inovator, ingeniozitatea și talentul tehnic al muncitorilor și specialiștilor de aici apar cu pregnanță într-o serie de mașini și utilaje proiectate și realizate în u- zină, efort materializat în reducerea cheltuielilor de valută, în sporirea productivității muncii. Ilustrativă in acest sens este mașina pentru prelucrarea electrochimică a matrițelor, proiectată și. construită aici.Se , vizitează secția de tratament termic, locul unde oțelul sapelor e înnobilat căpătînd o duritate comparabilă cu a diamantului. Secretarul general al partidului recomandă să se treacă prin autoutila- re la realizarea celei de-a treia linii de tratament termic, sarcină ce concordă cu dezvoltarea și diversificarea acestui gen de produse în actualul cincinal. Astfel, de la 47 tipuri de sape realizate în prezent, se va ajunge în 1975 la 114 tipuri de sape, unele din acestea fiind!capabile să atingă o adîncime de 8 000 metri. Competiția spre adîncime echivalează aici cu un impetuos salt spre culmile tehnicii moderne.Conducătorii, de partid și de stat vizitează apoi noua platformă a u- zinei, cu o suprafață de 12 000 mp, spațiu pe care se extinde procesul de fabricație datorită investițiilor din actualul cincinal. Sub vastele hale în construcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu propune ca acoperișul să fie făcut din plăci de sticlă pentru ca muncitorii să beneficieze de lumină naturală. în ce privește perspectivele uzinei, secretarul general al partidului cere să se accentueze profilarea pe utilajul petrolier și metalurgic, ca în centrul, preocupărilor să stea problemele sporirii producției, a productivității muncii și ridicarea tehnicității. De asemenea, a indicat să se. elaboreze un complex de măsuri menite să ducă la echilibrarea balanței economice a uzinei, astfel ca pînă în 1972 sa se reducă importul și să crească ponderea exportului.Oaspeții sînt invitați să asiste la 
o demonstrație practică de ridicare a turlei unei instalații de foraj, operație ce se desfășoară în numai patru minute.— E bine că vă mîndrlți cu locul fruntaș în producția mondială de utilaj petrolier, dar acest prestigiu se cere consolidat printr-o muncă de calitate superioară, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu adresîn- du-se cadrelor de conducere.

★în încheierea vizitei de lucru în întreprinderi industriale din județul Prahova, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o discuție ■ cu membri! seci etariatulul comitetului județean de partid, în timpul

celor mai bune autodotarea în

căreia a subliniat necesitatea unor, analize temeinice în toate întreprinderile industriale, în scopul punerii în valoare a vastei experiențe a colectivelor în. realizarea de mașini și utilaje de înalt randament, competitive pe piața mondială, care să intre totodată în dotarea tehnică a întreprinderilor românești. In felul acesta, se va reduce importul, se vor crea resurse suplimentare pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale. Pentru realizarea acestei sarcini de deosebită însemnătate, se impune extinderea cooperării, atît între uzinele constructoare de mașini din cadrul județului, precum și între acestea și cele din județele vecine. Actualul cincinal, care se caracterizează prin ritmul înalt de creștere a industriei constructoare de mașini, prin nivelul calitativ superior al producției, solicită din partea cadrelor de specialiști din întreprinderi, a conducerii ministerului, a organelor locale de partid o mai mare mobilitate’ în stabilirea tipurilor de produse ce urmează a se realiza în raport direct cu cerințele economiei naționale și ale partenerilor din străinătate, trecîndu-se totodată la producerea de instalații de mare capacitate și complexitate tehnică.Secretarul general al partidului 
a insistat asupra necesității unei informări permanente a specialiștilor c.u tot ce este nou în domeniul construcțiilor de mașini, a organizării unui schimb de experiență pentru extinderea metode folosite în treprinderilor.La plecarea dinIești, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat s-au oprit din nou în centrul orașului. Secretarul general al partidului a mulțumit cetățenilor pentru primirea ce i s-a făcut, a- dresîndu-16 urarea de noi succese în muncă.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat în unități industriale din Sinaia, Cîm- pina, Plopeni și Ploiești, discuțiile purtate cu numeroși muncitori, tehnicieni, ingineri, cu reprezentanți ai ministerelor și organelor locale de partid și de staț privind sarcinile actuale și de perspectivă au scos în evidență realismul obiectivelor planului pe 1971 și ale cincinalului, hotărîrea oamenilor muncii de a le îndeplini, ridicînd pe o treaptă calitativ superioară nivelul întregii activități.Secretarul general al partidului 8-a interesat îndeaproape de condițiile de muncă și viață ale oamenilor, s-a sfătuit cu ei asupra problemelor concrete ale producției. Indicațiile date și cu acest prilej ilustrează grija statornică a conducătorului partidului și statului nostru pentru ca sarcinile însuflețitoa- re stabilite de partid să fie transpuse în viață spre binele întregului popor, pentru înflorirea României socialiste.
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de clienți. Urmările nu prevăzut : diferența de zineți dintre planul de secției și capacitatea

Brăilastruc-

de produse refractare din Alba se justifică realizarea numai a spor de capacitate de 25 000 pe an, adică jumătate față de ce s-a propus prin proiect. Ca

sînt greu de 150 tone cu- : producție al proiectată a dus la nerealizarea unei producții de circa 38 milioane lei, sumă în care sînt incluse și acumulări de multe milioane lei. Cazuri de supradimensionare a capacităților de producție, ca urmare a nestudierii in mod fundamentat a nevoilor reale ale consumului. s-au mai semnalat la fabrica de flux de sudură de la uzina „Industria sîrmei" din Cimpia Turzii, secția de alice pentru sablaj de la UREMOAS-București, instalația pentru cofraje de ouă de la Fabrica de turtle din Petrești, secția de lanțuri de la uzina „Laminorul" din ~ etc.tn procesul industrializării țării, studierea atentă a evoluției turii consumului intern și a exportului a devenit o necesitate obligatorie. Ținînd seama de această realitate, reglementările în vigoare prevăd sarcina pentru titularul de Investiții ca la solicitarea avizării indicatorilor de eficiență economică să prezinte și acordul Ministerului Comerțului Interior pentru producția destinată consumului intern și, respectiv, acordul organului coordonator de produs. Confruntarea sporurilor de producție propuse a se realiza cu. balanța — producție și necesități — la nivelul anului 1975 a dus totuși Ia concluzia că la Fabrica Iulia unui tone ceea urmare, la avizare, Banca de Investiții a cerut redimensionarea acestui obiectiv, obținîndu-se și o reducere corespunzătoare a valorii investiției cu 30,6 milioane lei.Tot atit de important este ca dimensionarea noilor capacități de producție să se facă corelat cu sursele de materii prime, pe baza unui studiu «tent al posibilităților reale de aprovizionare. Or, fie din cauza insuficientei examinări a acestor posibilități, fie din cauză că nici ulterior nu au fost luate măsuri pentru asigurarea cantităților de lapte necesare, fabricile de produse lactate date în funcțiune în 1965 la Petroșani, în 1966 la Galați, în 1970 la Iași ș.a. funcționează numai cu o parte din potențialul lor productiv. Nerealizarea capacității proiectate, ca urmare a studierii sumare a surselor de materii prime, la cariera de calcar Valea Domanulul de 65 milioane lei ani de exploatare, Ia apariția unul strat de calcar degradat și a unor lentile de argilă, ceea ce a impus executarea unor noi lucrări valorînd ■- proximativ 24 milioane lei.Pentru a se preveni repetarea pa viitor a unor asemenea situații, organele Băncii de Investiții au condi- țioriat’ in ultimul timp avizarea unor capacități de producție de punerea de acord eu posibilitățile de desfacere a producției și sursele de materii prime. Astfel, In cazul secției de pastă de tomate cu o capacitate de 4 000 tone/an din cadrul fabricii de conserve „Refacerea" din Arad, s-a cerut diminuarea capacității la 2 000 tone pe an, adică la nivelul potențialului de materie primă existentă In această zonă. De asemenea,

investiție în valoare a dus, după trei
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i — 20, (sala Stu- 
frică de Virginia

• Filarmonica de stat „Georgo 
Enescu" (Sala mică a Palatului) : 
Seară de muzică vlcneză
• Opera Română : Don
— 19,30.
• Teatrul de Operetă : 
Iul Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
giâleu (sala Comedia) : 1 
gul de altădată 
dio) : Cui i-e I 
Woolf 7 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
20, (sala din. str. Alex. Sahia) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul de Comedie : Alcor ți 
Mona — 20.
0 Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o mirtune — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magberu) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în sac — 20.
0 Teatrul „Gluleștl" : Nunta Iul 
Figaro — 19,30.
6 Teatrul „Ion Creangă" : Presti
gioasa Loredana (premieră) —
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedia 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldinel —
19,30.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul Infern
— 19,30, (sala Victoria) : Sonatul 
Lunii — 19,30.
0 Circul ,,Globus" : Arena tine
reții — 19,30.

cinema

în acțiune : CEN- 
11; 13,30; 16; 18,30: 

