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mondiale de bob

Primit cu dragoste, înconjurat cu căldură Am muncit
de făranii cooperatori, de toți oamenii muncii din județ 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT IERI 0 VIZITA DE LUCRU

în cursul zilei de sîmbătă, 30 ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășii 
losif Banc, Vasile Patilineț și Ion Stănescu, a făcut o 
vizită de lucru în județul Ialomița.

Anii noștri au ridicat la putere și aceste străvechi meleaguri, situate in mănoasa cîmpie a Bărăganului. Politica partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare armonioasă, a tuturor zonelor țării, a făcut ca și județul Ialomița să-și marcheze prezența pe harta economică a României înscriin- du-se spectaculos prin fabricile și combinatele sale — înălțate, mai cu seamă în perioada cincinalului recent încheiat. Simplă enumerare a acestora — una din cele mai moderne șt mai mari fabrici, de ulei din țară, la Slobozia, noua filatură de bumbac intrată recent în funcțiune, întreprinderea de prefabricate din beton, fabrica de brînzeturi și produse lactate, cărora li se a- daugă combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași, fabrica de confecții, precum și viitorul combinat de îngrășăminte azotoase aflat în construcție — demonstrează în chip grăitor drumul ascendent al economiei județului, căruia noul cincinal îi deschide noi și luminoase perspective.Iar tradiționala îndeletnicire a locuitorilor — agricultura — se transformă și ea, devenind o adevărată industrie producătoare de bunuri agro-alimentare, așezată pe temelia trainică a marilor prefa- vceri generate de politica partidului. Cite^a date sînt concludente : s-au amenajat în sisteme moderne de irigații 181 000 hectare. întreprinderile agricole de stat și întreprinderile pentru mecanizarea a- griculturii dispun în prezent de

6 200 de . tractoare, 3 330 combine și de alte numeroase mașini și utilaje. în actualul cincinal s-a trecut la concentrarea, profilarea și specializarea producției agricole, în județ există în prezent trei mari'complexe de creștere și îngrășatei porcilor, cinci' îngrășăto- rii pentru taurine, o îngrășătorie de miei, trei fabrici de nutrețuri combinate.Vizita întreprinsă ieri de tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut ca obiectiv principal tocmai această ramură importantă a economiei județului — agricultura.l'ntîlnirile conducătorului partidului și statului — devenite o practică de lucru curentă a tovarășului Ceaușescu, și definite atît de plastic de oamenii muncii : marele dialog al partidului cu po- 'porul — pe care le-a avut cu mii de țărani cooperatori, cu mecanizatori și lucrători din întreprinderile agricole de stat, cu specialiști și cadre de conducere, a prilejuit nu numai o analiză profundă a problemelor actuale ale agriculturii ialomițene, în lumina marilor sarcini care îi stau în față în actualul cincinal, ci și o dezbatere vie, dinamică, în sensul cel mai exact al cuvîntului, asupra căilor pentru sporirea producției vegetale și animale, pentru creșterea bunăstării celor ce muncesc pe ogoare.Am fost martorii unor emoționante discuții între tovarășul Ceaușescu și țărani cooperatori, tractoriști, îngrijitori de animale, în timpul cărora secretarul general

La cooperativa agricolă din Ciochina, tovarășul Nicolae Ceaușescu discută cu țăranii cooperatori despre posr bilitatea sporirii producției de legume în solariise interesa, cu căldura omenească ce-i este atît de proprie, de problemele lor de muncă și de viată, le solicita părerea asupra a tot ceea ce privește astăzi viața satului.Iar manifestările de dragoste și stimă profundă cu care a fost în- tîmpinat pretutindeni secretarul general al partidului, uralele și ovațiile tuturor locuitorilor în mijlocul cărora a venit au reflectat, ca într-o oglindă cu limpezimi
H

de cristal, cit de trainice sînt legăturile ce unesc pe oamenii muncii de partid, cu cită încredere urmează ei politica partidului nostru comunist, în care văd întruchipate propriile năzuințe.Și dacă adăugăm la toate acestea angajamentele oamenilor de a înfăptui neabătut întregul complex de măsuri cuprins în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Ședința Comitetului Executiv din noiembrie 1970, de a realiza exemplar sarcinile cincinalului, redăm amplitudinea ecoului pe care l-a avut în inimile și conștiința lor vizita secretarului general în județul Ialomița.Comunele și satele situate de-a lungul traseului au fost împodobite sărbătorește cu steaguri roșii și tricolore, cu covoarele meșteșugit lucrate, specifice acestor meleaguri.Momente emoționante în comuna Sf. Ghe.orghe, prima localitate de Ia marginea județului Ialomița. O mare mulțime de țărani cooperatori, mecanizatori și intelectuali, tineri și vîrstnici, îmbrăcați de sărbătoare, scandează : „P.C.R. —P.C.R." „Ceaușescu — P.C.R.", a- plaudă și ovaționează. .în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat au venit tovarășul Marin Vasile, prim- secretăr al Comitetului județean de partid Ialomița, președintele consiliului popular județean, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Gheorghe Pe

trescu, prim-vicepreședinte al U- niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.Potrivit tradiției, conducătorilor de partid și de stat li se oferă pîi- ne și sare.Apropiindu-se de un grup de țărani, tovarășul Ceaușescu le strîn- ge mîinile, stă apoi de vorbă cu ei, interesîndu-se de rezultatele obținute anul trecut în producția agricolă, de modul cum au hotărî t să transpună în viață recentele măsuri elaborate de conducerea partidului pentru îmbunătățirea activității în agricultură, pentru stimularea țăranilor cooperatori, mecanicilor agricoli și a celorlalți lucrători din acest important sector de producție.Primarul comunei, Constantin Zamfir, adresindu-se secretarului general, spune :— Am avut rezultate bune anul trecut, dar socotim că trebuie să obținem recolte și mai mari în 1971. Avem toate condițiile pentru aceasta. Oamenii de la noi au înțeles mai mult ca oricînd, mai ales după expunerea dumneavoastră Ia ședința de lucru a Comitetului Executiv al partidului, ce au de făcut. Sarcinile stabilite de adunarea generală pentru înfăptuirea acestor măsuri au fost primite cu multă însuflețire de toți cooperatorii. Sîntem ferm hotărîți să ne facem datoria.— Vă urez succes și să obțineți rezultate bune, spune tovarășul Ceaușescu celor de față.
„VĂ RAPORTĂM:

GRÎUL E FRUMOS!"

în inima Bărăganului se înalță un oraș modern: Slobozia. Secretarul general al partidului _ face unele observații cu privire la amplasarea blocurilor de locuințe ce se vor construi aici
Pămînturi întinse de cernoziom' fertil pe care grîul a dat „colț", desfășurînd u-se pînă în zare ca o prerie verde, înconjoară, de-o parte și de alta, șoseaua. Pătrundem în inima Bărăganului, în această

vatră tradițională a pîinii românești în care ultimii douăzeci și șase de ani au adus prefaceri temeinice, adăugind pămîntului se-
(Continuare în pag. a II-a)

MAI BINE, 
am obținut 
MAI MULT!
Gîndul nostru, al tuturor, 

în fața comunicatului privind 
îndeplinirea planului economiei 

naționale pe anul trecut, publicat ieri
Ziarele de ieri au publicat Comu

nicatul cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1970. în graiul laconic al 
cifrelor, el înfățișează tabloul suges
tiv al rezultatelor unui an de muncă 
rodnică — ultimul din cincinalul 
1966—1970 — dimensiunile și sensul 
schimbărilor intervenite in viața eco
nomică și socială a țării marchează 
noi trepte în înaintarea societății noas- 

■ tre socialiste pe calea progresului și 
dezvoltării sale multilaterale. Fiecare 
cifră, fiecare rezultat, fiecare faptă 
înscrise în comunicat ilustrează grăi
tor progresele înregistrate în dezvol
tarea și perfecționarea forțelor de 
producție, în creșterea producției ma
teriale, în celelalte domenii ale acti
vității economice și sociale, demon
strează hotărârea și abnegația cu care 
întregul popor, manifestind încre
dere deplină în politica partidului, 
traduce în viață programul stabilit de 
partid pentru înflorirea continuă a 
României socialiste.

Potrivit. comunicatului,. principalii, 
indicatori care exprimă, parametrii 
dezvoltării economice a țării în anul 
1970 — venitul național, producția 
globală industrială, productivitatea 

I muncii, volumul investițiilor, cel 
al schimburilor comerciale externe, 
salariul real, veniturile bănești ale 
țărănimii obținute din munca in coo
perativele agricole de producție, vo
lumul total al - mărfurilor vîndute 
populației, excepție fâcînd producția 
globală agricolă — se situează la 
niveluri cu mult superioare celor din 
anul precedent. în rezultatele con
semnate se oglindesc efectele pozi
tive ale măsurilor de perfecționare a 
organizării și conducerii economiei 
inițiate de partid — a căror aplicare 
a continuat în anul 1970 — ale vas
tului program de investiții reali
zat în cincinal, ale preocupărilor 
pentru intensificarea laturilor cali
tative, pentru ridicarea eficienței 
economice în toate domeniile de ac
tivitate. Adăugîndu-se realizărilor 
din anii anteriori, realizările obținute 
dovedesc afirmarea tot mai viguroasă 
a României socialiste ca o țară cu o 
economie dinamică, aflată în plin 
proceș de modernizare și maturizare.

Din bilanțul anului 1970 se des- 
1 prinde, cu claritate că cheia de bol

tă a ascensiunii rapide a economiei 
țării a fost creșterea în ritm susți
nut a producției industriale. Compa
rativ cu anul 1969, producția globa
lă industrială a crescut cu 12 Ia 
sută, asigurindu-se astfel obținerea 
unui spor de producție în valoare de 
31,7 miliarde lei. Deși inundațiile au 
provocat greutăți în desfășurarea 
activității productive și pierderi eco
nomiei naționale, planul la producția 
globală industrială pe 1970 a fost în
deplinit în proporție de 100,6 la sută. 
Toate ramurile industriale, cu excep
ția industriei alimentare, precum și 

H marea majoritate a județelor au in
fl deplinit și depășit planul producției 
H globale pe anul 1970. Datorită mă- 
H surilor luate, sprijinului primit și 
| eforturilor depuse, și-au îndeplinit 
■ principalele sarcini de producție și 
H unele dintre județele afectate ds 
M inundațiile din primăvară.
H Este semnificativ faptul că. la o

serie de produse industriale de bază, 
planul a fost îndeplinit și depășit. 
Dintre acestea, la energie electrică, 
oțeluri aliate, locomotive Diesel și 
electrice pentru linii magistrale, 
autoturisme, fibre și fire sintetice, 
anvelopă, cauciuc sintetic, mobilă 
și la alte produse, nivelul pro
ducției . din 1970' a depășit pe cel 
atins în anul precedent in proporții 
ridicate, variind între 11 și 50 la 
sută. Este vorba de sortimente foar
te solicitate de economia noas
tră în plin proces de dezvoltare, sau 
care fac cunoscute peste hotarele 
țării priceperea și inventivitatea ce
lor care le-au fabricat. Nu se poate 
totuși trece cu vederea că la unele 
produse, deși s-au înregistrat creș
teri față de anul 1969, planul nu a 
fost îndeplinit, ca urmare ă întir- 
zierii punerii în funcțiune a unor 
capacități de producție, a faptului 
că anumite unități noi nu au atins 
parametrii din proiecte, a deficien
țelor în aprovizionarea tehnico- 
materială, în cooperarea dintre in- 
treprinderi/precum si in organizarea 
producției'și a muncii. Minusurile 
din aceste domenii atrag atenția ca
drelor din economie, organelor și 
organizațiilor de partid în vederea 
unei mai intense concentrări a efor
turilor pentru înlăturarea operativă 
a neajunsurilor semnalate și aplicării 
de măsuri care să asigure realizarea 
planului la toate sortimentele prevă
zute.

Caracteristica distinctivă a reali
zărilor obținute in 1970 constă in 
accentuarea rolului factorilor calita
tivi in dezvoltarea economiei, făcin- 
du-se noi progrese în ridicarea efi
cienței activității economice. în dubla 
lor calitate de proprietari și de pro
ducători, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din fabrici și uzine sînt direct 
interesați să administreze mai bine 
întreprinderile, să valorifice cu re
zultate superioare fiecare leu în
credințat, să producă mai bine, 
mai mult, mai ieftin. S-au inten
sificat preocupările pentru îmbu
nătățirea calității producției, au fost 
introduse în fabricație noi mașini 
și utilaje cu însușiri tehnice su
perioare, noi sortimente de bu
nuri de consum. Ca urmare a în
zestrării întreprinderilor cu mașini 
și instalații ' noi, a aplicării unor 
tehnologii moderne, a utilizării mai 
bune a capacităților de producție, a 
perfecționării organizării muncii • și. 
ridicării calificării forței de muncă, 
productivitatea muncii a crescut în 
industria republicană cu 8,8 la sută 
față de 1969, realizîndu-se pe aceas
tă cale 74 la sută din sporul pro
ducției globale industriale. De subli
niat este și faptul că măsurile luate 
pentru reducerea consumurilor ma
teriale și ridicarea productivității 
muncii au dus la micșorarea prețu
lui de cost, ceea ce a asigurat în
deplinirea sarcinii de reducere a 
cheltuielilor de producție.

După cum precizează comunicatul, 
în agricultură a continuat anul tre
cut procesul de dezvoltare și moder
nizare a bazei tehnice materiale, vo
lumul total al investițiilor realizate 
în această ramură fiind cu 16.9 la

(Continuare în pag. a Vil-a)

CINCINALUL 1966 — 1970

IN IMAGINI

• Forțele de producție în plin 
avînf • A doua bază a indus
triei construcțiilor de mașini din 
țara noastră • Creșterea bazei 
tehnice materiale a agriculturii
• Dinamismul dezvoltării so- 
cial-culturale • Amenajări tu

ristice
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POT PRODUCE MA! MULT

din comuna Gheorghe Doj
(Urmare din pag. I)agriculturii so-

remunerație corespunză-

TRACTOARELE SÎR1T PRECAUTE

în atelierele mecanice ale

pentru morta-

priniavara pre- de mașini pă- vicinal spre

rămas bun de la

recolte ați obținut anul ce ați prevăzut în planul în-

Din răspunsurile primite reiese că se poate face mai mult.— Aveți posibilități să lucrați la .îndiguiri și drenaje, la amenajări pentru irigații, arată Ceaușescu. Alături de pot contribui și mecanizatorii, tractoarele și' celelalte mijloace de care dispun. Devansarea amenajă-

La complexul de creștere a porcilor de la Câzănești

decorul de verdeafâ din serele de la Periefi

Următorul popas se face în comuna Ciochina, unde, ca și în celelalte unități vizitate, țăranii cooperatori întîmpină pe conducătorii de partid și de stat cu căldura sentimentelor, cărora le dă expresie, prin cuvintele de bun venit, președintele C.A.P. Ciochina, Marin Petcu.Oaspeții sînt invitați să viziteze serele și cei 9 000 mp de solarii aflate în construcție, aparținînd a- sociației intercooperatiste din Cio-

hectare irigate ț: 1000, spune pre

ia timp. Aceasta se răs- direct asupra veniturilor

— Cum este folosit spațiul construit, la cît ș-a ridicat investiția speoifică ? — întreabă secretarul general al partidului.Directorul complexului arată că fiind una din primele unități de tip industrial de acest fel realizate In țară, investițiile au fost mari, ajungînd la 1 400 lei pe cap de animal.— Noile complexe de creștere a porcinelor — intervine în discuție tovarășul Ion Teșu, șeful Departamentului agriculturii de stat — se realizează la un preț de cost mult mai redus, investiția specifică a coborît sub 800 de lei.Sînt vizitate apoi hale de creștere și de îngrășare a porcilor în care se remarcă gradul .ridicat de mecanizare și parțial de automati

zare a lucrărilor, fluxul tehnologic modern.— Care este nivelul productivității-muncii ? întreabă tovarășul Ceaușescu.— Față de primii ani de activitate, cînd tona de carne se realiza în 224 ore/om, am reușit să mărim productivitatea muncii, în prezent revenind 43 de ore/om pe tona de carne.Are loc apoi o discuție referitoare la posibilitățile de reducere a cheltuielilor de producție, îndeosebi a consumului specific de furaje combinate pe kilogramul de carne. Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea unor măsuri în vederea ameliorării raselor de animale și reducerea procentului de litate.Conducerea complexului gajează să traducă în viață indicațiile date, să facă totul pentru ca sarcinile mari, mobilizatoare, care stau în fața întregului colectiv în acest an, în întregul cincinal, să fie realizate exemplar.

careuzinelor constructoare

china, Bordușelu și Andrășești. Ing. Rodica Ciobescu arată că în primul an de producție — 1970 — din cauza unor defecțiuni de construcție și a condițiilor naturale nefavorabile nu au fost realizate producțiile prevăzute. Anul acesta, întreaga suprafață va fi cultivată cu tomate timpurii. S-a prevăzut să se obțină 50 tone tomate la hectar. în solarii lucrează cooperatori cu experiență care, ca urmare a trecerii la aplicarea acordului global, sînt interesați să realizeze . producții mari și, corespunzător, venituri personale sporite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu discută cu cooperatoarele care tocmai confecționau ghivecele nutritive, șe interesează de stadiul pre-

prezentate și ana- din problemele acestei

animale de la cooperativa agricolnale a fost de 31 lei, din care 25 lei numerar, în acest an vrem să obținem producții și venituri mai mari pentru a putea vinde statului cantități sporite de produse agro- alimentare și a asigura cooperatorilor o toare.— Ce trecut și de producție pe acest an treabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Aih realizat, anul trecut, la hectar, 2 800 kg grîu, 3 630 kg porumb și 26 000 kg sfeclă de zahăr, spune președintele. în planul de producție pe acest an am prevăzut să recoltăm 3 900 kg porumb la hectar și tot 26 tone de sfeclă.— Este puțin — remarcă tovarășul Ceaușescu. Pe terenurile fertile și în bună măsură irigate s-ar putea obține la hectar peste 5 000 kg porumb, 3 500 kg grîu și 40—50 tone de sfeclă de zahăr.între secretarul general al partidului, cooperatori și specialiști are loc un dialog viu, din care rezultă modalități practice, eficiente, menite să asigure dezvoltarea mai rapidă a cooperativei.— Care e, în prezent, suprafața irigată și ce v-ați propus să realizați pînă la sfîrșitul cincinalului ? tovarășul Nicolae

rul complexului ,arată că în 1970 au fost livrate peste 14 750 tone carne. S-a obținut un spor mediu zilnic la îngrășare de circa 550 grame. Beneficiile înregistrate de-a lungul celor 7 ani de activitate se ridică la aproape 90 milioane lei, cu peste 11 milioane mai mult de- cît fusese planificat.în cadrul discuțiilor care au loc, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de prețul de cost al cărnii livrate și totodată recomandă specialiștilor de aici ■ să folosească experiența dobîndită în țară și peste hotare pentru reducerea prețului de cost, pentru scurtarea perioadei de îngrășare, în așa fel ca rezultatele economice să se situeze la nivelul celor mai bune din țările avansate în domeniul creșterii animalelor.
partea cooperativelor cu care colaborăm-.— Este foarte bine gîndit noul sistem de salarizare prevăzut pentru noi, adaugă tractoristul Nicolae Enea. El stimulează atît interesul nostru, cît și al cooperatorilor în e- xecutarea unor lucrări de bună calitate și fringe noastre.Vizita întreprinderii prilejuiește discuții între oaspeți și gazde cu privire la organizarea muncii, la reducerea prețului de cost al reparațiilor și lucrărilor agricole. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de reprezentanții organelor județene că uzina de reparații din Ciulnița, ca și alte uzine similare, nu lucrează cu întreaga capacitate.— Este necesar, arată secretarul general, aclresîndu-se ministrului de resort, ca și uzinelor de reparații din agricultură să li se încredințeze lucrări corespunzătoare capacităților de producție de dispun, ca și de mașini.Sînt apoi lizate cîteva unități.Luîndu-șimecanizatori, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pentru rezultatele obținute, le urează noi suc
cese.