9,30; 12; 15; 17,30:
— 8; 10,30; 12,45

0 Ursul șl păpușa : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 3567) —
17,15; (3570) - 20,15, PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CAPI
TOL — 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15, 
FAVORIT — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
0 Crimă șl pedeapsă : CAPITOL
— 19,15.
0 B. D. intră 
TRAL — 8,30;
21,. GLORIA —
20, MODERN 
15,30; 18,15; 21.
0 Genoveva de Brabant : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30: 14,30; 
16,45; 19: 21, VICTORIA — 8,30;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30.
0 Semnale pe drum : VICTORIA
— 18,30; 20,45.
0 Cîntecele mării : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
0 Șarada : FESTIVAL — 8; 10,30; 
13; 15,30; 18,15; 21, FEROVIAR — 
8.30; 11, 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 8,30; 11; 13.30;. 16; 18,30;
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
0 Primul curier; LUMINA — 
18,30; 20,30.
O Capcana : LUMINA — 9,15;
11,30; 13,45; 16.
0 Fabllo magicianul : DOINA
— 10.
0 Păsările : DOINA — 11,30; 13,«; 
16; 18,15; 20,30.
0 Pentru pace șl colaborare in
ternațională. Film dedicat partici
pării președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, la Seslu- 

In cadrul Centrului de depozitare, condiționare și imbuteliere a vinului din Suceava, de acord cu organele Ministerului Industriei Alimentare, capacitatea de depozitare proiectată de 390.4 vagoane a fost redusă la 190 vagoane, iar valoarea investiției micșorată cu 7,4 milioane lei. Acestea sînt, desigur. măsuri extreme, luate după ce s-au consumat șute.de ore de proiectare. Important este ca, încă de la început, titularii de investiții, organizațiile de proiectare să fundamenteze riguros dimensiunile viitoarelor obiective, pentru că orice exagerare in ce privește capacitatea de producție generează c scumpire inutilă a costului investiției.Supradimensionarea unor capacități de producție — indiferent că este vorba de o cerere mai scăzută pentru produsele fabricate, de insuficienta corelare cu sursele de materii prime sau de alte cauze — provoacă o _ înlănțuire de consecințe economice, din care cea mai gravă se profilează în scăderea eficienței fondurilor fixe Învestite. Nu arareori, în unele întreprinderi, sarcinile anuale de pian se situează sub nivelul indicatorilor tehnico- economici prevăzuți, determinind, pe de o parte, slăbirea caracterului mobilizator al planului în creșterea eficienței economice, iar pe de altă parte, exonerarea de răspundere a întreprinderilor și organelor de resort ale acestora în ceea ce privește realizarea indicatorilor proiectați.Desigur, se întimplă ca la această situație să se ajungă și datorită unor greșeli de proiectare, realizarea de instalații pe baza unor documentații depășite și cu utilaje incomplete, neasimilarea produselor noi, în special a celor cu un grad mare de prelucrare, producerea de sortimente cu o altă tehnologie de fabricație decît cea avută în vedere la stabilirea capacităților de producție ș.a. în nic' un caz din asemenea motive nu tre buie să se ajungă la o subevaluare a sarcinilor de Considerăm că atunci cind astfel de situații, operativ să se a- dopte soluțiile corespunzătoare pentru atingerea parametrilor stabiliți îp proiecte, pentru ca economia națională să nu fie lipsită de producția. de beneficiile pe care obiectivele noi trebuie să le aducă.Cele expuse pînă aici sint doar cîteva considerații, cîteva aspecte de care este nemijlocit legată eficiența investițiilor. Amploarea programului de dezvoltare a economiei naționale In cincinalul in care am intrat obligă cadrele din întreprinderi, centrale și combinate industriale, din ministere ți alte organe economice centrale să revadă în mod critic șl autocritic modul tn care se cheltuiesc fondurile de investiții alocate de stat, să asigure ca fiecare obiectiv și capacitate productivă să dea maximum de rezultate, să producă cît mal repede șl din plin. Avem depline temeiuri să credem că , acestor imperative e- cohomice 11 se vor găsi soluțiile cele mai potrivite. Pledează In acest sens, în primul rind, noua lege a investițiilor care statuează, din acest punct de vedere, răspunderi precise atit în sarcina beneficiarului cît șl a proiectantului, pre- cizfnd expres că nici o investiție nu poate fi introdusă în plan fără o temeinică fundamentare prealabilă a necesității, a oportunității și eficientei ei economice sub toate aspectele.

continuă plan, apar

nea Jubiliară a O.N.U. șl vizitei 
In S.U.A. ; Vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu tn 
Județele Satu-Mare, Maramureș șl 
Sălaj ; Prieteni de vatră veche : 
TIMPURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30.
• Un colțișor de ral — 9, Carmela
— 10,30; 12,30; 14,30, Băieții veseli 
din Siracuza — 16,30; 18,45, Omul 
din Sud — M 1 CINEMATECA 
(sala Union).
O Pomul de Crăciun : GRrVTȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30,
AURORA — 9,30; 12; 15,45; 18;
20,15, TOMIS — 9,30; 12; 15,15;
17,45; 20,15.
• Poveștile piticului Btmbo t ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45.
« Ai grijă de Suzi I ÎNFRĂȚIREA 
INTRE’ POPOARE — 20, FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 30.
o Atenție, broasca țestoasă 11 
BUZEȘTI — 15,30.
• Stăpîn pe situație i BUZEȘTI
— 18; 20,15.
O Vagabondul : DACIA — 8,30: 13; 
15,30; 19; LIRA — 9; 12,30; 18:
19,30, ARTA — 9; 12,30; 16: 19,30.
e In ghearele Invizibile ale doc
torului Mabuse : BUCEGI — 18: 
18,15; 20.30.
• Căpitanul Florian : UNIREA — 
15; 17,45; 20.15. MOȘILOR 
17,45; 20,30.
o Călugărița din Monza : 
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; zu.
0 Femeia să se teamă de bărbat i 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine î COTROCENI
— 14,30: 16,30; 18,30; 20,30. ■

SKing Kong evadează : CRtN- 
AȘI — 15,30; 18; 20,15, MUNCA

— 15,30; 18; 20,15.
0 Circ fără frontiere ; FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,30, FLAMURA 
— 9; 11,15; 16; 18.15; 20,30.

— 15;

DRU-
20.

10,00—11,30 Emlslune-lecțle pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Pentru o mal bună gospodăriră 
a pămîritulul ;. lucrări pentru com
baterea eroziunii solului. Prezintă 
ing. Nicolae Popescu din Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii și 
ing. Gheorghe Stoian de.la Stațiu
nea experimentală Perleni-Vaslui. 
18,00 Deschiderea emisiunii. Ex- 
Terra '71 — emisiune-concurs de 
construcții tehnice pentru pionieri 
șl școlari. 18,30 Cabinetul econo
mic TV. Informatica în etapa ac
tuală. Participă : Decebal Urdea, 
director în Ministerul Finanțelor ; 
prof. dr. Gheorghe Enache, de la 
Academia de Studii Economice ; 
Gheorghe Clumbulea, director in 
Ministerul Industriei Chimice; 
Vaier Ghemeș, director în Cen
trala de mașini agricole. 19,10 Tra
gerea Pronoexpres, 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru copii. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Tele- 
cinemateca : „Nechemat în țari
nă", Premieră pe țară. Ecranizare 
realizată de Clarence Brown, după 
romanul lui William Faulkner. In 
rolurile principale : David Brian, 
Claude Jarman jr., Juano Hernan
dez. Prezintă scriitorul Alexandru 
Ivasiuc. 21,30 Voci de pretutindeni. 
Mary Hopkin, Sergio EndrigO, Te
reza Kesovja, Sam Davis jr. 21,45 
Cadran internațional. 22,30 Gala 
marilor interpret! români : Ion 
Buzea. In program : aril din opere 
și canțonete. 22,50 Telejurnalul de 
noapte.
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Sosirea în Capitală
a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Italiene, Aldo Moro

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, marți după-amiază a sosit în Capitală, în- tr-o vizită oficială, ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Aldo Moro.Oaspetele este tnsoțit de Roberto Duccl, ambasador, director general al afacerilor politice, Cesidfo Guazza- roni, ministru plenipotențiar, director adjunct al afacerilor economice, Luigi Cottafavi. ministru plenipotențiar, șeful de cabinet al ministrului, Salvatore Saraceno, ministru plenipotențiar, șeful serviciului de presă, Se- reno Freato, șeful secretariatului particular al ministrului. Carlo An

drea Orsini Baroni, consilier de ambasadă, serviciul de ceremonial, Giulio Bilancioni, consilier de ambasadă, șef de birou in Direcția generală a afacerilor economice, Luigi Vittorio Ferraris, consilier de ambasadă, șef de birou in Direcția generală a afacerilor politice.La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspeții au fost intîmpinați de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iacob Ionașcu, ambasadorul României în Italia, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Erau prezenți Niccolo Moscato, am

basadorul Italie! la București, și membri ai ambasadei.*Exprimlndu-și satisfacția pentru vizita pe care o întreprinde în România, ministrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, a declarat la sosire pe aefoport : Intre România și Italia contactele sînt destul de frecvente, corespunzînd prieteniei care leagă cele două țări. Vin aici ca interpret nu numai al sentimentelor guvernului Italian, ci și al sentimentelor poporului italian care are o simpatie deosebită față de poporul român. (Agerpres)
VIZITĂ PROTOCOLARĂIn după-amiaza aceleiași zile, ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Aldo Moro, a făcut o vizită protocolară ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu.

La întrevedere au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iacob Ionașcu, ambasadorul României în Italia, Cornel Vla- du, director în Ministerul Afacetilor Externe.
Au luat parte Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, Roberto Ducci, ambasador, director general al afacerilor politice.întrevederea s-a desfășurat !ntr-o atmosferă cordială.

DINEU IN ONOAREA
MINISTRULUI ITALIANMinistrul afacerilor externe. Corneliu Mănescu, a oferit marți un dineu în onoarea ministrului afaceri- ■ externe al Italiei, Aldo Moro.-u luat parte Cornel Burtică, miji itrul comerțului exterior, Pompiliu Ktacovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Mircea Malița, ministrul învățămintului, Iacob Ionașcu, ambasadorul României în Italia, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au participat Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete în vizita oficială în țara noastră și membri ai ambasadei.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Corneliu Mănescu și Aldo Moro au rostit toasturi.Salutlndu-1 cu căldură pe oaspete, Corneliu Mănescu a subliniat că vizita sa în România se înscrie într-o tradiție îndelungată de prietenie între popoarele român șl italian, prietenie întemeiată pe comunitatea de origine, afinități de limbă și cultură, sprijin reciproc în diferite epoci ale istoriei pentru realizarea aspirațiilor de unitate, libertate - șî Țhdepenâe'nță , națiohală; în âeeâstă tradiție, pe care o prețuim, făcînd-o să rodească îri lumina contemporaneității, a spus vorbitorul, găsim impuls pentru continua dezvoltare a colaborării actuals dintre țările noastre.Exprimindu-și satisfacția față de evoluția favorabilă a raporturilor ro- mâno-italiene, el a arătat că potențialul șl dinamismul economic, dezvoltarea științei și culturii celor două țări oferă posibilități largi pentru intensificarea lor pe toate planurile, pentru extinderea ariei cooperării bilaterale, ceea ce ar corespunde pe deplin intereselor celor două popoare, colaborării și înțelegerii internaționale.Subliniind că, In zilele noastre, asigurarea progresului și dezvoltării tuturor statelor este strins legată de cerința fundamentală a menținerii și consolidării păcii, vorbitorul a spus în continuare : Experiența arată că o conviețuire pașnică intre țări și popoare poate fi concepută numai pe baza respectării normelor de drept internațional, a independenței, suveranității și egalității între state, a dreptului fiecărui popor de a-și alege calea de dezvoltare conform propriei voințe, la adăpost de amenințări șl imixtiuni externe. Viața confirmă, de asemenea, că numai pe calea extinderii și consolidării raporturilor de Ia stat la stat, a cooperării între toate țările, indiferent de sistemul lor social, pacea în Europa și în lume capătă o bază sănătoasă, viabilă.Depunînd eforturi susținute pentru Instaurarea unei atmosfere internaționale, propice abordării constructive a problemelor care preocupă o- menirea. România, ca țară europeană, acordă o importanță deosebită creării unui sistem eficace de securitate în Europa și consideră că există premise favorabile realizării acestui deziderat prin eforturile comune ale statelor interesate. Constatăm cu satisfacție că dialogul între țările europene se amplifică și că s-au realizat în ultimul timp progrese pe calea normalizării relațiilor inter-europene.Noi apreciem că în stadiul actual al situației politice din Europa este necesară intensificarea eforturilor în vederea pregătirilor practice pentru conferința de securitate și cooperare europeană cu participarea nemijlocită, in toate fazele sale, a tuturor statelor interesate. împărtășind acest punct de vedere, sprijinim inițiativele constructive care tind să creeze un cadru corespunzător pentru discuții multilaterale in această problemă. In concepția noastră, consultările bl și multilaterale in vederea convocării conferinței pot contribui lă instaurarea unui climat de încredere și siguranță care să favorizeze încheierea cu succes a tratativelor în curs pentru rezolvarea unor probleme In suspensie din Europa.în continuare, vorbitorul a arătat că România va depune eforturi susținute pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, și in primul rînd 

a dezarmării atomice, pentru lichidarea focarelor de război și tensiune în lume. Guvernul român se pronunță pentru încetarea neîntîrziată a războiului din Indochina și soluționarea conflictului din această regiune pe baza acordurilor de la Geneva, în condițiile respectării stricte a dreptului poporului vietnamez și al celorlalte popoare din această parte a lumii de a-și decide singure soarta, fără amestec din afară. El consideră, de asemenea, că este imperios necesar să se depună eforturi susținute pentru soluționarea politică a conflictului din Orientul Apropiat, acțio- nîndu-se In direcția aplicării rezoluției Consiliului de Securitate din no- iepbtT .1967 și a rezoluției Adunării < j * a O.N.U. din noiembrie 1970.Aț^ffiem că pentru instaurarea unei păci durabile în Orientul Apropiat este necesară retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ecupate, asigurarea independenței și

integrității tuturor statelor din această zonă, rezolvarea problemei populației palestinene, în conformitate cu drepturile și interesele ei legitime. Relevînd rolul deosebit ce revine Organizației Națiunilor Unite în rezolvarea problemelor care preocupă omenirea, vorbitorul a arătat trebuie să devină un for rat universal, să reflecte iHuimnw lumii de astăzi. Mutațiile care s-au produs în ultimul timp, printre care și stabilirea de relații diplomatice între R. P. Chineză și o serie de alte state, inclusiv Italia, confirmă necesitatea recunoașterii dreptului inalienabil al Chinei populare de a-și ocupa locul ce i se cuvine legitim în această organizație.Corneliu Mănescu și-a exprimat convingerea că vizita șefului diplomației italiene în România, schimburile de vederi ce le va avea cu factorii de cea mai mare răspundere ai țării noastre vor contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea prieteniei, a relațiilor de cooperare in toate domeniile dintre România și Italia.în încheiere, ministrul român « toastat in sănătatea președintelui .. Republicii Italiene, .., Giuseppe.-Sar;;-'» gțțt, a președintelui Consiliului:de Ml- ; niștri, Emilio Colombo, în sănătatea ministrului afacerilor externe al Italiei și a celorlalți oaspeți, pentru prosperitatea și fericirea celor două popoare și țări, pentru pace și progres in lume.în toastul său de răspuns, ministrul Aldo Moro a exprimat vii mulțumiri pentru sentimentele atît de prietenești manifestate față de Italia șî față de propria sa persoană, pentru primirea cordială făcută în România.Această vizită — a arătat vorbitorul — care continuă în mod ideal precedentele întîlnirl de neuitat, de la București și Roma. are. fără îndoială, o Semnificație importantă. Ea confirmă o continuitate exemolară de raporturi de prietenie între țările noastre, care este alimentată, nu numai de vechi legături de civilizație și cultură, dar și de intenția comună. privind în viitor, de a căuta noi și folositoare forme de colaborare în toate domeniile.îngăduiți-mi să adaug că. cu toată deosebirea dintre sistemele noastre social-politice. există motive puternice pentru o dezvoltare pe mai departe a unei asemenea colaborări. Aceasta privește atît economiile noastre care sînt complimentare, așa cum atestă progresiva și constanta dezvoltare a schimburilor, cit și vastele posibilități pe care afinitățile istorice și lingvistice le oferă în domeniul cultural. Redeschiderea, cu puțin timp in urmă, a Institutului Italian de cultură aici, la București, și a Academiei Române Ia Roma, capitale în care sînt atît de vii și de încurajatoare amintirile relațiilor spirituale profunde între Cele două țări, oferă oamenilor de cultură noi ocazii de întîlniri extrem de interesante și de fructuoase șî constituie un alt semn al voinței noastre ferme de a colabora împreună.Deși există deosebiri de vederi în privința unor probleme — a continuat ministrul italian — nu putem să nu ținem seama de acțiunea desfășurată de guvernul român pentru întărirea cooperării internaționale și de posibilitățile care se deschid pentru un dialog constructiv între guvernele noastre în slujba cauzei comune a păcii. Noi privim cu interes perspectivele de colaborare ce pot fi dezvoltate mai mult decît în trecut.

că O.N.U. cu adevă- realitățile

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A REPUBLICII CUBA

Recepție oferită 
de ambasadorul cubanezCu prilejul celei de-a XII-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Cuba — Ziua eliberării — ambasadorul acestei țări la București, Jesus Barreiro, a oferit marți o recepție în saloanele Hotelului „Athenee Palace".Au participat tovarășii Virgil Tro- fin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Emil Drăg'ă- nescu. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Vlad.