de lucru cu membrii de conducere. Vorbind miilor de locuitori ai al membrilor cooperativei agricole, președintele C.A.P. a- rată că această unitate înființată în anul 1952 și-a însutit averea obștească. Cooperatorii noștri. — a- rată președintele — au trecut din primul moment la aplicarea prețioaselor indicații cuprinse în expunerea dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu privire la îmbunătățirea conducerii, organizării șl planificării agriculturii, din noiembrie anul trecut. Am reorganizat fermele și brigăzile, am constituit cinci brigăzi de cîmp mixte, în care muncesc umăr la umăr cooperatorii și mecanizatorii. Am întocmit un plan de producție mobilizator pentru a putea pune în valoare toate resursele de creștere a producției agricole. Pentru a realiza și depăși sarcinile ce ne revin, vom aplica acordul global, asigu- rînd astfel o puternică cointeresare materială a tuturor membrilor cooperatori. Continuînd acțiunile începute anul trecut,, cînd au fost scoase de sub inundații 400 hectare teren, vom efectua, în cooperare cu cooperativele agricole învecinate, noi lucrări de îndiguire, desecare și, mai ales, de extindere a irigațiilor. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că grîul e frumos, că se întrevede o recoltă bună. Cooperativa noastră face parte din Consiliul intercooperatist Balaciu, al cărui președinte sînt. Avem planuri mari. în Lunca Ia- lomlței vom extinde orezăriile ; am trecut la o mai bună zonare a culturilor agricole, ne gîndim să dezvoltăm sectoarele anexe. Pe a- ceastă bază, față de anul trecut cînd valoarea normei convențio-

gătirii viitoarei recolte, de veniturile pe care le realizează. Cooperatoarele arată că pregătirile făcute acum, în timpul iernii, anunță recolte bogate de tomate. Cît privește veniturile, au obținut 800 lei pe lună, plus produse în natură. în discuția cu specialiștii, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că este necesară îmbunătățirea proiectelor de solarii pentru a asigura o rezistență corespunzătoare și posibilitatea mecanizării lucrărilor. Pă-

Un alt popas se face la Andrășești,1 la stațiunea pentru mecanizarea agriculturii, unde muncitorii fac o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat. Această unitate aduce o contribuție deosebită Ia mecanizarea lucrărilor pe ogoarele Bărăganului, servind cooperativele agricole de producție din această comună și din comunele Rovine, Reviga și Gheorghe Doja.Directorul stațiunii, Dumitru E- ne, invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți oaspeți să viziteze atelierele mecanice. Mecanizatorii se află în plină activitate de pregătire a tractoarelor și a celorlalte mașini agricole cu care vor ieși pe ogoare. Primăvara anun- țîndu-se timpurie, ei au intensificat ritmul reparațiilor, astfel încît, oină acum, au fost revizuite 95 la sută din tractoare și aproape toate mașinile agricole.— Cum merge treaba, tovarășe ? — întreabă secretarul general al partidului pe mecanicul Marin Dră- gan, care tocmai lucra Ia revizuirea unui tractor universal de 45 CP, fabricat de uzina brașoveană.— Bine, tovarășe Ceaușescu !— Cum sînteți salarizați ?— Potrivit noului principiu de retribuire vom beneficia în viitor, dacă vom lucra bine, de cîștiguri mai mari, în bani și în produse, din

Vizita de lucru continuă la întreprinderea agricolă de stat — Că- zănești, aflată in apropiere, care are un complex de creștere și îngrășare industrială a porcilor, dat în funcțiune în anul 1965. în cele 86 de hale de care dispune, sînt crescuți și îngrășați anual 135 000 de porci, livrați la o greutate medie de 100—105 kg. în această adevărată „uzină de carne'", adăpatul, preparatul și administrarea'hranei, celelalte lucrări sînt mecanizate și automatizate. Complexul dispune de 6 bucătării furajere care, datorită mecanizării, sînt deservite de numai 12 oameni. în prezent, în întreprinderile agricole de stat din întreaga țară există 2C asemenea mari unități.în fața unor grafice sugestive, inginerul Onoriu lacomi, directo-

vele puternice ale cialiste.Sub un soare de timpurie convoiul trunde pe un drum comuna Muntenii-Buzău. Pe fațadele caselor, locuitorii au arborat drapele ale patriei și partidului, au așezat cele mai frumoase covoare 
și țesături pe care femeile de aici le lucrează, continuînd o veche tradiție.în aplauzele și ovațiile a sute de țărani, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de Gheorghe Ghiță, președintele cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-chineză". Numeroși locuitori ai comunei înconjoară cu dragoste și căldură pe înalții oaspeți, le adresează din inimă urări de bun sosit. Se aclamă pentru Partidul Comunist Român, se scandează numele secretarului general al partidului. Este o expresie vie a sentimentelor de prețuire pe care țăranii din aceste locuri le nutresc. Ia fel ca întregul nostru popor, față de conducerea partidului și statului nostru.La sediul cooperativei are loc o consfătuire consiliului în numele comunei.

mîntul este bun — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — surse constante de apă aveți, oamenii de aici sînt pricepuți și au o bună experiență, aveți deci toate condițiile pentru sporirea producției.înainte de a pleca din comuna Ciochina, secretarul general al partidului s-a oprit din nou în mijlocul oamenilor veniți să-l întîmpi- ne, strînge mîinile multora dintre ei. Țăranii cooperatori îl invită să-1 mai viziteze, asigurînd că realizările ce le vor obține în acest an vor fi cu mult mai mari.— Vă doresc succes, recolte mal mari și venituri mai bune pentru membrii cooperativei, șr«u- ne, la despărțire, tovarășul Nicolae Ceaușescu.— întreabă Ceaușescu.— Avem 672 vom ajunge la ședințele cooperativei.Analizîndu-se posibilitățile reale ale cooperativei, se ajunge la concluzia că pot fi irigate suplimentar cel puțin 200 hectare, folosindu-se mai bine sursele de apă existente.în cursul discuției, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat indicații referitoare la dezvoltarea mai accelerată a zootehniei și legumicul- turii, prin folosirea cît mai deplină a mijloacelor cooperativei și, mai ales, prin dezvoltarea acțiunilor comune în cadrul consiliului intercooperatist, din care fac parte cinci cooperative agricole.— Ceea ce s-a realizat pînă acum este un' început, spune secretarul general. în cadrul intercooperatist, pe 16 000 de hectare, puteți face o zonare mai bună a culturilor. Este nevoie să creați loturi semincere pentru a vă asigura, cu forțe proprii, sămîpța de grîu, de porumb, legume și alte culturi pe care să le dați în primire la cîte un specialist.Sînt scoase, de asemenea, în evidență posibilitățile de a realiza cu investiții minime o secție de prelucrare a legumelor, un mic abator de care să beneficieze toate cooperativele agricole din cadrul consiliului intercooperatist.Un dialog însuflețit are loc pe tema îmbinării sarcinilor imediate cu cele de perspectivă.— Cum este organizată și folosită forța de muncă a cooperativei, ce activități desfășoară cooperatorii în aceste zile cu aspect de primăvară ? — se interesează secretarul general.

rllor pentru Irigații este în folosul cooperativei, al cooperatorilor.Este vizitat apoi sectorul zootehnic, unde are loc o discuție privind orientarea eforturilor pentru creșterea mai rapidă a producției de carne și lapte. La întrebarea cît lapte s-a obținut anu! trecut, președintele cooperativei răspunde :— 1 800 litri pe vacă furajată. Nu ne putem lăuda cu rezultate prea' bune.— într-adevăr, producția este mică, remarcă secretarul general, împreună cu consiliul intercooperatist va trebui să luați măsuri pentru ameliorarea raselor de vaci în fiecare cooperativă agricolă. De altfel, ca și în celelalte sectoare agricole, consiliul intercooperatist are posibilități să acționeze mai eficient. Pentru aceasta este nevoie .să întocmiți un program de activitate pentru întregul cincinal.Referindu-se la problemele îndrumării și sprijinirii concrete a cooperativelor agricole, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că măsurile luate în ultimul timp au. între altele, menirea de a apropia conducerea agriculturii de cooperativele agricole, de a face ca specialiștii și tehnicienii să vină în cooperative, să răspundă direct și nemijlocit de realizarea producției.Vizita se transformă astfel într-o adevărată consfătuire de lucru la care participă și ceilalți membri ai consiliului de conducere, precum și țărani cooperatori. E un dialog fructuos între conducătorii de partid și de stat și țăranii muncitori, un dialog în care se conturează preocupările de moment și de perspectivă ale satului, hotărîrea cooperatorilor de a munci.cu toată hărnicia pentru a spori rodul pă- mîntului, spre bunăstarea întregului popor și a propriilor lor familii. Froblemele abordate nu se circumscriu, însă, numai situației din această cooperativă, ci prezintă un larg interes, cuprinzînd vaste tovarășul arie de preocupări actuale, alecooperatori partidului și statului în vedereacu îmbunătățirii conducerii, organizării și planificării agriculturii socialiste.
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HĂRNICIA Șl PRICEPEREA 
AU SPORIT RODUL BĂRĂGANULUI

Situată în centrul Bărăganului, cooperativa agricolă de producție din comuna Gheorghe Doja, una din cele mai puternice unități din județ, deține o suprafață de 3 500 ha, din care peste 70 la sută se cultivă cu cereale și plante tehnice. Este ora prînzului, soarele strălucește ca într-o zi de primăvară, punînd și mai mult în relief peisajul nou al satului. Mii de țărani cooperatori, practic toți locuitorii comunei, au venit în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, maniEestîndu-și bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor. Președintele cooperativei agricole de producție, Ion Spătărelu, s-a ridicat din mijlocul țărănimii la înaltele răspunderi de membru al Comitetului Central al partidului și membru al Consiliului de Stat.în discuția care are loc la sediul cooperativei, el informează pe secretarul general al partidului că, de la ultima sa vizită în această localitate, țăranii cooperatori au muncit tot mai bine, au aplicat sfaturile prețioase primite atunci și, ca urmare, au înregistrat rezultate bune. Anul trecut, de pildă, cooperativa agricolă a realizat în medie 2 728 kg grîu, 5 100 kg porumb, 2 300 kg floarea-soarelui, 33 500 kg sfeclă la hectar. De asemenea, cooperativa dispune de un puternic sector zootehnic care cuprinde 700 bovine, 3 500 de porci, iar pînă la sfîrșitul acestui an, numărul porcinelor va spori la 5 000. Prin valorificarea unor cantități însemnate de produse vegetale și animaliere, cooperativa a obținut venituri mult mai mari de- cît își propusese inițial. In loc de 14 milioane lei, veniturile au reprezentat 19 700 000 lei.Cultura de la care s-a obținut cea mai mare depășire la capitolul venituri a fost cea a porumbului. Prin valorificarea peste plan a 1 660 tone s-au încasat în plus 2 milioane lei. Aceasta 
a permis ca valoarea unei norme să fie de 63 lei în loc de 44 lei cît s-a propus inițial, din care 55 lei în numerar. în sectorul vegetal, bunăoară, bărbații au realizat în medie 180 de norme, iar femeile 150.— Cum vă propuneți să vă des- fășurați activitatea în cadrul consiliului intercooperatist ? — a întrebat secretarul general al partidului.— Din consiliul ■ intercooperatist

EXPERIENȚA
TREBUIE

în continuarea vizitei, oaspeții se opresc la serele înmulțitor de la Perieți aparținînd I.A.S.-Slobozia, unde are loc o amplă discuție asupra posibilităților de creștere a producției de legume în cadrul jude- 

fac parte patru cooperative agricole de producție posedind 12 000 hectare. Am asigurat semințele, iar mașinile și utilajele pe care le vom folosi în campania de primăvară sînt gata de lucru. Ca acțiuni imediate, ne-am propus să desecăm o importantă suprafață de teren, să plantăm 3,5 ha cu răchită, asigurînd astfel materia primă pentru secții anexe. In ceea ce privește specializarea producției, pentru acest an ne propunem construirea la Reviga a unei sere pentru producția răsadurilor. Tot aici realizăm un complex intercooperatist cu o capacitate de 100 tone carne de pasăre pe an. Noi ne-am străduit și am reușit să dovedim, tovarășe secretar general, că hărnicia și priceperea pot spori rodnicia Bărăganului chiar și în condiții nefavorabile, cum au fost cele din anul 1970.Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pe cooperatori pentru roadele obținute pînă acum și își continuă apoi vizita la sectorul zootehnic. în cadrul discuției cu brigadierii, se desprinde necesitatea îmbunătățirii rasei de oi, a creșterii productivității și a modernizării activității în acest domeniu — izvor de venituri însemnate pentru cooperatori.în continuare s-a vizitat complexul intercooperatist de creștere și îngrășare a porcilor, cu o capacitate de 60 000 de animale pe an, amplasat în apropierea comunei. Deși începute cu numai cîteva luni în urmă, lucrările de construcție sînt avansate. In fata' unei machete, ing. C. "Vlădu- inforrtiează ăstipr a eohcepT și soluțiilor tehnice folosite,' astfel încît să se asigure animalelor condiții optime de dezvoltare. El arată că la realizarea complexului s-au asociat 18 cooperative agricole de producție care contribuie cu 28 milioane lei, iar restul de 19 milioane pentru acoperirea întregii investiții sînt credite acordate de stat. Complexul urmează să fie dat parțial în producție în trimestrul al doilea al acestui an, iar la sfîrșitul anului viitor va produce cu toată capacitatea.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca toate construcțiile de acest gen din județ să fie terminate cît mai grabnic, să se adopte soluțiile constructive cele mai ieftine și( mai operative pentru ca investițiile să-și dovedească eficiența în timpul cel mai scurt.
VALOROASĂ
EXTINSĂ
țului Ialomița. Dr. ing. Gheorghe Vîlceanu, directorul întreprinderii județene pentru producerea și valorificarea legumelor, relevă că, în viitor, serele înmulțitor vor asigura răsaduri de calitate, din soiurile și

lescuv'fiei

hibrizii de mare productivitate, pentru toate cooperativele agricole. Serele însumînd 24 000 metri pă- trați, executate în regie proprie, au fost construite cu un preț de cost sub prevederile proiectelor inițiale. De pe acum s-au avut în vedere posibilitățile de extindere a serelor 

raportează că repararea utilajului agricol este avansată : primăvara poate veni !
0 ÎNTREPRINDERE MODERNĂ 

LA ÎNCEPUT DE DRUM

Mecanizatorii de la S.M.A. Andrășești 
în care au fost instalate suplimentar două cazane. . Alte posibilități de producere a unui număr mai mare de răsaduri se vor crea prin amenajarea de solarii pentru repi- catul răsadurilor.— In mod concret, ce se poate realiza prin materializarea acestei idei ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Un hectar de seră asigură răsadurile necesare pentru 60—70 hectare cultivate în cîmp cu legume — spune ing. Vîlceanu ; dacă se amenajează și o suprafață corespunzătoare de solarii pentru repi- cat, un hectar de seră poate produce răsaduri suficiente pentru 100 hectare de legume.— în cît. timp se amortizează investiția și care este eficiența economică, în comparație cu metoda tradițională de producere a răsadurilor ?— Un hectar de seră înmulțitor — spune ing. Vîlceanu — se amortizează, după cum s-a prevăzut inițial, în cinci ani, dar noi vom obține și cîte o recoltă de roșii anual,

ceea ce va permite să reducem termenul de recuperare a investiției la 3 ani. Cît privește eficiența serelor înmulțitor, aș vrea să arăt că răsadurile produse costă de 5 ori mai ieftin decît cele obținute în răsadnițe încălzite cu biocombustibil.Apreciind rezultatele frumoase

După vizitarea unităților agricole, .oaspeții se îndreaptă spre reședința județului. La intrarea în orașul Slobozia, se face un popas la cea mai nouă întreprindere a județului : filatura de bumbac, intrată în. producție la început de nou cincinal. Sosirea secretarului general al partidului a prilejuit tînărului colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri de aici manifestări deosebit de călduroase.Este prezent aici Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare. în fața unei machete, ing. Marin Udrea, directorul general al Combinatului nr. 3 bumbac București, informează că întreprinderea este realizată după cele mai noi soluții tehnice, care asigură un înalt grad 

obținute aici, secretarul general al partidului felicită colectivul acestei unități și, adresîndu-se reprezentanților județului, le recomandă să valorifice experiența dobîndită, să o extindă, să studieze posibilitățile de dezvoltare a legumiculturii în întregul județ, să ia măsuri practice în această direcție.

de mecanizare și automatizare a procesului de producție, situînd filatura printre cele mai moderne unități similare. Amplasată în a- propierea fabricilor de produse lactate și ulei din oraș, noua filatură are o capacitate anuală de prelucrare de 4 600 tone fibre de bumbac pur sau în amestec cu celofibră. Remarcabilă este realizarea aici a unei linii automate de alimentare a cardelor, prima instalație experimentală de acest fel din țară, executată de constructorii de la întreprinderea de instalații din București.Se vizitează apoi întreprinderea. Procesul de. producție începe în hala de bataj. Agregate de cel mai modern tip execută operațiile 

de curățire a materiei prime. întregul proces este supravegheat cu ajutorul unui- tablou de comandă, pe care se aprind și se sting zeci de beculețe. Automatizarea permite ca întreaga instalație de bataj să fie deservită de patru muncitori și un ajutor de maistru.Oaspeții se interesează de calificarea cadrelor tinere, de perspectivele dezvoltării întreprinderii.
ESTE STUDIATĂ U

SLOBOZIEI DE ffl

După vizitarea filaturii de bumbac, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre centrul orașului Slobozia.In piața din fața sediului comitetului județean de partid, împodobită sărbătorește cu steaguri roșii și tricolore, mii de cetățeni, de toate profesiile și vîrstele, fac secretarului general al partidului, celorlalți oaspeți, o primire deosebit de călduroasă.Vizita de lucru a tovarășului ■ Nicolae Ceaușescu în județ se încheie cu o întîlnire, Ia sediul comitetului județean de partid, cu edilii orașului.Cu ajutorul unor hărți și machete sugestive, inginerul Gheorghe Șapon, vicepreședinte al consiliului popular județean, prezintă liniile directoare ale sistematizării orașului Slobozia și a. altor localități din' județ în următorii ani. Rînd pe rînd, sînt înfățișate amplasamentele noilor complexe de locuințe, grupate îndeosebi în apropierea unităților economice, noile edificii social-culturale care vor întregi peisajul urbanistic al oralului. Se studiază soluții diferite care să contribuie la dezvoltarea orașului, corespunzător creșterii continue a numărului de locuitori, la sistematizarea principalelor artere, la descongestionarea circulației pe străzile'principale, în așa fel încît Slobozia să se integreze cît mai repede în rînduri.le orașelor moderne din țara noastră.în legătură cu proiectele noilor blocuri de locuințe, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă arhi- tecților să prevadă amenajarea la parterul. acestora a unor magazine modeme și să se aibă în vedere, totodată, crearea unei artere comerciale a orașului, caracteristică centrelor urbane dezvoltate. De a- semenea, subliniază necesitatea creării unei zone de agrement. în legătură cu soluțiile constructive folosite la înălțarea noilor blocuri, secretarul general arată că este necesar să se pună accentul pe utilizarea panourilor mari, prefabricate, ceea ce ar contribui la scurtarea termenului de execuție și la realizarea de economii.