șef de secție la C.C. al P.C.R., Bujor Almășan, Dan Enăchescu și Teodor Vasiliu. miniștri, George Macovescu. prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști români și corespondenți al presei străine.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București șl Talti membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE 
ÎNTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Șl REPUBLICA TOGOțări au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.Cele două guverne au căzut, de asemenea, de acord să acrediteze ambasadori la București și la Lome.
în vederea dezvoltării relațiilor de prietenie și a colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Togo, guvernele celor două

prin mijlocirea unor eforturi comune în cadrul Națiunilor Unite și în organismele sale. Credem mai ales că țările noastre pot și trebuie să-și aducă o contribuție importantă, pentru a înlătura obstacolele care împiedică o mai amplă și liberă conlucrare în raporturile intereuropene șî pentrd a face să triumfe în mod definitiv pe continentul nostru principiile inseparabile ale securității, justiției și păcii.Sintem toarte conștieriți, pe de altă parte, că pacea și securitatea pot fi cucerite și păstrate in mod durabil numai infruntînd problemele pe calea negocierilor, care se dovedesc uneori, deosebit de complexe. Sintem încredințați, de aceea, că unele evenimente pozitive care au avut loc in anul trecut, ca de pildă tratatul dintre Uniunea Sovietică și R.F.G. și cel dintre Polonia și R.F.G., pot fi urmate curînd de altele tot atît de semnificative. în această perspectivă, sintem, de asemenea, încredințați că este posibilă continuarea hotărîtă a unor negocieri europene, apte să garanteze securitatea, să promoveze cooperarea, să reducă amenințarea și povara înarmărilor și să mărească ^încrederea între toate țările, europene...,.■ Domnule ministru,: dumneavoastră, 'ați‘evocat cele mâi' înșemnâte;1’pfo-' bleme internaționale asupra cărora se concentrează astăzi atenția guvernelor și popoarelor noastre. Sînt sigur că, în aceste zile, vom avea în această privință convorbiri semnificative și rodnice.Și noi împărtășim pe deplin dorința dumneavoastră de pace pentru acele regiuni care sînt încă frămîn- tate de încordări și conflicte, de la Orientul Apropiat la Indochina. Dorim ca pacea să fie obținută cit mai curînd cu respectul dreptului popoarelor la libertate și securitate.Italia atribuie cea mai mare importanță denășirii încordărilor actuale in Marea Mediterană, ca element esențial pentru o pace adevărată și durabilă în EuropaExprimînd convingerea că toate popoarele pot coopera Ia întărirea Dăcii. Aldo Moro a subliniat contribuția adusă de Italia lâ lărgirea relațiilor internaționale. îndeosebi prin stabilirea relațiilor diplomatice cu R.P. Chineză.Vorbitorul a arătat că la opera de destindere, pace și cooperare trebuie să-și aducă contribuția toate statele, după propriile lor posibilități. Italia și România — a subliniat el — își pot pune, in mod deosebit, în serviciul acestui vast proces de negocieri profundele lor convingeri și legăturile lor firești de prietenie și de solidaritate.Ministrul italian a menționai a- poi : Permiteți-mi să profit de a- ceastă ocazie pentru a mă face ecoul emoției adinei provocate in opinia publică italiană de evenimentele tragice determinate de calamitățile naturale din vara trecută, sentiment la care s-a adăugat cea mai vie admirație pentru duraiul și abnegația cu care poporul român a desfășurat acțiunea de ajutorare și de reconstrucție.în încheiere, ministrul Aldo Moro 
a toastat în sănătatea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a președintelui Consiliului de Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, pentru prietenia dintre cele două țări, pentru prosperitatea poporului român, în sănătatea ministrului afacerilor externe al României, a tuturor celor ptezenti.

Expoziție de artă plastică sovietică 
dedicată centenarului 
nașterii lui V.l. LeninSala Dalles din' Capitală este, în- cepînd de marți, gazda expoziției de artă plastică sovietică, expoziție dedicată centenarului nașterii lui V. I. Lenin.La această întîlnire cu publicul bucureștean, creatorii sovietici sini prezenți cu peste 100 de lucrări de variate genuri, care se remarcă prin bogăția lor tematică, prin mesajul și valoarea lor artistică. Figura luminoasă a lui Lenin ocupă un loc deosebit în aceste opere, ea fiind evocată în sugestive imagini plastice. Alte exponate transpun, pe plan artistic, momente ilustrînd forța . Revoluției Socialiste din. Octombrie, victoria ideilor leniniste, zilele eroice ale Marelui Război pentru Apărarea Patriei, fapte de viață și de muncă. înfăptuiri de seamă ale poporului so-

vietic In opera de edificare a societății comuniste. în ansamblul ei, expoziția oferă o sinteză cuprinzătoare > artei republicilor sovietice.La vernisaj au participat Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale eu străinătatea. Brăduț C.ovaliu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, artiști, un numeros public.Au fost, de asemenea, de față șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.La deschidere, au vorbit Ion Morarii, vicepreședinte al C.S.C.A., I. S. Ilin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și Irina Abeldeaeva, din partea Ministerului Culturii al U.R.S.S. (Agerpres)

ROMÂNIA A DEVENIT MEMBRĂ
A BĂNCII INTERNAȚIONALE 

DE INVESTIȚIIMOSCOVA 12 (Agerpres) — La ședința Consiliului Băncii Internaționale de Investiții, care a început la 12 Ianuarie 1971 la Moscova și la care participă reprezentanți ai țărilor fondatoare — Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia. Ungaria și U.R.S.S. — participant!)' s-au declarat de acord, în unanimitate, cu hotărîx-ea României de a deveni membră a Băncii. Conform principiilor înscrise în Convenția de

Înființare a Băncii Internaționale ,de Investiții, activitatea acesteia se înfăptuiește pe baza egalității depline in drepturi și respectării suveranității tuturor țărilor membre.Ședința Consiliului Băncii Internaționale de Investiții este prezidată de Kirill Zarev (Bulgaria). La ședință au participat reprezentanți ai Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ai Băncii Internaționale de Colaborare Economică,
Întîlnire între o delegație 

a Partidului Comunist din Spania 
și o delegație 

a Partidului Comunist FrancezPARIS 12. — Corespondentul Agerpres Georges Dascal transmite : La Paris a avut Ioc o întîlnire între o delegație a Partidului Comunist din Spania, condusă de Ignazio Gallego, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C. din Suania, și o delegație a Partidului Comunist Francez, condusă de Roland Leroy, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.F. Convorbirile s-au încheiat cu o masă tovărășească, la care a luat parte și Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania.Tn comunicatul dat publicității la Paris se spune, între altele, că întîl- nirea a dat prilejul celor două delegații să salute marea victorie obținută de poporul spaniol împotriva regimului franchist împiedicind executarea celor șase, patrioți basci. Cele două delegații au salutat puternicele manifestații de solidaritate internațională, și. mai ales, participarea masivă a clasei muncitoare și a poporului francez.

Comunicatul subliniază apoi că, în timpul convorbirilor, au fost examinate diferite probleme privind situația internațională, cit. și activitatea celor două partide. în condițiile specifice fiecăruia dintre ele. Delegațiile celor două partide — se spune în comunicat — au subliniat voința lor de a dezvolta cooperarea bilaterală în scopul realizării obiectivelor luntei antiîmperialiste. Cele două partide subliniază necesitatea securității colective europene și a lichidării împărțirii Europei în blocuri militare.Tn comunicat se arată. în încheiere, că cele două partide au evidențiat voința lor de ■ a continua să militeze pentru unitatea de acțiune a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, pe baza principiilor marxism-leninis- muiui și internaționalismului proletar. a solidarității și ajutorului reciproc. a respectării independenței șl egalității între partide și a neamestecului în treburile interne.
ADUNAREA FESTIVA DE LA TIRANA

Cronica zileitn cadrul manifestărilor prilejuite de, cea țde-a XXV-a aniversaro a prot clamării» Republicii Populare; Alția.nia'.. marți la amiază s-a deschis' în șale mică & Palatului Republicii, sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și ale Asociației Filateliștilor, „Expoziția de filatelie din Republica Ponulară Albania", pusă la dispoziție de ambasada acestei tari la București.Cu prilejul vernisajului, au luat cuvîntul Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Constantin Smirnov, președintele Asociației Filateliștilor. și Peci Mandi, prim-se- cretar al Ambasadei R. P. Albania la București.La festivitate au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de cultură și artă, ziariști, un numeros public.Au fost prezenți Nikolla Profi, ambasadorul R. P. Albania la București, membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

înființarea

al UniversitățiiV» •

din București
Pe data de 1 ianuarie s-a înființat Centrul de calcul al Universității din București, prin reorganizarea centrului existent în cadrul Facultății de matematică-mecanică a acestei instituții de învățămînt superior.în hotărîrea Consiliului de Miniștri se precizează că noua obiect de activitate cadrelor în domeniul calcul și efectuarea științifice.

unitate are ca specializarea tehnicilor de de cercetări(Agerpres)
Lucrări premiate de Societatea

de științe istoricePentru a stimula munca de cercetare științifică a cadrelor didactice din învățămîntul de cultură generală și liceal, Societatea de științe istorice organizează, din doi în doi ani, un concurs de lucrări științifice. La concursul din anul 1970 âu fost distinse cu premii și mențiuni următoarele lucrări : Premiul I — prof. Florin Saivan — Brașov : „Constantin I. Secăreanu — conducătorul Legiunii române a Țării Bîrsei în revoluția de Ia 1848—1849“ ; Premiul II — prof. dr. Nicolae Bîrdeanu — București : „Mișcarea muncitOrilof din portul Brăila împotriva exploatatorilor și' patronilor de elevatoare.. Greva din primăvara anului 1913“ ; Premiul III — prof. Pave! Binder — Brașov : „Drumurile și plaiurile Car- paților orientali". Mențiuni : prof,, emerit Dan Popescu — Lugoj șî prof. Ilie Istodorescu — Timișoara : „Mo-

mente din viața și lupta metalurgiș- ților de pe Valea Nădragului (1845— 1945)" ; prof. Rus Traian — București : „Noi date privind activitatea extrașcolară a învățătorilor din mediul rural la începutul sec. al XX-lea" ; prof. Dumitru Zaharia — Bacău : „Aplicarea legiuirii agrare după primul război mondial în județul Bacău" ; prof. Paul Dicu — Pitești : „Contribuții la descoperirea și studierea paleoliticului inferior in România" ; pcbf Teodor Seiceanu — Blaj : „Contribuții la istoricul satului Sîncel (jud. Alba)".

în cîteva rînduriTurneul de salaHANDBAL

al echipelor feminineDin nou trei zile de handbal In sala Floreăsca. De ieri, pe terenul atît de binecunoscut sportivilor și publicului bucureștean se dispută meciurile celui de-al doilea tur de sală al campionatului național rezervat echipelor feminine. Interesul pentru aceste partide este legat nu numai de pasionantul duel dintre echipele universitare din București și Timișoara, aflate actualmente pe primele locuri, cu șanse perfect egale la cucerirea titlului, ci și de surprizele foarte posibile pe care le pot furniza celelalte formații, chiar dacă unele se află în zona periferică a clasamentului. Este așteptată cu curiozitate mai ales e- voluția ultimei clasate, Mureșul Tg. Mureș, care pentru actualul turneu de sală se prezintă cu o valoroasă achiziție (Soos Rozalia).In privința rezultatelor și desfășurării meciurilor de ieri este de consemnat faptul că în două Cazuri (și numai în primele reprize) învingătoarele au avut emoții ; Rulmentul Brașov a terminat la pauză cu 5—5 în fața lui C.S.M. Sibiu (dar a Învins cu 19—10), I.E.F.S. a condus cu numai un gol (5—4) în partida

cu Constructorul Timișoara, dști- gînd in cele din urmă cu 12—7. Alte două meciuri s-au terminat cu rezultate normale : Universitatea București—Textila Buhuși 17—10 (10—3) ; Universitatea Timișoara— Mureșul Tg. Mureș 19—II (11—4). Intr-un joc in care timișorencele au comis prea multe faulturi penalizate cu lovituri de la 7 m, Meciul Confecția București—Voința Odorhei, ultimul in programul de ieri, s-a încheiat la egalitate : 12—12, după ce bucureștencele au condus la pauză cu 8—6 și, la numai două secunde înainte de final, cu 12—11. Voința a egalat, transfirmînd o lovitură de la 7 m.Meciurile de astăzi încep la ora 15, în următoarea ordine : Confecția—Textila. Mureșul—C.S.M., Constructorul—Rulmentul, Universitatea București—I.E.F.S., Universitatea Timișoara — Voința. Ultima prilejuiește timișorencelor in fața handbalistelor din care, după cum se știe, In campionat le-au învins surprinzător pe deținătoarele titlului.

Aseară la Ljubljana s-a disputat întilnirea internațională amicală de hochei pe gheață dintre echipele Iugoslaviei și României. Jocul s-a încheiat cu scorul de 5—3 în favoarea hocheiștilor români.CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CICLOCROS, desfășurat la Mag- stadt (R. F. a Germaniei), a fost cîș- tigat de ciclistul cehoslovac V. Ceri- nek, cronometrat pe distanța de 21,600 km îri 57’43". Pe locul secund s-a clasat vest-germanul Uebing — la 20“, urmat de elvețianul kuster — la 30” etc. Campionul belgian Ver- miere, principalul favorit al cursei, a ocupat locul șapte.

partidă revanșa Odorhei actualul

PROBA MASCULINA DE SCHI- FOND 15 KM din cadrul concursului internațional de la Bohinj (Iugoslavia) a fost cîștigatâ de vest-germanul Dem- mel. cronometrat în 49’24”l/10. Pe locul secund s-a clasat sovieticul Via- liulin (49’36”). La startul cursei s-au aliniat 55 de Schiori din 11 țări europene. în proba masculină de ștafetă 3x10 km victoria a revenit primei formații a U.R.S.S. cu lh 34’10” 6/10. urmată de U.R.S.S. (B) — lh 34’37”5/10, Elveția etc. lh 36’01”3/10

TIRANA 12 (Agerpres). — La Tirana a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania. Au participat Hadji LIeshi, președintele Prezidiului Adunării Populare. Mehmet Shehu. președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de Dartid și de stat. Aduna

rea a fost, deschisă de Rita Marko, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii, vicepreședinta al Prezidiului Adunării Populare. Despre semnificația acestui eveniment a vorbit Shefqet. Peci. membru al C.C. al Partidului Muncii, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare.
j Iripui.

R t ooj

BARAJUL DE LA ASSUAN
in preajma inaugurării oficiale
CORESPONDENȚA DIN CAIRO DE IA C. OPRICA

vremea
Ieri In țară : cerul a fost variabil, cu înseninări persistente în Transilvania, Banat și Muntenia. Ceața a persistat în prima parte a zilei în jumătatea de stid-vest a țării și pe alocuri cu depuneri de chiciură. Cu totul izolat, în lunca Dunării,, ș-a semnalat polei. Vintul a suflat slab pînă la potrivit, la munte prezentînd intensificări pînă la tare. Temperatura aerului a marcat o ușoară creștere în Moldova. La orele 14 s-au înregistrat minus 9 grade la Sînnico- lau Mare și plus 6 grade la Tg. Ocna și Tulnici. în București : vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vintul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 2 grade.Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 ianuarie. In țară : după o încălzire de scurtă durată, care se va resimți mai ales în zona de deal și de munte, vremea se va răci începînd din nordul țării. Cerul va prezenta tnhorări mai accentuate in sudul și estul țării, unde , vor cădea precipitații neînsemnate. Vintul va sufla slab pînă la potrivit din nord-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte în a doua parte a Intervalului, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. Ceață slabă locală. în București : vremea va fi în general închisă. Vor cădea precipitații neînsemnate. Vint slab pînă Ia potrivit. Temperatura in creștere ușoară la început, apoi în scădere. Ceață dimineața și seara.

Poporul egiptean se pregătește în aceste zile să marcheze în mod festiv încheierea cu succes a construcției celui mai important obiectiv e- conomic al Republicii Arabe Unite — marele baraj de la Assuan. Vineri, 15 ianuarie, pe locul unde apele bă- trinului Nil au fost zăgăzuite pentru a le transforma energia în kilowați sau pentru a trimite seva dătătoare de viață spre întinderile de- șerturilor va avea loc, în prezența președintelui Anwar Sadat și a unor oaspeți de peste hotare, ceremonia inaugurării oficiale a impunătoarei construcții, realizată în colaborare cu Uniunea Sovietică. Acest moment, așteptat cu emoție de poporul egiptean, va constitui punctul culminant ai unei ■ munci stăruitoare, desfășurate timp de unsprezece ani, care s-a materializat într-o lucrare demnă de tradițiile acestor meleaguri, leagăn al unei străvechi civilizații. Assua- nul „orașul soarelui" — situat la în- tilnirea a trei deșerturi : oriental, occidental și nubian — este, într-un fel, un martor al istoriei omenirii. El s-a născut in urmă cu peste 5 000 de ani cind pe pămînt de-abia începeau să-și facă apariția așezările urbane și și-a legat existența de construcția celor mai strălucite monumente ale E- giptului antic. De aici și-au luat faraonii egipteni blocurile uriașe de piatră necesare construcției faimoaselor piramide. Astăzi, Assuanul a devenit el însuși locul unei lucrări care întrece prin proporții înseși piramidele. Barajul de aci, unul dintre cele mai mari din lume, dispune de un volum de 17 ori superior celui al marii piramide a lui Keops de la Guizeh. Construit din blocuri de granit și nisip, el are o înălțime de 111 metri și o lungime de 3 600 de metri ; lățimea este de 980 metri la bază și 40 de metri la vîrf. Lacul de acumulare, format prin crearea barajului, este considerat cel mai mare din lume.Aceste date tehnice, oricît de impresionante ar fi ele, nu pot ilustra intreaga semnificație a barajului, lucrare. care a mobilizat uriașe resurse umane și materiale și care prezintă o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru consolidarea independenței țării. După cum se știe. 96 la sută din suprafața R.A.U. este acoperită de pustiuri iar 97 la sută din populație este concentrată în valea și delta Nilului, care fertilizează cu apele sale regiunile înconjurătoare. Aceste efecte binefăcătoare concretizate în expresia atît de cunoscută — „Egiptul este un dar al Nilului" au fost anulate însă adeseori de capriciile bătrînului fluviu, care a provocat de-a lungul istoriei, cind secetă, cind inundații catastrofale. In perioada revărsărilor, debitul său se ridica uneori Ia un miliard de metri cubi de apă pe zi, distrugînd tot ce întîlnea în cale. Gigantica construcție de la Assuan va juca de acum înainte un rol de seamă in regularizarea cursului Nilului. Datorită ei se va realiza o sporire considerabilă a producției de energie electrică, atît de necesară creării unei industrii proprii, și vor fi extinse an de an suprafețele irigate. Ce înseamnă pen

tru R.A.U. marea construcție de la Assuan S-a putut vedea clar din schimbările pe care ea le-a adus de pe acum în economia acestei țări. „Din anul 1964, cind au fost deviate apele Nilului pentru construirea barajului, venitul național al R.A.U. a

crescut cu 450 milioane lire egiptene" — a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, Helmy Saed, ministrul egiptean al electricității. Hidrocentrala de la Assuan, a arătat ei, a produs, pînă in decembrie 1970, 7 miliarde kilowați/ore. Consumul de electricitate pe cap de locuitor a crescut de aproape cinci ori. Mutații importante s-au produs și în domeniul agriculturii. în cursul ultimilor cinci ani. a fost irigată o suprafață de 860 000 de feddani (un feddan egal 0,42 ha), reâlizîndu-se cite două recolte pe ;;.n și creșteri considerabile la recoltele de bumbac, orez și trestie de zahăr. Proiectele prevăd că va fi redată agriculturii, grație apelor barajului, o suprafață de I 250 000 de feddani.Barajul de la Assuan ca șl alta importante construcții contemporane in R.A.U. sînt o expresie vie a elanului creator al poporului egiptean, a hotăririi sale de a face noi pași Înainte pe calea progresului.
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ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA Vizita delegației de partid