Apoi are loc o discuție cu specialiștii, cu conducerea ministerului de resort, în cadrul căreia secretarul general subliniază necesitatea de a se utiliza și la construcția unităților din industria ușoară prefabricatele, care pot fi realizate în apropierea viitoarelor obiective.Despărțindu-se de gazde, care îl salută cu dragoste și căldură, tovarășul Ceaușescu urează succes tinărului colectiv aflat la începutul activității sale într-o întreprindere modernă.

Indicațiile secretarului general al partidului sînt însușite de edilii orașului, care vor revedea schema de sistematizare, pentru ca aceasta să corespundă din toate punctele de vedere cerințelor urbanistice contemporane.In timpul discuției de la Comitetul județean de partid, mulțimea de oameni adunată în fața sediului nu a .părăsit piața, aș- teptînd să-l revadă pe secretarul general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- pare la balconul clădirii, răspun- zînd aclamațiilor.*Acum, la început de cincinal, cînd în toate sectoarele economiei naționale oamenii muncii s-au angajat cu toate forțele, cu întreaga lor capacitate. creatoare, în înfăptuirea sarcinilor planului pe aniil 1971, vizitele de lucru ale secretarului general al partidului în întreprinderi industriale, pe șantiere, în agricultură, întîlnirile și discuțiile cu muncitorii, cu specialiștii, cu țăranii cooperatori au prilejuit un fructuos schimb de idei, de propuneri valoroase, au stimulat activitatea și inițiativa creatoare a oamenilor muncii din unitățile vizitate. Viața confirmă plenar că politica partidului și statului nostru pornește de la realitățile concrete ale țării, identifieîndu-se pe deplin cu preocupările și aspirațiile întregului popor. Vizita de ieri a tovarășului Nicolae Ceaușescu în unități ale agriculturii socialiste din județul Ialomița ilustrează pregnant preocuparea conducerii partidului pentru progresul acestei ramuri de bază a economiei naționale, pentru obținerea unor realizări cît mai mari pe toate fronturile construcției socialiste în patria noastră. Reportaj realizat de t 
Ion MARGINEANU 
Const. BORDEIANU 
Paul DIACONESCU 
Mircea S. IONESCU 
Emil MARINESCUFoto : Anghel Pasat Radu Cristeseu

La filatura din Slobozia, la cooperativele agricole cooperatori prilejuind pretutindeni un
Gheorghe Doja, Munteni-Buzău, peste tot în județul Ialomița tovarășul Nicolae Ceaușescu este înlîmpinat cu căldură și dragoste ; întîlnirile și rodnic schimb de păreri — expresie a marelui dialog al partidului cu poporul, a încrederii nețărmurite cu care oamenii muncii discuțiile cu muncitorii, cu specialiștii, cu țăranii urmează și înfăptuiesc politica parlidului
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Forțele de producție in plin avint
INVESTIȚII

9801 MILIOANE LEI
81,2 la sută mai mult ca în cincinalul 1961-1965

OBIECTIVEA/O/Ș/DEZVOLL4/?/Județul Brașov dispunea de o iolidat și amplificat aceastâ bază, prin construirea și 
OBIECTIVE industriale, între care :

— TURNATORIA DE FONTA (cu o 
capacitate de 55 000 tone piese bune 
anual — Uzina de autocamioane Bra
șov).

— U|LA DE TRATAMENTE TERMICE 
linage tractoare Brașov).

I^ FAJBRICA DE CUZINEȚI (Uzina
' imentul" Brașov).

■'Wj

<|»j 
î ? >«K

PRODUCȚIA
GLOBALĂ

INDUSTRIALĂ

A CRESCUT CU

w

SUTA
FAȚĂ DE 1965

puternică bază industrială ; în anii cincinalului, el și-a con- ' dezvoltarea a p £ g ț r 2 0 DE

— SECȚIA BILE (Uzina („Rul
mentul" Brasov).

— FABRICA DE PLATFORME 
AUTO (Combinatul de industria
lizare a lemnului Brașov).

— SECȚIA DE CARTON ONDULAT 
(Fabrica de hîrtie cretata Ghimbav).

— FABRICA DE TERMICEM (Grupul 
de întreprinderi de materiale refrac
tare -Brașov).

Din care:

OȚEL 1333£

RULMENJI IgSV,
Zi 1 $ * $ 2 Si «'>. A ■M

PREFABRICATE

DIN BETON 1613 %

CIMENT 135’%

Racosuldejot Alimentație

Persani-

\/aida Recea

’ărnești, 

Moieclu
i E3°

l/lecaniaarep 
agriculturiiConsMii 

de mașini, 
metalurgie

Textile

Exploatarea 
și prelucrarea 
lemnului
Materia/e ... 
deconstrume

CFă^ăcaș O

IWLunca CalniaJm î
C^Jțarman^

,----P ■ OPrejmer

H 11111
ItBfllSf V
iHfc

36 NOI OBIECTIVE au consolidat baza tehnică materială A AGRICULTURII, între căre i
— STAȚIUNEA DE MECANIZARE' A AGRICULTURII — Ucea de Jos.
— STAflA DE CONDIȚIONAT SEMINȚE DE SFECLA DE ZAHĂR — Ghimbav.
— COMPLEXUL AVICOL — Măgurele.
— COMPLEX DE SERE - Codlea.
— AMENAJĂRI PENTRU IRIGAȚII — Prejmer, Făgăraș și Feldioara.

IES®/ DIN PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ AJUDETULUl\ 80 
IDA ESTE VALORIFICATĂ LA EXPORt A*)* DE ȚĂRI

trisi brașovene l-a constituit, în 
anii cincinalului, ridicarea gra
dului de tehnicitate a produse
lor, perfecționarea calității lor 
Potențialul tehnic superior al 
industriei brașovene și-a găsit 
expresia în asimilarea a PESTE 
1 000 DE PRODUSE NOI, mo- 
derne, avînd drept principală 
caracteristică faptul că se situ
ează la nivelul creațiilor simi
lare avansate pe plan mondial. 
Cităm :
- TRACTOARELE DE 45 CP 

(ȘAPTE TIPURI).
- TRACTORUL — GIGANT 

— DE 750 CP.
— AUTOCAMIOANELE SR 

114, 7 BA 1 etc.
- TRANSMISII HIDRAULICE 

PENTRU LOCOMOTIVELE HI
DRAULICE DE 1250 CP.
- CONVERTIZOARE CU CU

PLU.
- TURBOSUFLANTE
— CUZINEȚI
- CIRCA 100 TIPODIMEN- 

SIUNI DE RULMENȚI
- CONDUCTORI PENTRU 

LINIILE DE ÎNALTĂ TENSIUNE
— ECHIPAMENT ELECTRIC 

DE BORD PENTRU AUTOVEHI
CULE Șl TRACTOARE

— NOI TIPURI DE MOTOARE 
ELECTRICE
- MOTORETA „MOBRA*
— TERMICEM, UTILIZAT LA 

TURNAREA OȚELURILOR
— CIRCA 130 DE SORTIMEN

TE NOI DE COLORANȚI Șl IN
TERMEDIARI

— CIMENTURI SPECIALE
— MAȘINI DE CABLAT

Procentele din 1970 față de 1965 :

Creșterea producției medii la hectar
1965 media anilor 1966-1970 %

Grîu 1 670 kg 1 747 kg 104,6

Porumb 1 430 „ 1 875 „ 131,1

Sfeclă de zahăr 16 840 „ 20 444 „ 121,4

Cartofi 8 630 10 093 „ 117

„Cai 7 frați” i „familia" tractoarelor de 45 CP asimilate în acești ani Citeva dintre cele mai noi tipuri de autocamioane purtind marca uzinelor „Steagul Roșu
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Dinamismul dezvoltării social-culturale

LOCUINȚE
© ÎN ANSI CINCINALULUI S-AU CONSTRUIT, DIN FONDURILE STATULUI, 12301 APARTAMENTE

• DIN FONDURILE POPULAȚIEI S-AU CONSTRUIT 2752 LOCUINȚE LA ORAȘE Șl 1781 LOCUINȚE LA SATE. (Tn imagine, vedere panoramica a cartierului „Steagul Roșu”, Brașov)
r

SALARIAȚI
mai mulți! SĂNĂTATE ÎNVĂȚĂMlNT

— cu calificare mai înaltă I I

Numărul salariaților a crescut în 1970, față de 
1965, cu 17,8 LA SUTĂ,, ajungînd la 204 600, dintre 
care:

Paralei cu dotarea cu tehnică nouă, un specific 
al evoluției vieții sociale a județului îi constituie 
creșterea gradului de calificare, a ponderii cadrelor

11 obiective noi

Rețeaua de unități sanitare a cres
cut cu :

• un staționar T.B.C.

Au fost construite :

• 18 școli noi, cu 

de clasă
0 § internate școlara

săli

tehnico-inginerești

muncitor!

EXEMPLARE

EXEMPLARE,

Canalizare

județului, 149 sînt eiec

trificate.Modernizarea procesului de producție reclamâ metode superioare de conducere. In imagine. Centrul de calcul al uzinei „Tractorul

turiști români și străini

Mobilă

Biciclete

Autoturisme

Alimentație publică 

Mărfuri nealimentare

Frigidere

Mașini de spălat 

Aparate de radio 

Televizoare

• 30 RESTAURANTE, CABANE, CAMPINGURI, MOTELURI ETC.
• 5 HOTELURI NOI.

Rețelele de apă și ca 
nalizare au crescu!:

© o policlinică
© 16 dispensare de întreprindere

Numărul paturilor în unitățile sani
tare este mai mare cu 10.8 LA SUTA, 

față de 1965

Județul Brașov a dat economiei na
ționale :

*4600 absolvenți ai învăță

mântului superior

® 25000- absolvenți ai școlilor
profesionale

O dată cu valorificarea tot mai largă a litoralului, în anii cincinalului s-a pus un puternic accent pe dezvoltarea celei de-a doua mari baze 
turistice a țării — zona munților. Ca urmare, renumitele stațiuni Predeal, Poiana Brașov, Bran etc. au fost dotate cu noi hoteluri, cabane, 
drumuri de acces ți alte amenajări turistice. Din acest punct de vedere, cincinalul a însemnat :

In 1970, numărul turiștilor a fost de PESTE 2,4 ORI mai mare decît în 1965. 1
(GAZDUITI IN HOTELURI, CABANE ETC.)

în 1970, valoarea mărfurilor vîndute a fost cu 

59,8 LA SUTĂ mai mare decît în 1965.
)n procente, vînzările au crescut astfel:

Mărfuri alimentare 138

muncitori calificați 

cadre tehnico-ingine 

rești

||L s€

In afara cotidianului „Drum nou", la Brașov au apărut, în anii 
cincinalului, noi ziare și reviste în limba română și în limbile națio
nalităților conlocuitoare. Tirajul publicațiilor locale a crescut astfel s

>«- 34611 
im- 61795 

PUBLICAȚII

RFURI

EDILITARE- 
■■■Vni 
GOSPODĂREȘTI

TURISM_

III ■ ■ ■
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Sărbătorirea
teatrului timișorean

Teatrul „Matei Millo“ din Timișoara a dobîndit titlul

de TEATRU NATIONAL

Ieri, la Timișoara s-a sărbătorit 
un veac de cind, în anul 1870, artiști 
amatori în cartierul Fabric — ctitori 
anonimi însuflețiți de patriotism și 
dragoste pentru teatru — jucau pen
tru prima dată o piesă de teatru în 
limba română. De-a lungul acestui 
veac, în Banat s-au desfășurat nu
meroase spectacole teatrale de ama
tori. Timișoara a pus la dispoziție, cu 
ospitalitate, scenele sale teatrelor din 
București, Cluj, Craiova ; pe scena 
timișoreană a jucat o pleiadă de ac
tori dintre care amintim pe C. I. 
Nottara, I. Brezeanu, George Vraca, 
Ion Manolescu, Marioara Voiculescu, 
Lucia Sturdza Bulandra.

Ieri, la Timișoara s-a sărbătorit 
totodată un' sfert de veac de la pri
mul spectacol, în decembrie 1945, al 
unui teatru român profesionist, „Tea
trul Poporului". Din cele 188 piese 
puse în scenă în acest sfert de veac, 
aproximativ 100 au aparținut creației 
originale. Teatrul înființat în 1945 a 
prezentat peste 5 800 spectacole în 
fața a peste 2 500 000 spectatori la 
sediu și în numeroasele turnee prin 
țară.

Teatrul timișorean s-a impus în 
acest sfert de veac prin preocuparea 
constantă de a promova’ o însuflețită 
artă militantă, aptă de a orienta și 
spori avîntul constructiv al maselor ; 
totodată s-a reliefat preocuparea con
stantă pentru atingerea unei profe- 
sionalități din ce în ce mai înalte, 
menite să răspundă exigențelor spec
tatorilor săi .

în cadrul festiv al acestei sărbăto
riri a fost întîmpinată cu emoție și 
bucurie hotărîrea ca Teatrul de stat 
„Matei Millo" să devină Teatrul Na
țional. Creație și instrument în revo
luția culturală înfăptuită de partid, 
Teatrul Național timișorean este cea 
de a cincea instituție de acest fel a 
țării.

Transformarea denumirii — avînd 
valoarea unei distincții — reprezintă 
desigur o recunoaștere și o încunu
nare a muncii și a dăruirii artistice 
a membrilor colectivului artistic ti
mișorean — unii dintre ei prezenți 
în activitatea teatrului încă de la în
temeierea lui, alții tineri absolvenți 
ai institutului, cunoscuți și apreciați 
în numai cîțiva ani. Această cinstire 
adusă rolului teatrului în viața so
cietății reprezintă totodată un act 
de încredere a conducerii de partid 
și a statului nostru în valoarea și re
sursele creatoare ale colectivului ti
mișorean, in energia sa de a aduce 
în anii care vin o contribuție din ce 
în ce mai mare la viața culturală a 
Banatului-și a întregii țări, la împli
nirea unor din: ce in ce mai înalte 
funcții artistice ,și i educative., menite 
să influențeze gindirea și sensibilita
tea constructorului societății socia
liste.

Așadar, ieri după-amiază, In impu
nătoarea clădire a 'teatrului care 
străjuiește piața centrală a orașului, 
a avut loc o emoționantă adunare 
festivă la care au participat, alături 
de sute de timișoreni, un mare număr 
de invitați, delegați ai C.S.C.A. și 
A.T.M., ai teatrelor naționale și de 
stat din țară, colaboratori artistici ai 
teatrului, oaspeți din țara vecină și 
prietenă, Iugoslavia. Adunarea a fost 
deschisă de către veteranul teatru
lui timișorean, actorul Radu Avram. 
Directorul teatrului, actorul și regi
zorul Gheorghe Leahu, a expus suc
cint, în cuvinte calde, istoria teatrului 
și preocupările sale actuale. Tovară
șul Mihai Telescu, prim secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, a relevat 
importanța momentului festiv, sem
nificația încrederii pe care partidul 
a manifestat-o față de colectivul ar
tistic timișorean și responsabilitățile

sporite care-i revin în activitatea sa 
viitoare. Salutul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și al Teatru
lui Național din București a fost a- 
dresat de cunoscutul actor Radu Be- 
ligan, iar actrița Dina Cocea a rostii 
un salut din partea A.T.M. Au mai 
adus cuvîntul lor de omagiu și pre
țuire conf. dr. Traian Bunescu, pre
ședintele comitetului județean pentru 
cultură și artă, prof. dr. Ion Curea, 
rectorul Universității din Timișoara, 
și Sinka Karoly. directorul Teatrului 
Maghiar de Stat, care a vorbit în nu
mele tuturor instituțiilor de artă din 
Timișoara. Evenimentul trăit de Tea
trul din Timișoara a fost salutat în 
cuvinte de caldă vibrație de către 
directorul Teatrului Național din 
Iași, de reprezentanții teatrelor na
ționale din Craiova și Cluj, precum 
și de directorii unor teatre din țară. 
Au mai vorbit, de asemenea, Ștefan 
Iordănescu, decanul de vîrstă al tea
trului, și actrița Florina Cercel-Perian 
din partea generației tinere.

Cu entuziaste și îndelungi aplauze 
a fost primit de toți cei prezenți tex
tul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului I-----------
CEAUȘESCU de către colectivul 
Teatrului Național din Timișoara : 
„Sărbătorind o sută de ani de teatru 
românesc și 25 de ani de existență a 
celui dintîi teatru permanent creat 
de puterea noastră populară în Timi
șoara, oraș multisecular al patriei 
noastre — se spune în telegramă — 
gîndurile actorilor, regizorilor, sce
nografilor, ale tuturor celor ce slu
jesc în această instituție a Thaliei se 
îndreaptă cu cele mai înalte senti
mente de gratitudine, de dragoste și 
caldă recunoștință spre Partidul Co
munist Român, spre guvernul țării 
noastre, spre dv„ mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Asigurăm C.C. al P.C.R., pe dv. 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că ne vom consacra tot talentul, toa
te forțele noastre creatoare înfloririi

r
*
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depline a culturii și artei căreia să-i 
dăm strălucirea demnă de marile 
prefaceri revoluționare pe care le 
trăim, de epoca măreață a României 
socialiste".

Tot in cadrul manifestărilor prile
juite de acest eveniment deosebit în 
viața teatrului, a fost deschisă expo
ziția „100 de ani de teatru românesc 
în Timișoara". în expoziție — alături 
de numeroasele exponate — s-a evi
dențiat prezența 
unui secol de 
in Timișoara", 
ghe Leahu și

„Coloana 
românesc 

Gheor- 
de

cărții 
teatru 

scrisă de 
Ion Crișan ;

asemenea și prima insignă a Tea
trului Național din Timișoara.