DIN ORIENTUL APROPIAT
și guvernamentale ANGUA; „ZIUA

DUPĂ EȘUAREA COMPLOTULUI FORȚELOR REACȚIONARE

a R. S. Cehoslovace la Sofia

întrevederile lui Gunnar Jarring
la Națiunile UniteNEW YORK 12 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, l-a primit luni pe reprezentantul său în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring. Mediatorul O.N.U. a prezentat un raport asupra convorbirilor pe care le-a avut cu oficialitățile israe-

liene in vederea reglementării conflictului din Orientul Apropiat. Jarring .s-a intilnit, de asemenea, cu reprezentanții la O.N.U, ai R.A.U., Mohammed El Zayat, și Iordaniei, Muhammad EI Farra.
iordania: Apel pentru

SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat convorbirile oficiale dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale Bulgariei și Cehoslovaciei, informează agenția B.T.A. Delegațiile au fost conduse de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R P. Bulgaria, și de Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P. C. din Cehoslovacia.Delegațiile, menționează agenția bulgară, au făcut un schimb de informații cu privire la activitatea celor două partide in construirea societății socialiste ‘ dezvoltate. Au fost examinate, de asemenea, problemele colaborării multilaterale în domeniul cooperării și specializării în ramurile de bază ale producției, ale progresului tehnico-științific. Au fost abordate

comu-și alea avut
probleme actuale ale mișcării niște și muncitorești, precum relațiilor internaționale.Marți după-amiază, la Sofia loc un miting al prieteniei bulgaro-cehoslovace, la care au rostit cuvîn- tări Gustav Husak, . prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Bulgariei. Vorbitorii au sublimat rezultatele dobîndite în colaborarea celor două țări și dorința reciprocă de a dezvolta această colaborare, în interesul întăririi prieteniei bulgaro-cehoslovace ; ei au relevat, totodată, importanța vizitei delegației cehoslovace in Bulgaria pentru evoluția legăturilor multilaterale dintre cele două țări.

antisindicak

încetarea urgentă a foculuiAMMAN 12 (Agerpres). — Marți după-amiază postul de radio Amman a transmis un comunicat comun semnat de Wasfi Tall, primul ministru al Iordaniei, și de Ibrahim Bakr, reprezentant al Comitetului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, in care se face un apel pentru 
încetarea de urgență a focului pe 
întregul teritoriu iordanian. în comunicat se subliniază că orice acțiune de continuare a focului va fi condamnată, considerindu-se un act de trădare a patriei și a cauzei comune. Comunicatul cere, de asemenea, tuturor cetățenilor să-și reia activitățile în vederea normalizării situației

și pentru a se da posibilitate aplicării acordurilor de la Cairo și Amman.
*AMMAN. — Postul de radio Amman a difuzat o telegramă adresată de. premierul . iordanian Wasfi Tall președintelui Comitetului Superior Arab, Bahi Ladgham, prin care a- cesta este invitat să revină la Amman pentru a aprecia personal situația exactă din Iordania. în telegramă, premierul Wasfi Tall a acuzat anumite posturi de radio și agenții de presă străine de a fi mâții alarmante despre nimentelor din țara sa. difuzat infor- evoluția eve-

PREMIERUL ANGLIEI, E. HEATH

Restabilirea drepturilor R. P. Chineze 
ia O.N.U. ar facilita soluționarea

problemelor internaționale

RAPORT AL PREȘEDINTELUI 
COMITETULUI SUPERIOR 

ARAB

la Amman,

SITUAȚIA DIN BOLIVIA
A REVENIT LA NORMAL

® Principalii autori ai tentativei de lovitură de stat au 
fost destituiți din armată ® Manifestație a muncitorilor 
în fața Palatului prezidențial în sprijinul guvernului ® 
Președintele Torres, despre includerea reprezentanților 

muncitorilor în cabinetul său

CAIRO. — Cotidianul egiptean „Al Ahram" publică raportul pe care Bahi. Ladgham, președintele Comitetului . Superior Arab, însărcinat cu supravegherea normalizării situației din Iordania, l-a înaintat șefilor de state arabe care au participat, în luna septembrie anul trecut, la semnarea acordului iordaniano-palestinean de la Cairo. în raport se apreciază că lipsa cooperării și coordonării dintre oficialitățile de la Amman și organizațiile palestinene se află la originea deteriorării situației din Iordania. în scopul înlăturării acestor dificultăți, Bahi Ladgham a propus celor două părți să se angajeze pe calea negocierilior. Făcind bilanțul activității Comitetului Superior Arab, de la 8 decembrie anul trecut, data

la care el s-a reîntorsBahi Ladgham opinează in raportui său că organismul pe. care îl conduce a abordat și a căutat să rezolve aspectele cele mai dificile ale relațiilor dintre iordanieni și palestineni, datorate neaplicării unor clauze ale acordurilor dintre cele două părți. Bahi Ladgham a informat în acest senș guvernul iordanian și Comitetul Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei despre „necesitatea schimbării de urgență a modului in care sînt traduse în practică acordurile de la Cairo și Amman". Pe de altă parte, Bahi Ladgham amintește în raportul său o declarație a premierului Wasfi Tall, în care acesta arată că nu împărtășește punctul de vedere nisian tuației

DELHI 12 (Agerpres). — Primul ministru britanic, Edward Heath, și-a incheiat vizita oficială în India, unde a avut convorbiri cu premierul Indira Gandhi și alte oficialități indiene, cu care a examinat evoluția relațiilor bilaterale, precum și o serie de probleme înscrise pe agenda Conferinței de la Singapore a țărilor membre Commonwealth-ului.într-o declarație făcută în Consiliului indian pentru afaceri terne, premierul britanic a evocat o
alefațaex-

serie de aspecte ale situației internaționale. El a arătat, de asemenea, că potrivit punctului de vedere britanic, Republica Populară Chineză „trebuie să-și ocupe locul la O.N.U." și că este „o greșeală să se încerce izolarea R.P. Chineze și să i șe refuze locul in organismele internaționale". Primul ministru al Marii Britanii a declarat că restabilirea drepturilor R. P. Chineze la O.N.U. ar facilita soluționarea problemelor internaționale actuale.
REUNIUNEA TRIMESTRIALA A

CONSILIULUI MINISTERIAL AL U.E.O.

LUNOHOD 1“
își continuă deplasarea

pe solul selenar
o 517 METRI PARCURȘI

ÎNTR-O SINGURĂ ZI12 (Agerpres). — 517 parcurși la 11 ianuarie autopropulsat „Luno-

al fostului prim-ministru tuia ce privește „evaluarea si- din Iordania".
CONVORBIRI 

HUSSEIN—BAHI LADGHAMLONDRA — Bahi Ladgham, președintele Comitetului Superior Arab însărcinat cu supravegherea aplicării acordurilor iordano-palestinene, a avut marți după-amiază o întrevedere cu regele Hussein al Iordaniei la clinica „Fitzroy Nuffield", unde suveranul hașemit se află spitalizat de. la data de 21 decembrie. La sfîrșitul convorbirilor, Bahi Ladgham a declarat ziariștilor că a remis regelui Hussein raportul asupra misiunii ce i-a fost ‘ țață de către Comitetul Arab.Conferința de presă pentru marți seara, la sediul ambasadei Tunisiei din Londra, de către Ladgham, a' fost anulată.

LUXEMBURG 12 (Agerpres). — La Luxemburg s-au incheiat lucrările reuniunii trimestriale a Consiliului Ministerial al Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.), organism din care fac parte țările Pieței comune și Anglia. La dezbateri, desfășurate . sub președinția lui f ministrul de externe au participat miniștrii R.F.G., Walter Scheel,Gaston Thorn,■ luxemburghez, de externe ai Italiei, Aldo Moro, Olandei, Joseph Luns, și Bel- ---- , Franța a -fostgiei, Pierre Harmel. . ,reprezentată de Jean de' Lipkowski, subsecretar de stat la Ministerul de Externe, iar Anglia de Geoffrey Rip- pon. ministru de stat însărcinat cu problemele europene.

Participanții au procedat la un schimb de păreri asupra relațiilor Est-Vest, a situației din Orientul Apropiat și din,Asia.de sud-est. Ministrul de externe vest-german a făcut o expunere asupra politicii cabinetului Brandt față de țările socialiste din Europa, relevînd progresele înregistrate in acest domeniu. în cadrul schimbului de păreri privind Orientul Apropiat, in ciuda unor, interpretări, diferite asupra modului de desfășurare a misiunii Jarring, s-a desprins preocuparea pentru soluționarea pe cale politică a problemelor conflictuale din zonă.

12 ianuarie a fost în Anglia „ZIUA DEMONSTRAȚIEI NAȚIONALE". Oamenii muncii din întreaga țară au răspuns masiv chemării Congresului sindicatelor britanice (T.U.C.), participînd la mitinguri și demonstrații de protest împotriva proiectului guvernamental de reformă a legislației sindicale, care îngrădește drepturile și libertățile celor ce muncesc.
De fapt, „Ziua demonstrației naționale" a început luni, cind 

la Wolverhampton aproape 30 000 
de oameni ai muncii au declarat 
grevă. In aceeași zi peste 7 000 
de salariați au participat la un 
marș de protest. Mii și mii de 
oameni ai muncii au încetat 
luni lucrul in Midlands și in 
nordul Angliei.

Marți dimineața, in întreprin
derile din țară au avut loc adu
nări de protest la porțile uzine
lor ; acțiunea de protest a con
tinuat apoi in sălile cantinelor, 
unde, in pauza de prins, s-au 

■ desfășurat mitinguri in cadrul 
cărora vorbitorii au criticat ca
racterul proiectului, calificindu-l 
ca nedemocratic. In sfîrșit, in 
numeroase localități muncitorii 
au organizat, după încheierea 
lucrului, demonstrații de stradă. 
La Londra, după un miting des
fășurat in Hyde Park, a urmat 
o adunare in marea sală „Al
bert Hall“, la care au luat cuvin
tul secretarul general al T.U.C., 
Victor Feather, și liderul Parti
dului laburist, Harold Wilson.

In principalele centre indus
triale din țară citeva sute de mii 
de muncitori au fost marți in 
grevă. La Glasgow, ca urmare a 
demonstrației tipografilor, cu o 
singură excepție, ziarele nu au 
apărut. Activitatea porturilor 
Liverpool, Hull, Manchester, 
Swansea a fost aproape total 
paralizată. Marile întreprinderi 
constructoare de automobile din 
Coventry și Birmingham au în
registrat absența de la lucru a 
zeci de mii de muncitori.„ZIUA DEMONSTRAȚIEI NAȚIONALE" a fost, potrivit pă
rerii observatorilor, una dintre 
cele mai semnificative mani
festări politice ale clasei mun
citoare britanice din ultimii ani.

N. PLOPEANU

LA PAZ 12 (Agerpres). — După tentativa eșuată de lovitură de stat, care a avut loc duminică noaptea la La Paz, situația în capitala boliviană a revenit Ia normal. Dintre participanții la rebeliune, marea majoritate — aproximativ 100 — au fost arestați, iar cițiva au găsit refugiu la una din ambasadele din La Paz. Principalii autori ai acțiunii, ofițerii Edmundo Valencia și Hugo Banzer, au fost destituiți din armată. Potrivit agenției Associated Press, Valencia ar fi fost arestat în orașul Cochabamba. Cit despre Banzer, se apreciază că el s-ar număra printre persoanele care au cerut azil ambasadei străine. Președintele Torres ar fi hotărît ca amindoi să fie expulzați din Bolivia.în cursul zilei de luni, aproximativ 6 000 de muncitori, veniți din mal multe regiuni miniere ale țării, au luat parte la marea manifestație organizată. în fața Palatului preziden

țial, in sprijinul guvernului. Luînd cuvintul de la un balcon al palatului, președintele Torres i-a informat pe demonstranți asupra măsurilor luate după înfrîngerea rebeliunii. El a declarat, printre altele, că a ordonat epurarea elementelor de extremă dreaptă din armată. Referindu-se la evoluția politică a țării, președintele Torres a arătat că va examina includerea imediată in cabinet a reprezentanților muncitorilor, in conformitate cu promisiunile făcute la 7 octombrie trecut, in momentul dobîndirii puterii. Șeful statului a apreciat că guvernul’ său este „exponentul țăranilor, muncitorilor, studenților și militarilor". Răspunzînd cererii demonstranților ca Misiunea militară pentru ajutor a S.U.A., Corpul păcii și filiala C.I.A. să fie desființate, președintele a declarat că va interzice activitatea pe teritoriul bolivian a tuturor organizațiilor care nu respectă dreptul la autodeterminare al țării.

în capitala BoLviei, La Pcz, calmu1 a fost restabilit, dar patrule militare 
continuă să străbată orașul

Londra, 12

chile: Acțiuni în favoarea întăririi 
Frontnkii Unității Populare

@ ® O B O ® ®

încredin-Superioranunțată agențiile de presa transmit
zsa

MOSCOVA metri au 1'ost de vehiculul hod-l“, în timpul legăturii prin radio cu Pămîntul, care a durat 5 ore și 3 minute. Lunomobilu! s-a deplasat către unul din cele, mai interesante cratere vizibile pe telepanoramele recepționate din Cosmos. în prima jumătate a drumului el a trecut prin- tr-o zonă relativ netedă, prevăzută cu pietre mărunte și cu cratere vechi, pe care le-a trecut fără a-și modifica direcția. Apoi, pe teased au apărut pante nu prea mari. Terminîndu-și „plimbarea", lunomobilul a intrat în crater, a coborît pe fundul lui și s-a oprit pe peretele opus. Laboratorul selenar a transmis apoi la Centrul pentru legături cosmice la mari .distanțe de pe Pămînt imagini panoramice ale craterului.Agenția TASS precizează că sistemele de bord ale aparatului funcționează normal. „Lunohod-1" își continuă activitatea pe suprafața satelitului natural al Pămîntului.
fii':''

T

ECHIPAJUL NAVEI
u,, APOLLO '

CAPE KENNEDY 12 (Agerpres). — Membrii echipajului navei cosmice a- mericane „Apollo-14“, care va fi lansată la 31 ianuarie în direcția- Lunii, au intrat luni in carantină la centrul spațial de la Cape Kennedy. Timp de 21 de zile, cit va dura carantina, cei trei astronauți — Alan Shepard, Edgar Mitchell și Stuart Roosa — se vor afla în contact • direct doar cu persoanele care îndrumă ultimele antrenamente și se vor îngriji de starea sănătății lor In camerele unde au fost instalați astronauții și în laboratoarele de antrenament au fost introduse aparate speciale de filtrare a aerului pentru a se înlătura orice sursă de contaminare a vreunuia dintre astronauți.Carantina lor va fi mai severă dealt cea la care au fost supuși membrii echipajului navei „Apollo-13", și aceasta deoarece unul dintre astronauții ultimei misiuni selenare americane eșuate a trebuit să fie înlocuit ci citeva ore înainte de lansare pentru că contractase rubeolă.
★O comunicare făcută de dr. Charles Sonett, la cea de-a doua conferință anuală de știință selenară, care a avut loc recent la Mountain View, California, conchide că Luna nu are un miez cald, similar cu cel al Pămîntului.

KUWEITUL ȘI-A SUSPEN
DAT AJUTORUL FINANCIAR 

ACORDAT IORDANIEIKUWEIT — Kuweitul și-a suspendat ajutorul financiar acordat Iordaniei în urma evenimentelor care au loc, in prezent, în regatul hașemit, anunță surse oficiale din Kuweit, citate de agenția Fcance Presse.Ajutorul financiar anual acordat Iordaniei de către Kuweit se ridică la 14 milioane dinari iordanieni (40 milioane dolari). De menționat că a- jutorul respectiv mai fusese suspendat in toamna anului trecut, după ciocnirile înregistrate între armata iordaniană și forțele palestinene, dar, ulterior, el a fost reluat.

Otto Winzsr și-a încheiat 
marți vizita de prietenie în 
Uniunea Sovietică, plec!nd spre patrie, anunță agenția TASS. în comunicatul dat publicității la Moscova se ministrul U.R.S.S., afacerilor au avutprobleme internaționale care prezintă interes pentru statele lor și care se referă, în primul rind, la consolidarea securității în Europa.

arată că Andrei Gromiko, afacerilor externe al și Otto Winzer, ministrul externe al R. D. Germane, consultări într-o serie de

Un protest

a/ M A £

Reuniune UNESCO Ia Bru
xelles. La Palatld Congreselor din Bruxelles și-a început lucrările reuniunea reprezentanților Comisiilor naționale pentru UNESCO din Europa. în prima ședință participanții la dezbateri au ales un birou avind ca președinte pe reprezentantul Belgiei, C. Werck, iar ca vicepreședinte pe ambasadorul Valentin Lipatti, care reprezintă Comisia națională pentru UNESCO din România.

al R. D. VietnamHANOI 12 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că, la 8 ianuarie, aviația americană a lansat rachete într-o regiune situată la 3 kilometri în largul coastei provinciei Ha Tinh, la est de Cua Set, in R. D. Vietnam.într-o declarație dată publicității la Hanci. un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe a condamnat cu hotărire acest act de război. El a declarat că apele teritoriale, teritoriul și spațiul aerian al R. D. Vietnam sînt inviolabile, iar poporul vietnamez este hotărît să dea riposta cuvenită tuturor actelor de încălcare a suveranității și securității R. D. Vietnam.

La Panmimjon a avut Ioc 
o nouă ședință a Comisiei 
militare pentru armistițiu în 
COreeU/ în cadrul care'a reprezentantul R. P. D. Coreene a protestat împotriva violării la 6 ianua-rie a apelor teritoriale ale țării sale de către nave spion americane.

„Cosmos-390". La 12 ianua- rie, în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-390" anunță agenția TASS. La bordul satelitului sint instalate aparate destinate continuării explorării spațiului cosmic.
încheierea Congresului 0.1. ZHAVANA — Corespondentul Agerpres. Victor Stamate. transmite : în capitala Cubei au luat sfîrșit lucrările celui de-al VII-lea Congres al Organizației. Internaționale a Ziariștilor. în ultima zi. Congresul a adoptat un document care prevede obiectivele și sarcinile imediate ale O.I.Z, în lumina actualei situații internaționale. Documentul subliniază rolul și misiunea presei democrate și progresiste în sprijinirea luptei popoarelor pentru libertate, independentă și pace. împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonialismului. De asemenea. au fost aprobate proiectele de rezoluție ale comisiilor pentru pro-

bleme profesionale și sociale. Nestor Ignat. președintele Uniunii Ziariștilor din România, a fost reales în funcția de președinte al Comisiei profesionaleCongresul a adoptat, totodată, o rezoluție de sprijin a luptei popoarelor din Vietnam. Cambodgia și Laos și o moțiune omagială in memoria Iui Ernesto Che Guevara.Jean Maurice în funcția de iar Jiri Kubka tar general. Aunea, vicepreședinții și membrii Comitetului Executiv ai O.I.Z.
Herman a fost reales președinte al O.I.Z.. in funcția de secre- fost aleși, de aseme-

Ministrul petrolului, Ale
xandru Boabă,care face 0 vizită oficială in Iran la invitația președintelui Companiei naționale iraniene a petrolului (NIOC), M. Eghbal, și-a incheiat luni călătoria făcută timp de citeva zile in regiunile petrolifere din sudul țării. Ministrul român a vizitat o serie de obiective economice, printre care șantierul unei importante uzine de produse sodice. La acest obiectiv, aflat Ia începutul lucrărilor, și care se construiește în cooperare cu România, ministrul Alexandru Boabă a avut o întîlnire cu specialiștii din țara noastră.