în jurul orei 19 a avut loc un 
spectacol festiv cu piesa „Furtuna" 
de Shakespeare. Cu puțin înainte 
de începerea spectacolului, actorii 
Teatrului Național din Timișoara au 
apărut in sală purtînd pe brațe ca- 
trințe pe care se aflau garoafe roșii. 
Ajunși pe scenă ei au intonat un imn 
închinat momentului solemn, imn 
compus de actorul Camil Georgescu 
și de poetul Damian Ureche.

în cursul zilei de azi la Casa Sin- 
NICOLAE dicatelor, unde s-a născut Teatrul 

Poporului, va avea loc un simpozion 
cu tema „100 de ani de teatru ro
mânesc în Transilvania" iar după- 
amiază la oreje 15 va fi prezentat 
spectacolul „Arca bunei speranțe" de 
Ion D. Sîrbu. El este de fapt pri
mul spectacol al Teatrului Național 
din Timișoara, 
aseară 
cului i 
turași 
toare ; 
țiilor i 
încăodată atenția și prețuirea de care 
se bucură slujitorii artei din țara 
noastră, încrederea deplină a parti
dului în posibilitățile nelimitate ale 
artei în formarea conștiinței oame
nilor. în orientarea lor pe drumul 
nobil al frumosului, al ideilor înalt 
umaniste.

9,45 Deschiderea emisiunii de dl 
mineață. Gimnastica de dimi
neață.

2,00 Matineu duminical pentru 
copil • Povești nemuritoare 
„Punguța cu doi bani" șl 
„Capra cu trei Iezi" de Ion 
Creangă. Interpretează un 
colectiv de la Teatrul de pă
puși din Cluj. Regia : V. Dan
• Filmul seria) „Fiul mării".

10,00 Viața satului a Satul româ
nesc azi. Imagini din Județul. 
Brașov. Transmisiune directă
• Cincinalul 1966—1970 în ci
fre șl imagini • Pregătirea 
utilajelor pentru campania de 
primăvară • Plata integrală 
a pensiilor majorate membri
lor cooperatori începînd cu 
luna ianuarie 1971 • Muzică 
șl dansuri populare.

11.30 Amfiteatru muzical. Portretul 
unui dirijor. Paul Kletzki — 
unul din dirijorii 
ai festivalului de 
— Elveția, despre 
IlI-a „Eroica" de

12,00 De strajă patriei.
12.30 Campionatele internaționale 

de judo ale României.
13.30 închiderea emisiunii de 

mineață.
14.30 Deschiderea emisiunii 

' după-amiază. Emisiune

limba maghiară • „Bravul 
soldat Svejk" în interpretarea 
Teatrului maghiar de stat din 
Timișoara.
Campionatele europene de 
patinaj viteza. înregistrare 
de la Leningrad.
Studioul „N".
,Unde-l greșeala T" — eml- 

slune-concurs. Transmisiune 
din Ploiești.
Rapsodia româna — Vitralii. 
1001 de ser! — emisiune pen
tru cel miel.

19,30 Telejurnalul de seară.
>0,00 ROMANIA >71. AZI ~ 

DEȚUL BRĂILA. Emisiune 
de Horia Vasilonl.

to,30 Film artistic : „Sînt un eva
dat" cu Paul Muni. Regla 
Mervln Le Roy.

32,05 Lansarea navei cosmice 
„Apollo-14“. Transmisiune di
rectă de la Houston.

22,40 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului I

17,00
18,00

19,00
19,20

— JU-

w

permanenți 
la Lucerna 
Simfonia a 
Beethoven.

di-

de
în

PROGRAMUL II

20,00 Emisiune pentru copii. „Incs 
o dată pentru voi" — seiec- 
țlun! din programele săptă
mânii.
Dragostea, marea și muzica. 
Film muzical realizat de Te
leviziunea din R.D.G. 
Buletin de știri.
Carnet bucureștean. 
Reluarea serialului de sîmbâ- 
tă seară. „Incoruptibilii" : 
„Teroarea din St. Louis", 
închiderea emisiunii progra
mului II.

20 .25

20,55
21.00
21,10

22,00

-IA*
*III i
*
*
*
*
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note de lectură • note de lectură

Al. PHILIPPIDE:

„Considerații 
confortabile"

LUNA CĂRȚII LA SATE"

după cel festiv de 
i și va fi anunțat astfel publi- 
timișorean prin 10 000 de flu- 
aruncați din avion. ...O sărbă- 
a teatrului românesc, a tradi- 
sale. O sărbătoare care atestă

Natalia STANCU

începînd de luni, 1 februarie, în 
întreaga țară se desfășoară „Luna 
cărții la sate", acțiune organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum. Ajunsă la cea 
de-a Xl-a ediție, această manifes
tare culturală de masă reflectă in
teresul tot măi larg al oamenilor 
muncii din mediul rural pentru lec
tură, pentru însușirea din cărți a 
cunoștințelor necesare în procesul 
mtmeii. Semnificativ în acest sens 
este faptul că in cincinalul 1966—1970 
au fost difuzate la sate, prin rețeaua 
cooperației de consum, peste 11000 
de titluri, într-un tiraj total de pes
te 100 milioane exemplare. Numai în 
cursul anului trecut au fost trimise 
la sate 2 215 titluri de cărți, repre- 
zentînd toate genurile de literatură, 
într-un tiraj de 7 241 977 exemplare, 
dintre care 520 de titluri, în 332 000 
exemplare, în limbile naționalităților 
conlocuitoare. Valoarea cărților in
trate în același an în bibliotecile per
sonale ale sătenilor se ridică la 70 
de milioane lei.

Desfacerea noutăților literare în 
mediul rural este asigurată de 7 400 
librării, raioane și puncte de libră- 

, rie în magazine generale sătești și 
de un larg activ de difuzori de car
te (peste 10 000). Tot mai mulți so
licitatori înregistrează și sistemul de 
difuzare „Cartea prin poștă". Prin a- 
cest mijloc au fost expediate pe a- 
dresa cititorilor de la sate, în 1970, 
cărți în valoare de 4 847 000 lei.

Programul actualei ediții — închi
nată celei de-a 50-a aniversări a 
Partidului Comunist Român — cu
prinde numeroase manifestări : expo
ziții de carte, întîlniri ale autorilor 
și editorilor cu publicul cititor, seri 
și șezători literare, prezentări de 
cărți, concursuri. Manifestările vor 
fi grupate, după genul de literatură 
căreia le sînt consacrate, în „Săptă- 
mîna cărții social-politice" (1—7 fe
bruarie), „Săptămîna cărții. agricole" 
(8—14 februarie), „Săptămîna cărții 
pentru tineret" (15—21 februarie) și 
„Săptămîna cărții beletristice" (22—28 
februarie).

(Agerpres)

Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert pentru elevii liceelor din Ca
pitală. Bach—Haendel. Orchestra 
de cameră a Filarmonicii. Dirijor : 
Mircea Cristescu — 10 și 12 ; Con
cert simfonic — 20.
o Teatrul „Milnchner Kammers 
splele" (R. F. a Germaniei) — in 
sâla Teatrului Glulești) : „Play 
Strindberg" — 20
o Studioul de concerte al Radio
difuziunii : Recital « de muzică 
franceză cu pianista Maria Folino 
și violonistul Constantin Bobescu 
— 11.
o Opera Română : Motanul în
călțat — 11; Giselle — 19,30.
o Teatru) de Operetă : Văduva 
veselă — 10,30; Singe vienez — 
19,30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Alizuna — 
10; Fanny — 15,30; Camera de ală
turi — 20, (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 10; 
Moartea ultimului golan — 15,30 
și 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
io; Leonce și Lena — 15; Dragă 
mincinosule — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Gluga pe ochi — 10; 
Buricele în ureche — 15; Trans
plantarea inimii necunoscute — 20. 
o Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 10,30; Nicnic — 
15; Croitorii cel mari din Valahla 
— 20.

• Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Adio Charlie — 10: 
Bărbați fără neveste — 15,30; Și 
eu am fost în Arcadia — 19,30,
(sala Studio) : Cercul morții — 
10,30; Năzdrăvanul Occidentului — 
16; Sus pe acoperiș... în sac — 20. 
e Teatrul Evreiesc de Stat : Vră
jitoarea — 11: Actul de căsătorie
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 10: Prestigioasa Lo- 
re'dana — 16.
.0, Țpatrul de revistă șt-.comedie 
..Ion Vasilescu" : Viața... o come
die - 10; Fetele Didinel — 19,30. 
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș - 19,30, (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 11; Logodnicele 
aterizează la Paris — 19,30.
a Studioul .Casandra" al I.A.T.C.t 
Comodlile vremii — 10,30.
e Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 11; Recital de muzică și poezie 
Ina Otllia Ghiulea — 20, (sala clin 
str. Academiei) • Căluțul
— 11.
• Circul de Stat : Arena tinereții 
— 10; 16 șl 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" i 
Pe aripile rapsodiei — 19.30.

cocoșat

cinema
• Pe luciul glieții : PATRIA — 9:
11,30; 14; 16,30: 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16.30: 18.45;

21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Vara de altădată : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Nemurire : LUMINA — 18,15; 20.
• Bătălia pentru Alger : CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cîntecele mării : ---------------
RUL - ------ '
20,45.
• B.
15,30;
15,30; _ _ _
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Z : POPULAR — 15,30; 18, 20,30, 
COTROCENI — 15; 17,30.
• Șoimii : COTROCENI — 20. 
a Mayerling : RAHOVA — 16.
• Orologiul Kremlinului : RAHO
VA — 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
FERENTARI — 15,30; 19.
• Crimă șl pedeapsă : VIITORUL
— 15; 19.
• Poveștile piticului Bimbo : 
TIMPURI NOI - 9,15—17,15 în con
tinuare.
e Program de documentare i 
TIMPURI NOI — 19; 20,45.
• Pomul de Crăciun : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultima vacanță i PROGRESUL
— 15,30.
• Fablio magicianul i PRO
GRESUL - 18; 20.
0 Dragoste la Las Vegas : VITAN
— 15,30; 20,15.
• Primul curier : VTTAN — 18.
• Mereu împreună — 14,15; 16,30,
18.45; 21 • CINEMATECA (sala
Union).
0 Semnale, pe drum : MUNCA — 
16; 18: 20.
• Soarele alb al pustiului t 
ROMET — 15,30; 17,45; 20.
• Cinci pentru Infern : FESTI-

13,30; ÎS; 18,30; îl, 
9; 11,15; 13,30; 16;

VOLGA — 9,15; 
FLACĂRA — 9:
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Omagiu poeziei
Sînt mai bine de trei ani 

de cînd Radiodifuziunea o- 
magiază, prin simpozioane 
de o remarcabilă ținută ar
tistică, Poezia. La 4. decem
brie 1967. Radiodifuziunea 
propunea publicului iubitor 
de poezie un gen inedit de 
spectacol. împletind poezia 
cu muzica și dansul. Iniția
tiva de atunci a devenit azi 
tradiție în 1970, Studioul 
de poezie al Radiodifuziu
nii a oferit recitaluri de 
poezie cu participarea unor 
actori de frunte ai scenei 
noastre, alcătuite pe o idee 
anume . („Partidului, inima 
și versul", „Recital de poe
zie românească" ; „De la 
Anton Pann la Maria Tă- 
nase" — balade și cintece 
de lume românești") sau 
dedicate unui anume poet 
(Eminescu, Baudelaire, Ar- 
ghezi, Bacovia, Ion Barbu, 
Labiș).

Recent, în sala de con
certe a Radiodifuziunii, re
citalul avînd drept temă

„Poezia Renașterii" — cel 
de al treilea al actualei sta
giuni — a înmănuncheat 
versuri celebre din creația 
celor mai de seamă poeți ai 
Renașterii,

Programul de sală a cu
prins nu numai obișnuite
le mențiuni necesare, ci și 
un bogat comentariu critic 
de specialitate, precum și 
transcrierea cîtorva dintre 
cele mai reușite traduceri 
în limba română din crea
ția poeților ce au constituit 
obiectul recitalului.

Ideea înregistrării și re
transmiterii la posturile de 
radio a. acestor spectacole, 
adaugă Ta satisfacția ime
diată a unor asemenea re
prezentații pe aceea a du
rabilității și extinderii în 
măsura în care nu sute de 
bucureșteni — mai ales ti
neri — ci zeci de mii de iu
bitori de poezie din În
treaga țară pot beneficia 
de ele.

căminului cultural 
na a fost Instalată 
noiembrie 1970 această lu
crare, concepută iri trei re
gistre, care nu au nici o le
gătură compozițională intre 
ele. Lucrarea nu reprezintă, 
cum 
viața

Pe 
unor 
re și

din Put- 
încă din

s-a scris, scene din 
marelui voievod, 
de altă parte, datorită 
carențe de transpune- 
de execuție, ea nu a 

întrunit aprecierea nici a 
beneficiarilor, nici a corni-,

Dana TUDOR

Arcașii in... culpă
Acum cîteva săptămini, 

ca urmare a unei informa
ții insuficient verificate, 
in mai multe ziare a 
apărut o informație referi
toare la „o interesantă fres- 
că-mozaic" intitulată „Ar
cașii lui Ștefan", instalată 
în comuna Putna, județul 
Suceava. în informația din 
sursă Agerpres se afir
ma că în lucrare „sînt 
înfățișate scene istorice din 
epoca marelui voievod, pre-

cum și aspecte tnfățișînd 
preocupările, tradițiile și 
frumusețea portului popu
lar ale oamenilor din acest 
vechi și legendar sat ro
mânesc".

în legătură cu această in
formație, Direcția artelor 
plastice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă 
ne-a comunicat următoarele 
precizări : „Este adevărat 
că pe peretele de la fațada

LUCEAFA-
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

D. Intră în acțiune : BUCEG1 
18, 20,30, .FLOREASCA — 
18; 20,30, MIORIȚA - 9;

LA-

VAL — 8,30; 11; 
VICTORIA — 
18,30; 20,45.
• Vagabondul i 
12,30; 16; 19,30, 
12,30; 16; 19,30.
a Genoveva de Brabant : EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, GLORIA — 9,30; 12; 14,30; 17;
19.30, MODERN — 9; 11.15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
O Hbernatus : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE - 15,30; 17,45,
COSMOS - 15,30; 18; 20,15.
• Adio, prieteni ! : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 20. '
• Șarada : GRIVIȚA — 9,15; 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9,30—15 în continuare;
17.30, 20.
• Ursul șl păpușa : FEROVIAR — 
9,15;—15,45 în continuare; 18,15;
20.30, MELODIA - 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30: 20,45, FLAMURA — 9; 
11.15; 16; 18,15; 20.30.
O Răzbunarea Sfîntulul : UNIREA
— 15,30; 18; 20.15, PACEA —
18; 20, LUMINA - 9,15;
13,45; 16.
0 Călugărița din Monza 1 
ZESTI — 15,30; 18; 20,15.
• In umbra coltului : DACIA
8,45—20.30 in continuare.
0 Slăpîn pe situație : LIRA 
15,30; 13; 20,15.
0 Omul din Sierra : 
SĂRII - 15.30; 17,45; 20.
0 Circ fără frontiere : GIULEȘTI
— 15,30; 10; 20,30.
> Ultimul mohican î CRÎNGAȘI
— 15.30: 18' 20.15.
• 100 de carabine : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
0 Străinii : CLUBUL UZINELOR 
REPUBLICA.

15,45;
11,30;

. BU-

DRUMUL

I

***
■
r
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siei de artă monumentală 
și nici a direcției noastre, 
urmînd a decide asupra so
luțiilor ce se impun pentru 
remedierea el. Iată de ce 
sînt greu acceptabile apre
cierile de valoare formula
te de autorul notei respec
tive. Cu atît mai mult cu 
cit, In întreaga țară, la O- 
radea, la Ploiești. în alte 
locuri au fost executate in 
ultima vreme lucrări valo
roase de acest gen".

Contradicția

„umanioarelor"
Cu un voit ton „ex cathe

dra" — catedră de „uma- 
nioare" — criticul Paul 
Georgescu Încearcă, tn ul
timul număr din „România 
literară", o drastică punere 
la punct a unui — cum 
scrie — om fără nume, 
care și-a exprimat într-o 
revistă fără nume o opinie 
critică față de studiul mo
nografic consacrat lui Eu- . 
gen Lovinescu de Ileana 
Vrancea. (Nu ne propunem 
să analizăm aici studiul ar 
mintit ; exactitatea sau e- 
rorile conținute in articolul 
incriminat de P. G. sînt greu 
de stabilit întrucit autorul 
nu precizează in ce revistă 
și de cine a fost semnat 
un asemenea articol, iar în 
însemnările consacrate a- 
cestei cărți de revista „to- 
mitană" nu am putut iden
tifica ceea ce P. G. așează 
între ghilimele în „uma- 
nioarele" sale).

Intervenția „reparatorie" 
a lui P. G. este asemenea 
picăturii de ulei. O dată

căzută se întinde șl se tot 
lățește insinuîndu-se pe su
prafețe mereu mai largi în 
firul țesăturii. De la con
testarea părerii anonimului 
autor „tomitan", prin felu
rite asociații, referiri și 
aluzii destul de transpa
rente se ajunge la discri
minări de cu totul alt or
din decît cel estetic sau is
toric, deopotrivă de jigni
toare pentru autoarea cărții 
și pentru comentatorul ei ; 
se ajunge la procese de 
intenție care voiesc a fi o 
violentă demascare. Nu este 
per.tru lntîia oară cînd în 
rubrica respectivă își fac loc 
aluzii, dilatări excesive ale 
unor afirmații, cînd — re- 
fuzînd trimiterile exacte la 
texte și autori — P. G. a- 
duce în atenția cititorului 
idei greu de aflat în vreun 
articol anume. Prin păstra
rea intr-un limbaj de gene
ralități se ajunge la gene
ralizări greu de aflat în 
realitatea culturii noastre. 
P.G. se luptă cu criticul X,

sau cu criticul Y. sau cu 
criticul Z, cînd, știut este, 
criticii noștri au nume des
tul de sigure. Și în ultima 
sa apariție critică, P. G. in- 
vocînd un studiu — „Tigrii" 
— susține că ar exista cri
tici ce consideră literatura 
noastră a se afla în faza 
„cuaternară", se luptă cu 
adepți ai criticii făcute cu 
„safirul", cu „șișul", cu 
„levorverul". El inventea
ză critici dispuși a refuza 
cărți pe motivul unor „vini 
apriorice și ontologice" și — 
folosind o cunoscută expre
sie a lui Sadoveanu — iși 
trimite adversarul (bineîn
țeles. „un mînuitor de șiș") 
în cuaternar, „îndărăt in 
peșteră". Cînd Sadoveanu 
trimitea înapoi la caverne 
huliganii (cum face acum 
P. G.) fapte oribile il în
dreptățeau. Autodafeul și 
crima făceau pe atunci Im
posibilă replica. Intelectua
lului Ceea ce, oricît de su
părat ar fi P. G., In vre
mea noastră nu-i cazul. De 
două ori : în primul rind

pentru că orice opinie ero
nată poate primi replica 
pină la completa ei dizol
vare și, în al doilea rind. 
pentru că spulberarea unei 
judecăți de valoare greșite 
rostite în critica literară 
(și experiența lui P. G. e 
destul de bogată pentru a 
putea identifica și recon
stitui, pînă la sorginte, o 
multitudine de asemenea 
erori) nu se face prin e- 
tichetări. Acesta este înțe
lesul major al luptei de o- 
pinii, ol confruntării de 
idei, care pretinde princi
pialitate și obiectivitate, ar
gumente în locul injuriei, 
al etichetărilor defăimă
toare. Desigur, faptul e 
izolat. De aceea sună stri
dent și fals. îl consemnăm 
pentru că el constituie o 
nedorită și mult prea iri
tată abatere de lă princi
piile unei dispute literare, 
abatere incompatibilă cu 
climatul nostru spiritual.

Bune obiceiuri

abandonate
Pînă în urmă cu cîțiva 

ani exista la Cluj bunul o- 
blcei ca avanpremierele de 
teatru să fie urmate de un 
viu dialog intre realizatorii 
spectacolelor și publicul tî- 
năr. La aceste spectacole e- 
rau invitați numeroși stu- 
denți care aveau posibilita
tea să-și expună opinia 
asupra realizării artisti
ce a spectacolului, a re
giei, interpreților, scenogra
fiei, contribuind prin aceas
ta la îmbunătățirea calității

G. DAN

spectacolelor. Tradiția dia
logului a fost abandonată. 

S-au abandonat și „pre
zentările" concertelor*?, pen- ' 
tru tineret de duminică di
mineața. S-a renunțat și la 
concertele simfonice orga
nizate special pentru stu- 
denți de către filarmonica 
locală. Există oare în pri
vința aceasta un argument 
de ordin educativ-forma
tiv I Bine ar fi să-1 știm.

Mihai M1TEA

Intr-o lume in ale 
cărei orizonturi de cu
noaștere și de cultură, 
schimbul de valori se 
extinde și se intensifică 
vertiginos, seninătatea 
olimpiană a creatorului 
retras infailibil și enig
matic în nimbul pro
priei sale glorii, scru- 
tîndu-și vizionar pos
teritatea, alunecând i- 
naccesibil peste pre
zent, a devenit o pos
tură de neconceput. 
Mai mult ca aricind 
atitudinea responsabi
lă a scriitorului actual 
se vădește nu doar in 
efortul exigent și pri
ceperea cu care iși e- 
difică opera, ci și în 
modul in care urmă
rește și participă la 
mișcarea de idei a 
timpului său. în felul 
în care se revendică 
de la tradiția naționa
lă, năzuind permanent 
a o continua și a o 
îmbogăți, a-i desluși și 
sprijini liniile de forță 
ce-i definesc fiziono
mia și-i asigură o dez
voltare organică. Sub 
aceste multiple răs- 
frîngeri, activitatea a- 
tît de polivalent fe
cundă a lui Al. Phi- 
lippide se dovedește 
exemplară. O atestă pe 
de o parte universul 
liric de o mare pro
funzime și structure! 
echilibru al creației 
sale, iar, pe de alta, 
interesul comprehen
siv, decurgînd și 
dintr-o vastă experi
ență de cultură, pe 
care l-a manifestat 
de-a lungul deceniilor 
față de destinele lite
raturii noastre. Expre
sia sintetică a acestei 
generoase preocupări o 
constituie și cele două 
substanțiale volume 
„Scriitorul șl arta lui" 
(1968) și mai recentul 
„Considerații conforta
bile", ambele reunind 
studii, articole, eseuri, 
recenzii datînd din fe
lurite perioade ale ac
tivității autorului, dar 
care, prin seriozitatea 
cu care acesta tratea
ză o serie de probleme 
esențiale ale literatu
rii, sînt de o neștirbi
tă actualitate. Artico
lele și studiile vizează 
de obicei probleme de 
fond ale culturii, iar 
modul în care acestea 

■jsînt definite pune în 
lumină convingeri și 
trăsături ale perso
nalității autorului. Re
găsim și aici un 
spirit lucid la care 
simțul măsurii, preci
zia și claritatea gîn- 
dului sînt semne ale 
unei superioare exi
gențe, izvorîtă dintr-o 
adîncă înțelegere a i- 
dealului clasic al artei, 
a ceea ce a semnificat 
fapta marilor creatori.

Ceea ce călăuzește 
în mod statornic jude
cățile și aprecierile 
autorului e un anumit 
principiu, eminamente 
clasic, al ordinii, al 
coerenței, care așează 
pe o bază rațională 
raporturile dintre eul

creator și lumea feno
menologică. Dar și, în
rudită cu acesta, o 
înaltă concepție asupra 
scrisului, înțeles ca act 
de creație care nu este 
hărăzit oricui și nu are 
nimic comun cu im
provizația facilă, cu 
superficialitatea frivolă 
a celor - nechemați și 
dornici a atinge, 
prin simularea lui, un 
pospai de notorietate. 
Intr-un articol antolo
gic. „Literatura țiriită", 
din 1929, Al. Philip- 
pide făcea diagnoza u- 
nei maladii — scribita, 
— acea epidemie a scri
sului „fără osteneală, 
fără zăbavă, fără recu-. 
legere“ care-1 ispitește 
adesea pe cetățeanul, 
altminteri onorabil. 
Prin emulație, o ase
menea subliteratură 
comodă, în care „nu se 
Intîmplă mai niciodată 
nimic", caracterizată 
printr-un stil tern, „țî- 
rîit“, se dovedește pă
gubitoare. denaturînd 
gustul cititorului. Au
torul pledează implicit 
pentru moralitatea 
scriitorului, pentru o 
etică a scrisului izvo- 
rît dintr-o profundă 
necesitate, pentru lua
rea în serios a acestei 
meserii ce presupune 
o permanentă cultivare 
a talentului, ferirea lui 
de rutină, perfecționa
rea continuă a mește
șugului artistic, deprin
derea „scrisului fru
mos", cu alte cuvinte 
cizelarea stilului, și în
deosebi întreținerea vie 
a acelei „flăcări a ins
tinctului estetic" —, ca
litate indispensabilă 
scriitorului veritabil. 
(„Darul povestirii și 
scrisului frumos",
„Poezie și mediocrita
te"). Asemenea idei le 
aflăm accentuate și în 
articolele consacrate u- 
nor poeți români sau 
străini (Ronsard, Emi- 
nescu, Hblderlin, Rim
baud, Claudel, Ion 
Barbu etc.), asupra că
rora autorul nu stăruie 
întîmplător sau pentru 
a-și descoperi unele a- 
finități spirituale cu 
aceștia, ci tocmai pen
tru a revela sensul 
plenitudinar pe care-1 
capătă la aceștia ac
tul creator, modul în 
care; printr-o severă 
disciplină lăuntrică și 
exigent travaliu artis
tic, puternica lor indi
vidualitate stilistică e 
condiționată, de gîndi- 
rea poetică originala pe 
care o exprimă.

Dacă în ce privește 
creația individuală e- 
lementul de bază, prio
ritar, e acela care re
prezintă esența, sub
stanța, tot așa se întim- 
plă și atunci cînd ne 
raportăm la o întreagă 
literatură în care pre
ponderent și definito
riu e fondul ei adine și 
(mperisabil ce se cons- 
stituie ca tradiție. Asu
pra acestuia autorul 

• meditează cu multă pă
trundere în cîteva ar
ticole scrise cu decenii

în urmă. Ținînd seama 
de procesul complex 
de deșteptare a litera
turilor naționale la 
mijlocul veacului tre
cut — autorul evi
dențiază condițiile pro
prii in care a apă
rut și s-a dezvoltat li
teratura noastră, a că
rei tradiție in ceea ce 
are mai specific poar
tă pecetea fondului de 
spiritualitate autohton, 
a firii poporului, fiin- 
du-i străine, „anxieta
tea metafizică", „ceea 
ce e morbid și nelă
murit" („Tradiție cla
sică șl tradiție națio
nală", „Tradiția lite
rară Românească"). In 
mod semnificativ inte
resul autorului se în
dreaptă spre valorile 
reprezentative ale lite
raturii noastre — Emi- 
nescu. Creangă. Re- 
breanu, Sadoveanu — 
scriitori a căror creație 
încorporează dimensi
uni profunde ale spe
cificului național. La 
data la care scria, au
torul putea vorbi de. o 
experiență încă ne
maturizată a romanu
lui nostru, așa în- 
cît îndemnul său din 
1935 : „Romanul româ
nesc are nevoie de c 
consolidare nu de o 
supraproducție" viza 
un salt calitativ al a- 
cestui gen pe care dez
voltarea ulterioară a 
literaturii avea să-1 
înregistreze. înclina
rea spre poezie și spre 
povestire îi ap -ea lui 
Al. Philippide 5 o vo
cație a literaturii noas
tre, care nu îngăduie 
însă improvizația co
modă, ușurătatea. O 
poezie care nu e „re
zultatul unei lungi in
cubații și al unei 
munci interioare" de
vine un produs amorf, 
mediocru, pe care în
săși limba românească, 
altminteri „un minu
nat instrument liric", 
nu-1 tolerează, îl de- 
conspiră. („Poezie șl 
mediocritate").

Prilejuite uneori de 
comemorarea unui 
scriitor, de apariția u- 
nei cărți, aceste pil
duitoare considerații 
asupra adevăratelor 
sensuri ale actului de 
creație ce necesită ta
lent. conștiință artis
tică. stringentă a Rîn- 
dirii. îndeamnă toto
dată la o atitudine re
ceptivă față de noutate, 
față de veritabilele ino
vații. dar circumspectă 
la orice larmă, nu o 
dată contagioasă, a pe
risabilelor mode si 
mimetisme.

Se poate desprinde și 
din acest volum o 
înaltă concepție artis
tică pe care Al. Phi- 
lippide a ilustrat-o și a 
slujit-o cu o nobiiă 
consecventă în tot pro
cesul de elaborare a 
impunătoarei sale o- 
pere.

Adrian ANGHELESCU

Eugen BARBU:

„Jurnal în China"
Disponibilitățile scrii

torului Eugen Barbu 
pentru cele mai diver
se specii literare sînt 
edificator afirmate de 
creația sa tipărită pînă 
acum. Autor al unor 
remarcabile nuvele, al 
unor cunoscute roma
ne, dintre care amintim 
„GROAPA" și „PRIN- 
CEPELE" — scrii
torul a publicat, de 
asemenea, un vo
lum de versuri, cîteva 
piese de teatru și — 
cu o consecvență măr- 
turisindu-i adeziunea
— cîteva cărți de 
reportaje, de note de 
călătorie, începînd cu 
volumul „PE-UN PI
CIOR DE PLAI" pînă 
la mai recentul „JUR
NAL TN CHINA". A- 
ceasta din urmă a- 
duce încă o dovadă , 
asupra vocației auto
rului către ceea ce aș 
numi pitorescul sem
nificativ. Descoperirea 
unei lumi, a unui uni
vers inedit, a unor 
realități vag imaginate 
prin lecturi anterioare 
se metamorfozează în 
pagini de un lirism 
der.s. Ai — străbătind 
multe din paginile a- 
cestui jurnal — senti
mentul că autorul re
trăiește pentru cititor, 
emoția unei spectacu
loase cunoașteri. Des
coperind o altă reali
tate, el se descoperă și 
se definește pe sine, 
trece cu dezinvoltură
și firesc de la medita
ția nostalgică (datora
tă, să spunem, con
tactului cu vechi tem
ple — mărturii ale ra
finamentului, ale sub
tilității arhitecturii 
chinezești) la inventa
rul minuțios al cere
monialului ceaiului, la 
relevarea vitalității u- 
nel întreprinderi in
dustriale sau agricole
— realități cotidiene, 
făurite de poporul chi
nez, înălțat de revolu
ția socialistă la o nouă

condiție a existenței 
«ale.

Cel mai adesea ob
servația se dovedește 
acută, senzația se co
munică prin aflarea u- 
nor echivalențe suges
tive în cuvinte. Poetul 
însoțește cu constanță 
și fidelitate, în aceas
tă călătorie, pe proza
torul atent la gesturi 
și atitudini umane, pe 
publicistul preocupat 
de descifrarea sensu
lui realităților, a di
namicii lor interioare 
și a devenirii lor. Fără 
a lăsa senzația (destul 
de frecvent întîlnită în 
cărți de acest fel) a 
călătorului care pri
vește mai mult în pa
ginile ghidului tu
ristic decît la măre
ția monumentelor și 
splendoarea peisajului 
ce i se înfățișează, Eu
gen Barbu nu-și refu
ză apelul la lecturi, la 
note de călătorie sem
nate de autori consa- 
crați. In rememorarea 
itinerarului său, auto
rul nu va uita să no
teze : „Aud sub mine 
munca zgomotoasă a 
roților bătrinelor ca- 
rite ale spătarului Mi- 
lescu". Va comunica, 
de asemenea, încă de 
la începutul cărții pro
misiunea de a „folosi 
citatele cele mai inte
resante" din cartea lui 
G. Călinescu despre 
China, pornind de la 
considerentul că „tim
pul lucrează și a- 
supra locurilor, și asu
pra oamenilor cu a- 
ceeași indiferență și 
despre orice pot fi 
spuse lucruri noi". Nu
mărul autorilor, al 
cărților despre China 
citate în acest JUR
NAL este impresio
nant, fără ca să avem 
sentimentul prezenței 
unei „megalomanii a 
lecturilor". Confrunta
rea cu impresiile alto- . 
ra, dezicerea sau ade
rarea la ele nu se pro

duc în chip nesempiii- 
cativ; citatele înseși nu 
sînt așezate în carte la 
întîmplare, ci se inte
grează firesc impresii
lor proprii, neîmpovă- 
rînd gratuit fluența re
latării. Dar dacă dintre 
sugestiile care te soli
cită citind această 
carte ar fi să aleg una, 
atunci n-aș ezita să 
numesc capacitatea 
scriitorului de a re- 
picta peisaje prin mi
raculoasa putere a 
cuvîntului, de a re-de- 
sena cu mînă sigură 
de portretist atent la 
detalii chipurile oa
menilor întîlniți, de a 
re-invia cu forță evo
catoare evenimente 
rămase în file de cro
nică și vers de legen
dă. Efortul de vizuali
zare, de comunicare cît 
mai apropiată de di
mensiunile modelului 
se materializează în 
formulări pregnante.

Vom observa to
tuși, că, mai ales în 
capitolele destinate re
constituirii tradițiilor 
culturale, legendelor, 
apelul la lecturi este 
cîteodată excesiv, ate- 
nuînd ritmul unor 
părți ale evocării prin 
acumulări de date și 
fapte, cursiv dar li
vresc comunicate.

Itinerarul parcurs
— orașele Pekin, Nan
kin, Șanhai, Canton, 
cu împrejurimile lot
— prilejuiește scriito
rului o călătorie în 
prezentul, trecutul și 
viitorul Chinei, des
coperirea virtuților 
creatoare ale genera
țiilor nenumărate ale 
unuia dintre cele mai 
vechi popoare, a di
mensiunilor unei ci
vilizații multiseculare. 
Totodată, autorul co
munică satisfacția în- 
tîlnirii cu realitățile 
unei țări radical mo- . 
dificată de revoluție.

Nicolae DRAGOȘ
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PRIMIRE

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Pățan, a primit, sîm
bătă dimineața, pe ministrul comer- ■ 
țului exterior al Cehoslovaciei, An- 
drej Barcak.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a participat Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior.

DE MINIȘTRI
5

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Cehoslovaciei la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea . in 
continuare a relațiilor economice și a 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări.

(Agerpres)

Semnarea Acordului privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anii 1971-1975

intre România și Cehoslovacia
în urma tratativelor desfășurate la 

București la 30 ianuarie a fost sem
nat Acordul între guvernul Republi
cii Socialiste România și guvernul 
Republicii Socialiste Cehoslovace 
privind livrările reciproce de mărfuri 
pe anii 1971—1975.

Potrivit acestui acord, care preve
de o creștere de peste 50 la sută a 
schimburilor comerciale in compara
ție cu perioada 1956—1970, România 
va exporta : tractoare, autocamioane 
de 5 tone, autoturisme „Dacia11 și 
autoturisme de teren, mașini agricole. 
Vagoane de marfă, nave, mășini- 
unelte, electromotoare, transforma
tori de forță, aparataj electrotehnic, 
mașini și utilaje pentru construcții, 
mașini de calculat, elemente de, auto
matizare, energie electrică, produse 
petrolifere și chimice, produse ale in
dustriei lemnului, materiale de con
strucție, produse agroalimentare. ale 
industriei ușoare, bunuri de larg con
sum și altele.

Lir -rîndul său, Cehoslovacia, va li
vra instalații și utilaje energetice, in
stalații și utilaje pentru industria 
metalurgică, industria chimică, in
dustria lemnului și industria alimen-

tară, mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară, mașini-unelte, aparataj 
de înaltă și joasă tensiune, mașini și 
utilaje pentru construcții, autocami
oane grele și auto-remorchere „Ta- 
tra“, autobuze și autoturisme „Sko- 
da“, cărbune cocsificabil, cocs me
talurgie, laminate și țevi de oțel, pro
duse refractare, produse chimice, 
produse ale industriei alimentare și 
ușoare, bunuri de larg consum și al
tele.

Documentul a fost semnat din par
tea română de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, iar din 
partea cehoslovacă de Andrej Barăak, 
ministrul comerțului exterior.

La semnare au participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Miroslav Sulek, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești, precum și membrii celor două 
delegații care au purtat tratative in 
vederea semnării acestui acord.

★

Cu prilejul semnării Acordului co
mercial de lungâ durată, ministrul 
Cornel Burtică a oferit un dejun.

(Agerpres)

Plecarea ministrului

Sîmbătă după-amiază, a părăsit 
Capital/ ministrul comerțului exte
rior al-<°hcslovaciei, Andrej Barăak. 
care, la invitația ministrului român 
al comerțului exterior, a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Cornel

■ Burtică și de alți membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului 
rior, precum și de Miroslav 
ambasadorul Cehoslovaciei la 
rești.

Solicitat să aprecieze stadiul____
al relațiilor economice româno-ceho- 
slovace, precum și evoluția lor in lu
mina Acordului comercial de lungă 
durată, încheiat sîmbătă, Andrej 
Barăak a făcut redactorului Agenției 
Române de presă „Agerpres11, Tudose 
Nițescu, următoarea declarație : Le
găturile economice dintre țările noas
tre urmează în mod firesc calea re
lațiilor de prietenie frățească dintre 
cele două țări. Aceste., legături s-au 

' dezvoltat și adîncit continuu, aeea'ce 
' a creat cadrul unei colaborări deose- 

, bit.de fructuoase .pentru fiecare etapă 
■ pe care am parcurs-o.

în acest context, interlocutorul și-a 
exprimat satisfacția pentru noul a- 
cord comercial, care prevede pe lingă • 
majorarea substanțială a livrărilor 
reciproce și o diversificare a struc
turii acestora, ceea ce evidențiază 
dorința și interesul ambelor părți.