La Națiunile Unite și-a 
început lucrările sesiunea 
Consiliului Economic si So
cial Ol O.N.U. (ECOSOC), can- ' sacrală examinării unor probleme specifice rezultind din hotăririle recentei sesiuni jubiliare a Adunării Generale. în cadrul primei ședințe, reprezentantul Tunisiei la O.N.U., Rachid Driss, a fost ales președinte al ECOSOC pe ițnul 1971

Un apel în sprijinul lup
tei împotriva elementelor 
neonaziste §'uPate în jurul organizației „Acțiunea rezistență" a fost adoptat de recenta reuniune a conducerii organizației vest-germane Tineretul Muncitor man (SDAJ).

La Roma au avut loc ?edinta de colaborare intre ț.iunilo-.- Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Apimondia, precum și reuniunea Biroului executiv al Apimondiei, desfășurată sub conducerea prof. V. Harnaj (România), președintele Apimondiei. Cu acest prilej, s-a hotărît ca Institutul internațional de tehnologie și economie apicolă al Apimondiei. cu sediul la București, să deschidă. în 1971,' agenții la Roma. Geneva. New York și Frankfu-rt, centre demonstrative apicole în țările în curs de dezvoltare.
0 declarație a F.S.M. In legătură cu hotărîrea O.N.U. de a proclama anul 1971 ca an internațional de luptă împotriva rasismului și discriminărilor rasiale, serviciul de presă al Federației Sindicale Mondiale a dat publicității o declarație prin ca»-e salută cu căldură inițiativa O.N.U
Lucrările conferinței pri

vind combaterea răspîndirii 
Stupefiantelor. Aproximativ 300 de delegați din 50 de țări participă, începînd de luni. Ta lucrările Conferinței privind combaterea răspîndirii stupefiantelor, organizată de O.N.U la Viena.

Socialist Ger-
Organizația Na-

Zambia hotărîtă să ri
posteze livrărilor de arme 
către R.S.A. Președintele Republicii Zambia, Kenneth Kaunda, a declarat că guvernul său va adopta „măsuri severe împotriva întreprinderilor britanice care își desfășoară activitatea in Zambia", în cazul in care guvernul de la Londra va ho- tă-rî să reia livrările de armament către regimul rasist de la Pretoria.

Uîl aCOrd Pr'vind colaborarea dintre Comitetul de tineret al U.S.L.G. și Centrul de tineret al C.G.M. din Franța a fost semnat la Wenigerod de către G. Tile, secretar al Uniunii Sindicatelor Libere Germane, și A. Allamy, secretar al Confederației Generale a Muncii din Franța. în conformitate cu acordul, 500 de tineri salariați ai organizațiilor sindicale franceze vor vizita în acest an R.D. Germană. Intr-o declarație făcută înainte de înapoierea la Paris. Allamy a subliniat că recunoașterea R. D. Germane de către toate statele Europei ar constitui un factor important al asigurării păcii și securității pe continent.
Mai multe mii de electri

cieni au intrai în grevă în marile orașe suedeze Stockholm și Goeteborg, precum și în unele provincii. Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Libia a întreprins o serie 

de negocieri separate cu 
companiile petroliere stră
ine care Prospectează terenurile petrolifere situate pe teritoriu! țării. Ele au început la sfîrșitul săptăminii trecute, scurt timp după ce vicepre- mierul Jalloud invitase aceste companii să acorde Libiei cel puțin 55 la sută din beneficiile realizate din petrolul libian.

SANTIAGO DE CHILE 12 (Agerpres). — în capitala chiliană și-a incheiat lucrările Adunarea națională a Frontului Unității Populare. în cadrul ședinței de închidere au luat cuvintul reprezentanții partidelor și organizațiilor care fac parte din acest front. Ei au scos în evidență necesitatea întăririi rîndurilor Unității Populare în fața uneltirilor cercurilor reacționare interne și străine. Secretarul genecal al Partidului socialist chilian, Ani- seto Rodriguez, a atras atenția asupra pericolului reprezentat de elementele extremiste de dreapta din țară.în cuvintul său, reprezentantul Pa-.'fidulu' Comunist din Chile, senatorul V. Teitelboim, a subliniat im

portanța realizărilor guvernului Unității Populare în perioada scursă de la dobindirea puterii. El a adăugat că, in noua etapă, se impun întărirea unității și activizarea tuturor celor 15 comitete de lucru ale Frontului Unității Populare.
★Guvernul chilian a preluat controlul asupra a trei baze aeriene ale S.U.A., aflate la Quintero, Punta- Arenas și pe insula Pasji. Acest act urmează declarației făcute recent de cabinetul chilian că nu va reînnoi a- cordurile cu S.U.A., expirate la 8 ianuarie a.c., privind cele trei baze militare.

în așteptarea îmbarcării celor 70 de deținuți politici
—------ —-- ----- - -------------------- —--------- ------------
Garanții de ultim moment 
cerute de guvernul brazilianRIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). — îmbarcarea celor 70 de deținuți politici brazilieni la bordul avionului ce. urmează să-i transporte . în Chile se va face de îndată ce autoritățile vor primi garanții că ambasadorul elvețian, Giovanni Enrico Bucher, va fi pus in libertate de către răpitori, o dată cu sosirea acestora la Santiago de Chilei s-a anunțat la Rio de Janeiro. într-o notă o- fieială remisă presei se precizează că guvernul brazilian așteaptă un nou mesaj din partea răpitorilor prin care să confirme acordul de garantare a schimbului. Această notă, care poartă semnăturile ministrului de externe și ministrului justiției, a

surprins cercurile diplomatice și pa observatorii politici din capitala braziliană. Este pentru prima dată cînd guvernul reclamă asemenea garanții de ultim moment. Autoritățile braziliene, remarcă observatorii, confirmă tactica tergiversării folosită pe întreg parcursul negocierilor în vederea eliberării diplomatului elvețian.Se anunță, totodată, că pregătirile în vederea expulzării celor 70 de deținuți (59 bărbați și 11 femei), in schimbul punerii în libertate a lui Bucher, au fost încheiate luni seara. Deținuții respectivi se aflau incă marți seara în celulele bazei militare aeriene „Gateao Contigue" din Rio în așteptarea îmbarcării.

Noi aresîări în rîndul per
soanelor cu vederi progre
siste au ^ost °Perate zilele acestea de autoritățile spaniole. Este vorba de 8 tineri din localitatea care au fost acuzați subversivă", anunță Presse

Santander, de „propagandă agenția France
Președintele Republicii

Franceze, ^eor8es Pompidou, va face Ia începutul lunii februarie un turneu într-o serie de state africane, anunță un comunicat oficial publicat la Paris. Vor fi vizitate cu acest prilej Mauritania, Senegalul, Coasta de Fildeș. Camerunul și Gabonul.

S.U.A. și Anglia 
s-au retras din 

Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizareNEW YORK 12 (Agerpres). — S.U.A. și Marea Britanie s-au retras din Comitetul special al O.N.U. pentru aplicarea Declarației cu privire la acordarea independentei țărilor și popoarelor coloniale (comitetul celor 24). Reprezentanții celor două țări l-au informat pe secretarul general al O.N.U., U Thant, despre această hotărire. Potrivit relatărilor agenției United Press International. S.U.A. și Marea Britanie sînt nemulțumite de „atitudinea militantă a majorității membrilor comitetului". Guvernul britanic, adaugă agenția Associated Press, a exprimat părerea că „nu poate râmi ne membru al Comitetului deoarece la baza activității acestuia se află acum Programul de acțiune în domeniu' decolonizării, adoptat de A- dunarea Generală a O.N.U. la ultima sesiune, căruia Anglia i s-a opus". A- cest document denunță colonialismul ca o crimă împotriva umanității și o violare a Cartei O.N.U.

URUGUAY

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — Răspunzînd cererii președintelui Jorge Pacheco Areco, parlamentul Uruguayan a hotărît suspendarea drepturilor constituționale individuale pe o perioadă de 40 de zile. Prin această măsură, președintele capătă puteri dictatoriale, el puțind ordona efectuarea de către poliție, fără împuterniciri speciale, a unor percheziții și arestări, reținerea pe o perioadă nedeterminată a sus- pecților, instituirea unei cenzuri stricte a presei, deschiderea corespondenței, închiderea frontierelor, interzicerea adunărilor publice etc. Hotărîrea parlamentului este în conformitate cu orientarea anunțată de autorități după răpirea ambasadorul^’ britanic.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „ScinteU-. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dltuzorl! din Întreprinderi «1 instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa SctntelL «0 364

Asia.de