Sîntem convinși — a spus în înche
iere ministrul Andrej BarC'ak — că 
prevederile noului acord comercial, 
pregătit din timp și cu minuțiozitate,

vor fi depășite, protocoalele comer
ciale care se încheie anual avînd un 
rol deosebit în acest sens. Există toa
te condițiile ca relațiile economice 
dintre țările noastre să se dezvolte și 
mai mult.

Exte- 
Sulek, 
Bucu-

actual

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță că, la tragerea de 
amortizare a asigurărilor pe 
viață din 30 ianuarie 1971, au ie
șit următoarele opt 
de litere :

1) F.I.W 2) I.W.U.
4) E.E.E. 5) O.O.F.
7) P.F.Y. 8) I.F.V.

Toți (asigurații care
le în floare și au trecute
ele un'a sau mai multe din 

.jiceste combinații ale căror lite- 
' Tei, sint înscrise în ordinea ieși

rii la tragere, se vor prezenta 
la unitățile ADAS, pentru a-și 
primi sumele cuvenite.

combinații

3)
6)

au

F.N.O.
O.Z.G.

polițe- 
în

Lucrările celei de-a IV-a sesiuni
a Comisiei mixte româno-israeliene

Manifestări consacrate aniversării
semicentenarului partidului FAPTUL

în perioada 26—30 ianuarie a.c. 
s-au desfășurat la București lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-israeliene.

în urma tratativelor purtate, 
seara zilei de 30 ianuarie au 
semnate Acordul comercial pe 
rioada 1971 — 1975 intre Republica
Socialistă România și statul Israel, 
precum și Protocolul celei de-a IV-a

in 
fost 
pe-

sesiuni a Comisiei mixte româno- 
israeliene.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, iar 
din partea israeliănă de Chaim 
Gvati, ministrul agriculturii și dez
voltării.

(Agerpres)

Cronica zilei
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Sîmbătă au fost semnate la Bucu
rești protocoalele privind dezvoltarea 
relațiilor economice, schimbului de 
mărfuri intercooperatist și extinde
rea legăturilor ■ de ordin tehnic, cul
tural și informațional dintre Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Con
sum (Centrocoop). Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești 
(UCECOM) și Liga Națională a Coo
perativelor și Ajutorului Reciproc din 
Italia (Legacoop).

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de Ion Smedescu, se
cretar general al Centrocoop, și Stan 
Udrea, vicepreședinte al UCECOM, 
iar din partea italiană de Arcangelo 
Valii, membru în conducerea Lega
coop.

Au fost de față Dumitru Bejan, 
președintele Centrocoop, și Uie Ale- 
xe, președintele UCECOM.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
italieni au părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se spre patrie.

(Agerpres)

vremea
IERI IN ȚARA : Vremea s-a men

ținut relativ frumoasă și călduroasă în 
toate regiunile țării. Cerul a fost va 
rlabil, mai mult senin în sud-estul ță
rii. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 3 grade la Blaj șl 14 grade la Bu
zău. IN BUCUREȘTI : Vremea a fost' 
frumoasă și călduroasă. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 12 grade.

TIMPUL PROBABIL PENTRU ZILE
LE DE 1, 2 ȘI 3 FEBRUARIE. ÎN 
ȚARA : Vremea va fi în general căl
duroasă, cu cerul variabil. Unele în- 
nourărl mai pronunțate se vor sem
nala în vestul și nordul țării, unde vor 
cădea precipitații slabe, izolate. Vînt 
potrivit. Temperatura va înregistra o 
ușoară scăderi în regiunile din nordul 
țării. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, Iar maximele 
între 5 si 15 grade, local mai ridicate 
în sudul tării. Ceață seara șl diminea
ța. IN BUCUREȘTI : Vremea va fi în 
general frumoasă șl călduroasă, cu cer 
variabil. Vînt slab, 
reglstra o scădere 
Intervalului.

Concurs de scenarii pentru
• V

cu tematică rutieră
Un concurs de scenarii pentru 

filme, cu tematică rutieră, la care 
este invitată să participe oricare per
soană interesată să contribuie la 
îmbunătățirea circulației pe drumu
rile publice, a fost organizat de Mi
nisterul Afacerilor Interne: Scenariile 
pentru concurs urmează a fi astfel 
concepute incit durata maximă a fil-

Temperatura va în- 
ușoară la sfîrșltul

mului să nu depășească 12 minute. 
Cele mai bune lucrări vor fi premiate 
și achiziționate de Ministerul Aface
rilor Interne.

Regulamentul concursului, care se 
încheie la 31 martie, precum și infor
mații suplimentare se pot obține de 
la serviciile de circulație din în
treaga tară. (Agerpres)

La Casa Centrală a Armatei a 
avut loc o sesiune consacrată glo
rioasei aniversări a semicentenarului 
Partidului Comunist Român. Au par
ticipat lectori, propagandiști .și ca
dre militare. Cercetători de la Insti
tutul de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R. și de 
la Centrul de studii și cercetări de 
istorie și teorie militară au făcut ex
puneri referitoare la activitatea teo
retică și practică desfășurată de Par
tidul-Comunist Român 
construcției militare, la 
ducător al partidului în 
matei de tip nou.

Biblioteca centrală a 
Forțelor Armate a organizat simpo
zionul „Cărți noi dedicate semicen
tenarului Partidului Comunist Ro
mân11, la care au participat numeroși 
cititori, ofițeri, maiștri militari, su
bofițeri și salariați civili din M.F.A.

★
în cinstea apropiatei aniversări a 

semicentenarului partidului, in nu
meroase localități din țară au loc a- 
dunări, simpozioane, întîlniri ale oa
menilor muncii cu reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat, cu 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești și cu personalități ale vieții 
științifice și culturale.

La Teatrul „Victor Ion Popa11 din 
Birlad a avut loc o însuflețită întîl- 
nire în cadrul căreia tovarășul 
Gheorghe Tănaseț prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Va
slui, președintele consiliului popular 
județean, a înfățișat tabloul vast al 
transformărilor înnoitoare care s-au 
statornicit în viața oamenilor, a ora
șelor și satelor din acest județ in 
anii socialismului și îndeosebi în cin
cinalul recent încheiat.

in domeniul 
rolul con- 
făurirea ar-
Ministerului

întîlniri asemănătoare au mal avut 
loc in ultimele zile Ia Casa de cul
tură a sindicatelor din Tulcea, mani
festare care a reunit mai bine de 
1 500 elevi, cadre didactice, muncitori 
și funcționari, precum și la . Constan
ța și Eforie Sud. La Cîmpeni, în ju
dețul Alba, a fost organizat un sim
pozion evocînd momente semnifica
tive din activitatea P.C.R. și a miș
cării revoluționare din țara noastră.

Casele de. cultură din Buzău și Rm. 
Sărat, precum și căminele culturale 

•din 80 de localități rurale ale jude
țului Buzău au organizat conferințe 
consacrate luptei desfășurate de par
tid pentru eliberarea socială și na
țională a celor ce muncesc, pentru 
victoria orînduirii socialiste pe pă- 
mintul patriei noastre.

în diferite localități din județele 
Mehedinți, Tulcea, Alba, Constanța 
s-au ținut șezători, au fost organizate 
montaje literare și s-au deschis ex
poziții de cărți și documente închi
nate activității neobosite desfășurate 
de Partidul Comunist Român în de
cursul ; întregii sale existențe, pen
tru năzuințele spre bunăstare și pro
gres ale celor ce muncesc.

★
La clubul D.N.M. „Navrom11 Con

stanța a început sîmbătă faza jude
țeană a întrecerii republicane, mani
festare care reunește brigăzile artis
tice de agitație de la orașe și sate. 
Participă 25 de formații selecționate 
la faza precedentă. La această ma
nifestare. consacrată aniversării 
micentenarului partidului, 
artistice constănțene prezintă i 
grame inspirate din viața nouă 
orașelor și satelor dobrogene.

(Agerpres)

DIVERS

se- 
brigăzile 

pro- 
i a

Aniversarea unei întreprinderi
Uzina „Armătura11 din Cluj a săr

bătorit sîmbătă cinci decenii de e- 
xistență. La adunarea festivă, care a 
avut ioc cu acest prilej, tovarășul 
Aurel Duca, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, președin
tele consiliului popular județean, 
transmis colectivului 
ingineri și tehnicieni salutul organe
lor locale de partid și de stat. In
ginerul Vasile Lazăr, directorul în
treprinderii. a înfățișat drumul par
curs de uzină în anii construcției so
cialiste, importantele succese obținu-

a
de muncitori,
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Ieri, la handbal „CUPA FEDERAȚIEI 
ROMÂNE DE HOCHEI"

O victorie ap fandată a echipei clujene
CLUJ (prin telefon).— învinși de 

Uni verși1, atea București, în seara pre- 
■ cedenlă, la un Scor 'foarte; sever 

(28«17), handbaliștii de1 la':Poiitehni- 
ca Galați 'păreau șiMefiiivictime ^si
gure in fața dinamoviștilor budu- 
reșteni. Pe teren, la început, nimic 
nu părea să dezmintă presupunerile. 
Nica, Moldovan, Lieu și coechipierii 
lor pasau destul de degajat, căutînd 
culoarul de șut prin angajări repetate 
ale pivoților. Cel dinții gol însă il 
înscriu gălățenii. Egalarea survine cu 
mari eforturi. Se vede bine că bucu- 
reștenilor, de data asta, șuturile la 
poartă nu le stau prea la îndemînă. 
Gălățenii se simt stăpîni pe joc, in 
atac reușesc deseori să-l surprindă 
pe portarul Penu, menținînd scorul 
egal pină către terminarea reprizei. 
A fost nevoie ca antrenorul Vlase să 
trimită in teren garnitura completă, 
pentru ca greu, foarte greu. Dinamo 
să termine la pauză cu un avans de 
2 goluri (10—8). A rămas „repriza a- 
devărului11, în care — în joc, ca și 
pe tabela de marcaj — s-a văzut 
exact diferența de valoare dintre cele 
două echipe. Dinamo a învins cu 
19—12. O repriză frumoasă, mai ales 
prin ceea ce au reușit să facă în
vingătorii. Cel puțin de 15 ori mingea 
a nimerit bara, cei doi portari tre- 
cînd insă în mod egal prin emoțiile 
respective...

Clujenii sînt în formă. Comporta
rea lor bună, dovedită în seara pre
cedentă in fața campionilor, a putut 
fi aplaudată și ieri. într-un meci, e 
drept nu cu un adversar de talia 
steliștilor, dar oricum suficient de re
dutabil (Sport Club Bacău), decis 
să lupte pentru a evita zona retro
gradării Prin gabaritul lor. dar și

II

prin atenția cu care și-au creat oca
ziile de șut, handbaliștii clujeni și-au 
asigui-ât un substanțial avantaj în 
prima ..repriză. La jJâuzăî Conduceau 
cu 10—3. Pentru Universitatea, re
priza.! secundă a devenit un adevărat 
calvar; în timp ce băcăoanii percu
tau, aproape cu regularitate, poarta 
lui lancu (acesta nefiind întotdeauna 
vinovat de primirea golurilor), clu
jenii reușeau foarte greu să se apro
pie de poarta lui Belu. Pînă la urmă, 
Universitatea cîștigă la aceeași dife
rență de puncte ca la 
final : 18—11.

A urmat marele derbi 
Universitatea București, 
parte a întrecerii echilibrul de forțe 
a fost evident, ceea ce confirmă de 
altfel forma în care se află aceste 
două fruntașe ale handbalului nostru. 
Pînă la pauză Steaua, cu un joc ceva 
mai hotărit, a reușit să conducă cu 
8—7. După pauză s-au impus cu 
destulă autoritate, obținînd o victorie 
suficient de concludentă : 20—14. De 
subliniat că, deși a jucat în total doar 
20 de minute, Gruia a marcat 7 go
luri. El avea să fie ținut mai mult 
pe banca rezervelor. întrucît s-a re
simțit după accidentul avut în meciul 
precedent.

înaintea meciurilor amintite mai 
sus, Politehnica Timișoara și Voința 
București au înregistrat victorii la 
limită : 13—12 cu • Dinamo Brașov și 
respectiv 11 —10 cu Știința Lovrin.

Astăzi turneul de la Cluj se în
cheie. Va avea loc încă unul din ma
rile derbiuri ale campionatului : 
Steaua va întîlni pe Dinamo Bucu
rești.

Pe patinoarul artificial de la 
Miercurea Ciuc. cele cinci echipe 
continuă lupta pentru cucerirea „Cu
pei F.R.H". Ieri, s-au disputat parti
dele București — Miercurea Ciuc și 
Bratislava — Budapesta.

In primele 10 minute 'șilp meoțului;

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE BOB

PRIMELE DOUĂ MANSE 
S-ÂU AMÎNAT

se

(Urmare din pag. I)

m

pauză. Scor

: Steaua — 
în prima

I. DUMITRIU

între Miercurea Ciuc • și- București/ 
echipa locală'a supus pbart'ă-liîi Du 
mitraș unui presing permanent. Pînă: 
la urmă însă plusul de experiență al 
bucureștenilor a avut un cuvint greu 
de spus, reușind să obțină o victorie 
comodă la scorul de 13—0 (3—0; 5—0; 
5—0). în cea de a doua partidă — 
Bratislava—Budapesta — victoria a 
revenit hocheiștilor slovaci la scorul 
de 6—4 (1—0 ; 3—2 : 2—2).

Sîmbătă la Cervinia urmau să 
desfășoare primele două manșe din 
cadrul campionatului mondial de bob 
pentru echipajele de patru pefsoade. 
Deoarece echipajele Italiei (ambele) și 
alb' S.U.A.' aii sulerit accidente, iar 
pîrtia a fost deteriorată, cele două 
manșe au fost aminate, urmînd ca ele 
să se dispute astăzi dimineață. Ju
riul internațional a publicat un comu
nicat prin care arată că aminărea se 
datorește în parte și timpului nefavo
rabil

te de colectivul ei, în special în anii 
cincinalului 1966—1970.

Paiticipanții la adunare au adre
sat Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
in care se spune :

„Cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea uzinei „Armătura1- 
din Cluj, colectivul de salariați ex
primă conducerii de partid și de stat, 
dumneavoastră personal, iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
profunda recunoștință, cele mai vii 
mulțumiri pentru sprijinul acordat în 
dezvoltarea, sistematizarea și moder
nizarea întreprinderii noastre.

In cele două decenii de economie 
planificată producția de armături a 
uzinei a crescut de 22 de ori, s-au 
asimilat peste 160 de noi produse, iar 
celelalte au fost continuu perfecțio
nate și. modernizate, atingînd un ni
vel tehnic și calitativ în concordan
ță cu cerințele beneficiarilor interni 
și externi. în cursul cincinalului tre
cut, colectivul uzinei a înfăptuit îna
inte de termen sarcinile de plan, rea- 
lizînd suplimentar produse în valoa
re de 90,5 milioane lei.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, se spune in 
încheierea telegramei, de hotărîrea 
■noastră neclintită de a înfăptui cu 
.cinste sarcinile .ce. ne revin, de a 
cbhtribui' astfel lă făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, la 
înflorirea scumpei noastre patrii și 
binele întregului popor11.

(Agerpres)
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In cîteva
ÎN CADRUL CONCURSULUI DE 

SALA DESFĂȘURAT LA LEIPZIG, 
cunoscuta campioană RITTA SCH
MIDT a cîștigat proba de săritură in 
înălțime cu rezultatul de 1,81 m, iar 
KARIN BALZER a terminat învin
gătoare în cursa de 50 m garduri 
timpul de 7” 2/10.

cu

A
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SELECȚIONATA DE RUGBI 
R.F. A GERMANIEI va susține 
noul sezon internațional 5 meciuri. 
Rugbiștii vest-germani vor intîlni in 
două jocuri mai importante selecțio
natele Franței și respectiv României, 
în program mai figurează întîlniri cu 
echipele Olandei, Armatei Britanice 
și Royal Air Force-Anglia.

ECHIPA IUGOSLAVA DE FOT
BAL STEAUA ROȘIE din Belgrad 
care se află în turneu în Argentina 
a jucat la Rosario cu formația RI
VER PLATA. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate 2—2 (2—rl).

rînduri
LA HAMBURG, recordmana mon

dială în proba de săritură in lungi
me, sportiva vest-germană HEIDE 
ROSENDAHL, a terminat învingă
toare cu performanța de 6,64 m. 
Campioana olimpică a probei, VIO
RICA VISCOPOLEANU, a realizat 
6,04 m. Proba masculină de 60 yarzi 
plat a fost ciștigată de vest-germanul 
G. HIRSCHT, cronometrat in 6”l/10.

LA BARCELONA s-a disputat me
ciul de box pentru campionatul eu
ropean. la categoria ușoară între de
ținătorul titlului, spaniolul MIGUEL 
VELAZQUEZ și italianul ANTONIO 
PUDDU. Victoria a revenit la punc
te pugilistului spaniol.'

//

între 1—20 februarie

de iarnă"
informează Ministerul 

Interior, în perioada 
se va organi-

După cum 
Comerțului 
1—20 februarie a. c„ 
za in întreaga țară „Tîrgul de iar- 
nă“j în cadrul acestuia vor fi des
făcute uncie articole de îmbrăcă
minte specifice sezonului la prețuri 
reduse pînă la 30 la sută.

Se includ in această categorie u- 
nele confecții pentru bărbați, femei 
și adolescenți, tricotaje, articole de 
sport și de galanterie.

TERAPIA"

(Agerpres)

' În jurul unei 
inovații• »
Iîn urmă cu cîteva săptămlni. 

la 11 decembrie, relatam că 
medicul ortoped sătrnărean 
I Aurel Boț a realizat un pat 

care permite un tratament efica
ce și ușurează suferințele pa- 

Irienților cu fracturi de coloană 
sau alte traumatisme grave. 
De atunci, autorul inovației pri
mește zilnic scrisori prin care 

(numeroși bolnavi îi solicită 
sfaturi, schițe, fotografii, după 
care să se ghideze în confecțio- 

I narea, pe plan local, a unor 
paturi similare. Și medicul Boț 
încearcă să găsească pentru fie- 

Icare răspunsul așteptat. Scri
soarea care i-a adus cea mai 
mare satisfacție este cea pri
mită de la Gheorghe Opincaru, 

Idin Bacău, care îl înștiințează 
că, pornind de la schițele tri
mise, a găsit o soluție mai 

I simplă și mai avantajoasă, pe 
care o va folosi în confecționa
rea unui pat pentru un bolnav 
din familia sa. Pe cît o atestă co- 

Irespondența primită, aparatul 
respectiv este de o certă utili
tate. Un motiv în plus pentru 
ca forurile de resort să găseas- 

Ică o soluție și mai simplă 
tru aplicarea inovației, .pe 
mai largă, în folosul celor

| resați.'

unui
profesor 

istorie

pen- 
scară 
inte-

Emil Popa, prolesor de istorie 
la Liceul din Copșa Mică, adop
tase in activitatea sa la cate
dră un obicei ciudat în primele 
zile ale fiecărui trimestru — re
latează intr-o scrisoare procu
rorul C. Dumitrescu de la Procu
ratura județeană Sibiu — asculta 
un mare număr de elevi și, 
incondeindu-t cu note foarte 
mici, nu-i „salva" decît dacă 
ei (sau părinții lor) știau să-și 
„dreagă" mediile prin tot felul 
de servicii și plocoane. Trimis 
in fața instanței de judecată, 
pentru aceste fapte, E.P. a fost 
condamnat de curind la șase ani 
închisoare.

Din mers
l '> Deta-.șat cu autocamionul 

21-DB-986 la Uzina de utilaj pe- 
Itrolier-.din Tîrgoviște, într-una 

din zilele trecute, Petre Miriță, 
șofer la Autobaza Găești, nu s-a 

Imai prezentat lai lucru sub cu
vint că are o defecțiune la mo
tor. A fost căutat peste tot, dar 
nimeni n-a reușit să dea nici 

I măcar de urma mașinii aflate 
in pană. N-a trecut însă mult 
și a apărut la domiciliul său din 

I Tîrgoviște, str. Cetății nr. 7. In 
autocamionul reparat chipurile 
„din mers" avea nu mai puțin 

, de... 52 de saci cu mălai și 
Nemaiavînd cum s-o in
el a declarat că făina 
lui Ion și Constantin 
din Dragodana — Stur- 

zeni, care o „procuraseră" de 
la magazinul alimentar „16 Fe
bruarie" din București. Aceștia 
însă nu au vrut să audă nici de 
făină, nici de șofer. în această 
situație, marfa (deocamdată) 
fără stăpîn a fost confiscată și 
au început cercetările pentru 
stabilirea provenienței ei.

făină 1 
toarcă, 
este a 
Neguț

Contează

sută mai mare decît în 1969. Unită
țile socialiste au primit un nu- 
măr insemnat de tractoare și 
mașini agricole perfecționate, can
tități sporite de îngrășăminte și 
alte substanțe chimice. Au fost ame
najate noi suprafețe pentru irigații și 
s-au pus in funcțiune sere legumi
cole moderne și complexe zootehnice 
de mare capacitate. în anul 1970 s-au 
realizat aproape 3,4 milioane tone 
grîu, aproape 6,4 milioane tone po
rumb, 769 000 tone floarea-soarelui, 
3,14 milioane tone sfeclă de zahăr, 1,7 
milioane tone cartofi de toamnă, 2 
milioane de tone de legume și tot 
atîtea tone de fructe și struguri, 
'’’otuși, cu toate eforturile făcute 

.ntru dezvoltarea și modernizarea 
pazei tehnico-materiale a acestei ra
muri, producția agricolă obținută în 
anul trecut a fost sub nivelul pre
vederilor planului și al realizărilor 
din anii anteriori. Neîndeplinirea 
planului a fost determinată de inun
dații și de alte calamități naturale. 
La aceasta au contribuit însă și 
unele neajunsuri dintr-o serie de u- 
nităti agricole socialiste, cu deosebire 
în ceea ce' privește aplicarea măsu
rilor agrotehnice, folosirea mijloace
lor de producție și a forței de muncă. 
Comunicatul consemnează și rezul
tatele în creșterea numărului anima
lelor, în producția sectorului zoo
tehnic.

în consens cu dezvoltarea econo
miei, transporturile au cunoscut a- 
nul trecut un amplu proces de dotare 
cu mijloace tehnice avansate ; a con
tinuat acțiunea de electrificare a unor 
linii de cale ferată, s-au modernizat 
sute de kilometri de drumuri publi
ce. Telecomunicațiile s-au dezvoltat 
prin intrarea în funcțiune de noi 
stații de -radiodifuziune și de televi
ziune și prin extinderea telefoniei 
automate urbane și interurbane. Co
municatul înfățișează, totodată, larga 
participare a României la circuitul 
mondial de valori materiale. Reține 
atenția că. în cadrul schimburilor co
merciale externe — al căror volum 
a fost de 22,8 miliarde lei valută —

exporturile au crescut într-o propor
ție mai mare decît importurile, și a- 
nume cu 13.5 la sută, față de 12 la 
sută.

Noi și importante obiective și ca
pacități industriale, care au întregit 
peisajul industrial al țării, au înscris 
pe actul lor de naștere anul 1970 Vo
lumul total al investițiilor realizate 
din fondurile centralizate ale statului 
s-au ridicat Ia 68 miliarde lei, planul 
fiind îndeplinit și depășit atit la total 
investiții, cit și la lucrările de con-

P.C.R. și a guvernului din noiembrie 
1970. toate obiectivele ce au rămas 
neexecutate vor trebui să fie termi
nate fără nici o amînare în aceste 
prime luni ale anului

Ca un corolar al succeselor obți
nute in dezvoltarea economiei, in 
creșterea venitului național — cu 7 
la sută față de anul 1969 — s-au asi
gurat condiții. pentru îmbunătățirea 
in continuare a nivelului de trai 
material și cultural al populației. în 
cursul anului 1970 s-a încheiat acțiu--

Am muncit mai bine,
am obtinut mai mu
strucții și montaje. Au fost date în 
funcțiune 390 noi capacități produc
tive importante ; au continuat lucră
rile de construcții pe marile șantiere 
ale țării — Sistemul hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier, 
hidrocentrala Lotru, combinatele si
derurgice de la Galați și Hunedoara, 
Combinatul de îngrășăminte azotoase 
din Slobozia și altele — a început 
construcția unor noi și importante 
obiective industriale. Planul anual 
de punere în funcțiune nu a fost 
însă îndeplinit integral. nerealizări 
mai importante fiind înregistrate în 
industria chimică, metalurgică, in
dustria lemnului, industria ușoară. în 
agricultură și silvicultură. Așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea la ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al

nea de generalizare a noului sistem 
de salarizare, au fost majorate sala
riile lucrătorilor dintr-o serie de ra
muri și sectoare ale economiei. Sa
lariul minim a fost ridicat la 800 lei, 
iar categoriile de salariați cu salarii 
mici beneficiază de scutiri și redu
ceri de impozite. Pe baza măsurilor 
adoptate, deși a avut ioc o oarecare 
creștere a nivelului prețurilor _ la 
unele produse, sporirea veniturilor 
din salarii a asigurat mărirea puterii 
de cumpărare, reflectată în creșterea 
salariului real, cu 8 Ia sută față de 
•anul precedent. în anul trecut, ve
niturile bănești ale țărănimii obți
nute din muncă în cooperativele a- 
gricoțe de producție au fost mai mari 
decît în 1969 ; datorită însă nivelului 
producției agricole, veniturile totale

ale țărănimii, in bani și in natură, 
au fost inferioare celor din anul an
terior. Nivelul de trai al oamenilor 
muncii de la orașe și sate a fost in
fluențat pozitiv de sporirea cheltuie
lilor statului pentru îrvățămiiit, 
știință, cultură ocrotirea sănătății ; 
a crescut volumul pensiilor, al aju
toarelor și burselor pentru studii, 
precum și al alocațiilor de stat pen
tru copii. în același timp, au conti
nuat să se îmbunătățească condițiile 
de locuit ale populației, prin con
struirea din fondurile statului și pe 
bază de credite acordate de stat a 
99 000 apartamente ; populația, în 
special de la sate, șl-a construit din 
fonduri proprii alte zeci de mii de 
locuințe.

Din cifrele și datele comunicatu
lui se desprinde că anul 1970 a fost 
deosebit față de alții. Sarcinile care 
au revenit tuturor sectoarelor de 
activitate au fost mai mari și mai. 
complexe. Iar înfăptuirea lor a cerut 
mari eforturi din partea întregii na
țiuni, o vastă muncă politică și orga
nizatorică. Sub conducerea partidu
lui. s-au găsit însă resursele nece
sare pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor prevăzute. Marile realizări 
economice și social-culturale consti
tuie o mîndrie pentru întregul nostru 
popor, un îndemn de a munci și mai 
spornic pentru a le consolida și lărgi 
în continuare. Cu conștiința de a se 
ști făuritorii unor noi și importante 
realizări, nutrind o încredere nestră
mutată în politica justă, verificată de 
viață, a partidului — întruchiparea 
năzuințelor și intereselor lor vitale 
— oamenii muncii au pășit în primul 
an al noului cincinal eu hotărîrea de 
a face totul pentru înfăptuirea lumi
nosului program de dezvoltare susți
nută a economiei noastre naționale 
adoptat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. Prin munca harnică, plină de 
inițiativă, clasa muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea; Întregul popor 
vor înscrie în cronica acestui an. a 
cincinalului în care am intrat noi și 
însemnate succese în măreața operă 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră.

cartea de vizită
medicamente de

„Terapia", marca fa
bricii ae medicamente 
din Cluj, este înscrisă 
oe mai bine de 100 
produse finite de sin
teză chimică organică 
Si pe un însemnat nu
măr de produse sub 
formă de tablete, dra- 
geuri, fiole, 
capsule etc.

Din marea clasă a 
vitaminelor sint sinte
tizate aici vitamina 
Kt, Ks, Vitamina H, 
Vitaminele B destinate 
uzului uman, precum 
și sectorului zooveleri- 
nar sub denumirea dc 
Vamixuri. Antitubercu- 
lostaticele au ca repre
zentant principal lli- 
drazida cunoscută în 
țară și peste hotare.

Tot la „Terapia" 
Cluj se mai fabrică 
substanțe energizanle 
și donatori de ioni, 
printre care glucoza in
jectabilă, acidul gluco
nic, acidul glutamic, 
precum și stimulente 
ale sistemului 
central.

în acest an, 
rapia" Cluj se 
industrializa noi produ
se, printre care Ciuta- 
mul feros. Levomepro- 
mazinul, Clorpromazin, 
Spironolacfonă Se lu

solufii,

nervos

la „Te- 
vor mai

a unor
calitate

si... firma»
De peste un an de zile, , 

lingă cooperativa meșteșugă
rească „Deservirea" din orașul 
Bălan (Harghita) funcționează 
și o secție de remaiat ciorapi. 
Funcționează este un fel de a 
spune, pentru că în acest timp 
lucrătoarele secției au dus o lipsă 
acută de comenzi. Și nu pentru 
că in Bălan nu ar fi existat 
ciorapi cu fire duse sau agățate. 
Ci pentru că, pur și simplu, în 
oraș nu se știa de înființarea 
acestei secții, deoarece conduce
rea cooperativei a uitat să 
pună o... firmă care să indice 
locul unde funcționează ea 1

pe

tocmesc documentații
le tehnologice de la
borator și experimen
tare în stația pilot pen
tru 23 de noi produse 
din diferite clase de 
medicamente. Cercetă
torii uzinei 
ocupați de înlocuirea 
materiilor 
import cu 
gene. în același timp, 
întregul colectiv de
pune eforturi pentru 
consolidarea și crește
rea continuă a presti
giului mărcii fabricii pe 
piața externă. în pre- 

este 
țări, 
tra-

sint pre-

prime din 
cele indi-

zent „Terapia" 
prezentă în 14 
unele dintre ele cu 
diție în producția de 
medicamente.

întreaga producție a 
Fabricii de medica
mente „Terapia" se 
realizează în condiții 
de tehnică modernă 
cu ajutorul unor insta
lații de mare randa
ment, unele dintre ele 
intrate în funcțiune în 
anii cincinalului trecut. 
Toate instalațiile noi 
lucrează la întreaga 
capacitate. Unele din a- 
cestea, printre care cea 
de fabricare a panto- 
tenatului de calciura- 
cemic, au atins parame
trii proiectați cu aproa-

pe un an și lumătate 
mai devreme, iar cele 
pentru producerea clo- 
ramfenicolului și hidra- 
zidei, ca urmare a u- 
nor măsuri tehnice și 
de organizare, și-au 
dublat capacitatea. Ca 
urmare a investițiilor 
făcute, a efortului co
lectivului, în 1970 s-a 
realizat o producție cu 
71,3 la sută mai mare 
decît în 1965. în cin
cinalul 1971—1975 pro
ducția fabricii va creș
te de 2,2 ori. Vor fi 
date în funcțiune noi 
capacități de produc
ție de mare complexi
tate, printre care cea 
de pantotenat de calciu 
de 300 tone pe an și 
instalația de gluconat 
de calciu.

— îh acest an, ne 
spunea chimistul Ștefan 
Mureșan, directorul fa- 

noastră 
de ani 
întregul 
____ 10- 
noi și

bricii, unitatea 
împlinește 50 
de existență. întregi 
nostru colectiv este lu 
tărît să obțină 
însemnate succese, ast
fel încît marca fabricii 
„Terapia" să-și onoreze 
prestigiul de care se 
bucură.

Al. MUREȘAN corespondentul „Scînfeii"

Speculant... 
si cu acte

9

false
dinîn Piața Mihai Vlteazu 

Cluj atenția organelor de miliție 
a fost atrasă de un individ care 
vindea circa 900 kg de porumb 
boabe la preț de speculă Cerîn- 
du-i-se buletinul de identitate 
și certificatul de producător, el 
s-a prezentat drept Alexandru 
Barth, născut în 1919 în comuna 
Tufari, județul Mehedinți, cu 
domiciliul în Timișoara, strada 
Mureș nr. 130. Prezenta ca dova
dă, în afară de buletin și un cer
tificat de producător eliberat de 
Consiliul popular al municipiului 
Timișoara. Efectuîndu-se cerce
tări la Timișoara, a reieșit însă 
cu totul altceva. Numitul Ale
xandru Barth se afla acasă și-și 
vedea liniștit de treburi. Cine 
era atunci speculantul ? După 
investigații, identitatea lui a fost 
stabilită. în realitate il cheamă 
Ștefan Birca și este din Galați, 
str. Traian 180. Cu antecedente 
penale, el furase actele de mai 
sus și se apucase de... speculă. 
Astfel și-a adăugat la palmares 
o nouă ispravă, pentru care va 
răspunde în fața organelor 
justiție.

dede :Rubrics redactata 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii"
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BRUXELLES

Nguyen Thi Binh despre tratativele

» ÎNTREVEDERE JARRING — ZAYAT • CONVOCAREA CON
SILIULUI APARĂR11 NAȚIONALE AL R.A.U. PENTRU 2 FE
BRUARIE • UN APEL AL REGELUI MAROCULUI • TURNEUL 

LUI ARAFAT ÎN ȚĂRILE ARABE
SANTIAGO DE CHILE HO.— Trimisul special Agerpres V. Sta- 

mate transmite: In continuarea lucrărilor celui de-al 23-lea 
Congres al Partidului Socialist din Chile, ședința de vineri dimi
neața a fost rezervată cuvintărilor de salut ale delegațiilor străine.NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Gunnar Jarring a avut o nouă în
trevedere cu reprezentantul R.A.U. la 
Națiunile Unite, Mohamed Zayat. 
Jarring a conferit ulterior cu sir Co
lin Crowe, reprezentantul Angliei la 
Ci.N.U. și președinte al Consiliului 
de Securitate pe luna în curs. Aces-' 
te întrevederi, apreciază agențiile de 
presă, sînt menite să-i ofere lui Jar
ring elemente pentru raportul ce ur
mează să-l prezinte săptămîna vii
toare secretarului general 
U Thant, care-1 va aduce 
cunoștința Consiliului

★
CAIRO — înainte 

rie, data expirării

de
al O.N.U., 
ulterior la 
Securitate.

5 februa- 
de-a 

a fo-
de

celei 
doua perioade de încetare 
cului, o vie activitate diplomatică se 
desfășoară la Cairo. După cum a- 
nunță ziarul „Al Ahram", Mahmud 
Riad, ministrul de externe egiptean, 
l-a primit pe Donald Bergus, repre
zentant al intereselor S.U.A. la Cairo. 
Salah Gohar, .subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, s-a 
întreținut cu ambasadorul Marii Bri
tanii la Cairo, iar Mohamed Riad, 
ministru plenipotențiar la același mi
nister, a conferit cu ambasadorul 
Franței la Cairo. „Discuțiile, adaugă 
ziarul, au avut ca obiect evoluția 
probabilă a situației din zonă în a- 
junul expirării perioadei de înceta
re a focului, după ce nota guvernu
lui din Tel Aviv a demonstrat că 
Israelul tergiversează aplicarea prin
cipiului care prevede evacuarea to
tală a teritoriilor arabe ocupate".

Același ziar anunță că președinte
le R.A.U., Anwar Sadat, a convocat 
pentru ziua de 2 februarie Consi
liul Apărării Naționale într-o ședin
ță specială.

în cadrul dezbaterilor, care vor fi 
consacrate examinării aspectelor po
litice și militare ale situației din 
zonă, Mahmud Riad, ministrul afa
cerilor externe, va vorbi despre e- 
voluția negocierilor de la Națiunile 
Unite, iar Mohamed Fawzi, minis
trul apărării, va prezenta un raport 
militar, relevă „Al Ahram".

RABAT. — Youssef Bel Abbes, mi
nistrul de externe al Marocului, a 
remis, la 30 ianuarie, ambasadorilor 
Angliei, Franței, S.U.A. și U.R.S.S. 
un mesaj adresat de regele Hassan 
al Il-lea acestor țări. In mesaj se 
arată că „acordul privind încetarea 
focului în Orientul Apropiat urmează 
să expire la 5 februarie a. c. fără ca 
acțiunile întreprinse de mediatorul 
O.N.U., Jarring, să fi dus la aplica
rea recomandărilor Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite, care au re
afirmat necesitatea evacuării terito
riilor ocupate de trupele israeliene 
(rezoluția Adunării Generale din 
5 noiembrie 1970) și recunoașterea 
dreptului poporului palestinean de a 
dispune de el însuși (rezoluția Adu
nării Generale din 5 decembrie 1970)“. 
în context se face un apel către cele 
patru țări și sînt invitate toate sta
tele membre ale O.N.U. să depună 
toate eforturile în vederea aplicării 
imediate a 
a se pune 
Apropiat.

PARIS 30 (Agerpres). — Negocie
rile petroliere franco-algeriene au 
continuat vineri dimineața la nivel 
de experți, iar in cursul după-amiezii 
s-au întîlnit șefii celor două dele
gații, Francois. Xavier Ortoli și Ab
delaziz Bouteflika.

După aproape șase luni de convor
biri, a fost realizat un acord limitat 
la un punct din dosarul fiscal. S-a 
convenit ca societățile franceze „Elf- 
Erap" și „Compagnie Franțaise des 
Petroles" să depună în următoarele 
zile echivalentul a șase milioane de 
dinari (un dinar egal 1,1 franci) cu 
titlul de avans pentru restanțele im
pozitelor neplătite în anii 1969 și 1970.

Șefii celor două delegații au con
venit să continue convorbirile la în
ceputul săptămînii viitoare.

BRUXELLES 30 (Agerpres). — La 
invitația Asociației internaționale a 
juriștilor democrați și a Comitetului 
național belgian de apărare a Vietna
mului, la Bruxelles a sosit ministrul 
afacerilor externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, d-na Nguyen 
Thi Binh.

Intr-un interviu acordat televiziunii 
belgiene. Nguyen Thi Binh a subli
niat că principala cauză a stagnării

convorbirilor de la Paris în problema 
vietnameză o constituie continuarea 
agresiunii S.U.A. în Indochina. Pen
tru ca tratativele să fie urnite din 
punctul mort, a subliniat ministrul, 
este necesar ca Administrația S.U.A. 
să-și modifice politica, să pună capăt 
războiului împotriva popoarelor din 
Indochina, să retragă în întregime 
trupele din Vietnamul de sud pentru 
ca poporul vietnamez să-și poată ho
tărî singur destinul.

acestor recomandări, spre 
capăt crizei din Orientul

★
— Yasser Arafat, preșe-BEIRUT.

dintele Comitetului Central al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, care a purtat vineri convorbiri 
cu Saeb Salam, primul ministru al 
Libanului, și cu lideri ai forțelor pa- 
lestincne din această țară, a pără
sit în aceeași zi Beirutul, plecînd 
spre Damasc, unde își continuă 
turneul pe care îl întreprinde în- 
tr-o serie de capitale arabe.

★

TUNIS. — Ministrul tunisian al a- 
facerilor externe, Mohamed Mas- 
moudi, l-a primit vineri pe Sabri El 
Kholi, reprezentant personal al pre
ședintelui R.A.U., care se află în- 
tr-o vizită la Tunis. Sabri El Kholi 
a declarat că în cadrul întrevederii 
au fost abordate unele probleme re
feritoare ia implicațiile crizei din O- 
rientul Apropiat pe plan arab și in
ternațional, precum și la relațiile bi
laterale.

TEHERAN 30 (Agerpres). — Nego
cierile preliminare, care se desfă
șoară la Teheran între reprezentanți 
ai unor state membre ale O.P.E.C. 
(Organizația țărilor exportatoare de 
petrol) și delegațiile companiilor pe
troliere occidentale, au fost între
rupte la 30 ianuarie. Șefii delegațiilor 
occidentale au plecat la Londra pen- 

administrațiile 
le reprezintă la 

Strathalmond, 
negociatori din 
a declarat că

tru ' consultări cu 
companiilor pe care 
convorbiri. Lordul 
unul din principalii 
partea companiilor, 
preturile solicitate de țările producă
toare din Golful Persic, membre ale 
O.P.E.C., pentru petrolul exportat, 
sint prea mari, „mai mari chiar de- 
cît se așteptau societățile impor
tatoare".

(Agerpres). —
S.U.A. William

WASHINGTON 30 
Secretarul de. stat al 
Rogers, a admis, in cadrul unei confe
rințe de presă, că actuala interven
ție a aviației americane în Cambodgia 
„are un caracter nelimitat". El a răs
puns afirmativ la întrebarea dacă Sta
tele Unite intenționează să efectueze 
și pe viitor raiduri agresive asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. „Admi
nistrația nu are intenția de a fixa 
limite în utilizarea forței aeriene în 
vreo parte a Indochinei — indiferent 
dacă este vorba de Vietnamul de sud, 
Vietnamul de nord, Cambodgia sau 
Laos", a declarat Rogers, confirmând 
astfel linia spre escaladarea interven
ției în Indochina, ceea ce constituie 
o gravă lezare a securității și suve
ranității naționale ale acestor țări. Ro
gers a încercat să dezmintă că Sta
tele Unite sînt angajate să protejeze 
regimul lui Lon Noi, dar a recunos
cut că actuala implicare aeriană ame
ricană ar putea fi utilă regimului de 
la Pnom Penh. Admițînd că în Cam
bodgia și Laos se lărgesc în momentul 
de față acțiunile militare, secretarul 
de stat nu a exclus posibilitatea fur
nizării de către S.U.Â. a unui sprijin 
aerian unităților saigoneze, dacă

operațiuni pe teri-cestea ar efectua 
toriul laoțian.

Referindu-se la
tul A.propiat, Rogers a lansat un apel 
pentru extinderea, după 5 februarie, 
a încetării focului în zona Canalului 
de Suez și a invitat părțile partici
pante la negocierile Jarring „să trea
că de la faza schimbului de docu
mente la cea a dialogului". El a afir
mat că „negocierile pe hîrtie, desfă
șurate pînă în prezent, au permis 
delimitarea domeniilor în care ar fi 
posibilă realizarea unor acorduri".

Secretarul de stat american a de
clarat, de asemenea, că Statele Unite 
procedează în prezent la „un examen 
global al politicii lor față de China". 
El a exprimat speranța că discuțiile 
de la Varșovia dintre ambasadorii 
R. P. Chineze și S.U.A. vor fi reluate 
în curind.

William Rogers s-a • referit, tot
odată, la tratativele sovieto-ameri- 
cane în vederea limitării înarmări
lor strategice. El a precizat să Sta
tele Unite sînt dornice să încheie un 
acord care să privească atît siste
mele de armamente ofensive, cît și 
cele defensive.

situația din Orien-

Tovarășul Valter Roman, membru 
--- ___ ' P.C.R., a transmis 

____------- congres un 
salut din partea Comitetului 
trai '---~   ~
mân. 
vorbitorul 
interes lupta desfășurată de Partidul 
Socialist din Chile pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale celor ce 
muncesc, pentru triumful cauzei de
mocrației, independenței naționale și 
progresului social. Relevînd adînca 
satisfacție cu care a fost salutată în 
România victoria obținută în alege
rile prezide.nțiale din Chile de Fron
tul Unității Populare, care a asigurat 
instaurarea ca președinte a tovară
șului Salvador Allende, în salut se 
apreciază că aceasta constituie o ex
presie a hotărîrii și voinței nestră
mutate ale poporului chilian de a 
trece Ia înfăptuirea unor adinei 
transformări democratice, a dezvol
tării independenței țării. Au o pro
fundă semnificație și un puternic 
ecou reformele economice și sociale 
înfăptuite de guvernul Unității Popu
lare, menite să asigure poporului 
chilian dreptul legitim de a fi stăpin 
real al propriilor destine și, totodată, 
să determine progresul material și

C.C. 
delegaților

al 
la

al Partidului Comunist 
Poporul român — a 
—1 — a urmărit cu

cald 
Cen- 
Rc- 

spus 
viu

spiritual al patriei, să consolideze su
veranitatea și independența Repu
blicii Chile. Experiența chiliană arată 
încă o dată că realizarea unității de 
acțiune între Partidul Socialist și 
Partidul Comunist, unirea tuturor 
forțelor populare democratice crea
toare ale națiunii constituie motorul, 
chezășia victoriei în lupta pentru 
democrație, progres social și inde
pendență națională.

Subliniind că poporul român și po
porul chilian sint legate prin idealu
rile comune de libertate și progres, 
precum și prin afinități de limbă și 
cultură, vorbitorul a evidențiat do
rința conducerii noastre de partid și 
de stat. de a vedea dezvoltate rela
țiile ecdnomice, diplomatice, cultu
rale și tehnieo-'științifice dintre Ro
mânia socialistă și Republica Chile, 
in interesul celor două țări și po- 
poare, al cauzei păcii, înțelegerii'' și 
colaborării internaționale. In salut se 
exprimă convingerea că relațiile de 
prietenie, stimă și respect mutual 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist din Chile 
se vor extinde și în viitor în folosul 
ambelor popoare, al unității mișcării 
revoluționare, antiimperialiste 
lume.

L
Comisiei interguvernamentale co- 
reeano-sovietice pentrti problemele 
economice și tehnico-științifice.

în Uruguay au fost luate măsuri la scara întregii țări pentru eliberarea celor trei diplomaji răpiți — ambasadorul britanic Geoffrey Jackson, consulul brazilian Dias Gomide și consilierul american Claude Fly. în 
fotografie ; La Montevideo se efectuează un riguros control al' autovehiculelor

Sub semnul cooperării 
economice internaționale

TOKIO 30. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite ; Ziarul 
„Asahi“ anunță că guvernul japonez 
va cere relaxarea restricțiilor impu
se de Comitetul de coordonare pen
tru controlul exporturilor (C.O.C.O.M.) 
în comerțul cu țările socialiste. La 
sesiunea acestui comitet, care va a- 
vea loc la Paris, Japonia se va pro
nunța pentru lărgirea relațiilor co
merciale cu statele socialiste. Gu
vernul japonez, scrie ziarul, va cere 
revizuirea listei produselor interzise 
la exportul către țările socialiste (în 
total 167) pentru următoarele moti
ve : este necesară extinderea comer
țului cu țările socialiste spre a di
versifica importurile și exporturile 
japoneze ; în ultimul timp, au apă
rut tot mai multe cazuri cînd ex
porturile către aceste țări, care pu
teau fi operate, au fost blocate de 
C.O.C.O.M. ; pe de altă parte, lista 
actuală include mărfuri pe care ță
rile socialiste le produc.

Potrivit guvernului japonez, rele
vă ziarul, Marea Britanie — țara 
care a propus desfășurarea convor
birilor de la Paris — Italia, Franța, 
R. F. a Germaniei și alte țări s-au 
declarat favorabile revizuirii listei cu 
produsele supuse embargoului de că
tre C.O.C.O.M.

★
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Un 

grup de oameni de afaceri din R. F. a 
Germaniei a făcut o vizită de cinci 
zile în Uniunea Sovietică. Reprezen
tanții cercurilor economice vest-ger- 
mane au fost primiți de primul mi
nistru, Alexei Kosîghin, de ministrul 
comerțului exterior, Nikolai Patoli- 
cev, și de personalități ale vieții e- 
conomice din U.R.S.S. După cum re
levă agenția TASS, ei au purtat con
vorbiri în legătură cu dezvoltarea co
laborării dintre cele două țări în do
meniul economic, științific și tehnic, 
manifestînd, printre altele, interes 
pentru sporirea achizițiilor de gaze 
din Uniunea Sovietică în schimbul u- 
nor livrări de țevi și pentru relua
rea de către U.R.S.S. a livrărilor de 
minereu de fier către R. F. a Germa
niei.

gâturilor comerciale, economice, teh- 
nico-științifice și culturale franco- 
sovietice. Este vorba, în special, de 
intenția celor două părți de a dubla 
volumul comerțului bilateral, eviden
țiată în acordul comercial pe peri
oada 1970—1974. Cercurile de afaceri 
franceze, arată ziarul, manifestă un 
interes crescînd față de diferite pro
iecte de colaborare industrială.

★
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Co- 

mentînd apariția la Paris a unei cu
legeri de materiale consacrate vizi
tei în U.R.S.S a președintelui Fran
ței, Georges Pompidou, care a avut 
loc în octombrie 1970, ziarul „Pravda" 
relevă bunele relații statornicite în
tre cele două țări. în Franța, scrie 
ziarul, este salutată dezvoltarea le-

HSsșissș ——_________

BUDAPESTA 30. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite: 
La Budapesta a avut loc plenara 
lărgită a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar. 
Lucrările plenarei au fost conduse de 
Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U. în comunicatul dat pu
blicității la încheierea lucrărilor se 
arată că Zoltan Komocsin, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a prezentat un raport 
cu privire la unele probleme inter
naționale actuale, precum și la u- 
nele probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Biszku, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a prezentat un raport referitor la 
unele probleme ale politicii interne 
rezultate din sarcinile stabilite de 
Congresul al X-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Plenara a hotărît, printre altele, să 
propună Consiliului Național al 
Frontului Popular Patriotic ca, îm
preună cu Consiliul Prezidențial al 
republicii, să fixeze pentru primă
vara acestui an data alegerilor de 
deputați pentru Adunarea de Stat și 
sfaturile locale.

Noi tulburări Ia Reggio La Phenian a sosit o de- 
Calabria. întreaga presă italiană, legație sovietică, :in W?cu
precum și posturile de radio și lele- ..1. T.-..L.lf.'l.L
Viziurie informează că la Iteggio Ca- Consiliului de Miniștri-- âl: U.R.S.S.
labria — unde în lunile iulie și 6c- Delegația vă lua parte la sesiuneâ
tombrie 1970, elemente de dreapta și 
neofasciste au provocat incidente 
singeroase și au dezorganizat timp 
îndelungat viața economică și publi
că — au izbucnit noi tulburări. Par
tidul Comunist Italian. Partidul So
cialist Italian al Unității Proletare, 
reprezentanți ai democrat-creștinilor 
și ai altor partide, ai organizațiilor 
sindicale și de tineret, au luat pozi
ție fermă, cerînd nu numai pedepsi
rea celor vinovați de delicte împo
triva ordinei publice, ci și interzi
cerea grupărilor și organizațiilor pa
ramilitare avind legături cu „Mișca
rea Socială Italiană", de orientare 
neofascistă.

Membrii Prezidiului Ca
merei Populare a R.D. Ger
mane, ®tto Gotsche Și Willi-Peter 
Konzok au primit delegația de depu- 
tați francezi, în frunte cu președin
tele grupului parlamentar Franța — 
R.D.G., Roger Fosse. In cursul con
vorbirii ce a avut loc cu acest prilej, 
s-a făcut un schimb de informații 
privind activitatea celor două parla
mente și au fost examinate probleme 
legate de dezvoltarea relațiilor și co
laborării reciproce.

Guvernul de la Atena este 
satisfăcut de înțelegerea 
manifestată de guvernul 
iugoslav fată de demersurile 
ce s-au făcut în legătură cu explo
zia unei bombe în clădirea Consu
latului Greciei de la Skoplje, care a 
avut loc în noaptea de 26 spre 27 
ianuarie — a declarat C. Xanthopou- 
los-Palamas, adjunct al ministrului 
de externe al Greciei, în cadrul unei 
conferințe de presă. Palamas a sub
liniat că „Belgradul și Atena sint 
interesate în evoluția optimă a re
lațiilor greco-iugoslave".

Aproximativ 500 de ca
dre didactice a10 universității 
din California au adoptat o rezoluție 
prin care protestează împotriva ac
ceptării de către conducerea acestei 
instituții de învățămînt superior a 
unor comenzi ale Pentagonului și 
C.I.A.

0 delegație economică

Vladimir Novikov, vicepreședinte al fchînPFP condusă de Citi Huâ-min,
■ ministru adjunct al comerțului exte
rior, a sosit la Conakry într-o vizită 
de prietenie.

încheierea vizitei lui Co
lombo la Paris. Primul «^tru 
al Italiei, Emilio Colombo, care, În
soțit de ministrul afacerilor externe, 
Aldo Moro, a făcut o vizită de două 
zile în capitala Franței, și-a înche
iat sîmbătă după-amiază convorbi
rile oficiale.- întrevederile la nivel 
înalt italo-franceze au fost consa
crate, în principal, examinării pro
blemelor legate de Piața comună și, 
in special, de proiectata uniune eco
nomică și monetară a „celor șase". 
Au fost abordate, totodată, probleme 
ale relațiilor Est-Vest, securitatea 
europeană și situația din bazinul Mă
rii Mediterane.

PARIS 30. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : în 
suburbia pariziană La Staine au 
luat sfîrșit. lucrările plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Francez. în discursul de închi
dere a lucrărilor, Georges Marchais, 
secretar general adjunct, a examinat 
problemele apropiatelor alegeri mu
nicipale, declarînd că „P.C.F. se pre
zintă în cadrul alegerilor cu propu
neri înnoitoare care corespund cere
rilor actuale da dezvoltare a comu
nelor și aspirațiilor diferitelor pă
turi ale populației. Bilanțul activită
ții deputaților comuniști atestă ca
pacitatea lor de a înfăptui progra-

mele municipale, studiate cu grijă 
împreună cu populația". Pfopunînd 
coordonarea acțiunilor forțelor de 
stînga la aceste alegeri, a arătat in 
continuare vorbitorul, partidul comu
nist „urmărește să îmbogățească me
todele sale de conducere democrati
că în interesul maselor muncitoare 
pentru a contribui la unitate, în ve
derea soluționării sarcinilor și mai 
importante care se află în fața noas
tră. Cînd vorbim despre alianța for
țelor de stînga, a spus Georges Mar
chais, avem în vedere nu numai acor
dul dintre comuniști și socialiști, cl 
dintre toate forțele de stînga".

Un acord
între guvernele R. 
liei a fost semnat_
mează agenția A.T.A.

P. 
la

fito-sanitar
Albania și Ita- 
Tirana, infor-

0 patrulă navală mexi
cană a retinut vineri un pescador 
al Statelor Unite, sub acuzația de a fi 
operat în apele teritoriale ale Mexi
cului.

0 delegație a Republicii 
Arabe Unite, condusă Muha- 
med Labib Shukeir, membru al Co
mitetului Executiv Suprem al Uni
unii Socialiste Arabe, președintele 
Adunării Naționale, a sosit la Phe
nian într-o vizită de prietenie în 
R. P. D. Coreeană.

Semnarea planului de 
colaborare pe anii 1971—1972 
domeniul sănătății publice și științe
lor medicale dintre Ministerul Sănă
tății al Republicii Socialiste România 
și Ministerul Sănătății din Republica 
Populară Bulgaria a avut loc sîm- 
bătă, la Sofia.

BONN 30 (Agerpres). — în legătură 
cu dezbaterile care au avut loc în 
Bundestag pe marginea raportului 
cancelarului Willy Brandt, prezidiul 
conducerii Partidului Comunist Ger
man a~ dat publicității o declarație în 
care subliniază că ratificarea trata
telor R.F.G. cu U.R.S.S. și R.F. Po
lonă constituie o sarcină de mare im
portanță. Declarația relevă că ratifi
carea va deveni posibilă dacă toate

democratice vor gnvijini a- 
acțiune.

forțele 
ceasta

P.C. German lansează un apel for
țelor democratice din R.F. a Gerin.i- 
niei să se pronunțe energic pentru 
normalizarea relațiilor cu R.D.G. pe 
baza dreptului internațional și să 
contribuie la pregătirea conferinței 
general-europene în problemele secu
rității.

REGRUPĂRI ÎN VIATĂ

A OLANDEI

POLITICĂ

Scena politică din Olanda cunoaște 
in prezent o activitate mai vie ca de 
obicei. în primăvară vor avea loc noi 
alegeri parlamentare, eveniment ce 
alertează grupările politice în ve
derea definitivării unor progra
me capabile să întrunească sufra
giile corpului electoral.

După toate probabilitățile, actuala 
coaliție guvernamentală de centru- 
dreapta — la care participă partidul 
catolic-popular, partidele protestant 
antirevoluționar și creștin-istoric, 
precum și partidul liberal — se va în
scrie ca prima /lupă cel de-al doilea 
război mondial care, va fi supravie
țuit pe durata completă a unei pe
rioade legislative — desigur dacă nu 
vor interveni răsturnări de ultim 
moment. Această stabilitate își gă
sește interpretări diferite. în timp ce 
partidele reprezentate în guvern în
cearcă să o prezinte drept dovadă a 
capacității lor de adaptare la evolu
ția vieții social-politice din țară, 
grupările politice ale opoziției o des-: 
criu, conform ziarului „Neue Ziircher 
Zeitung", ca fiind „cramponarea de 
putere a forțelor conservatoare în 
fața unei societăți în plină transfor
mare".

Dacă în privința coaliției guverna
mentale se poate vorbi, în aceste li
mite, de stabilitate, nu același lucru 
se poate spune în ce privește struc
tura parlamentului. Cele 11 fracțiuni 
care și-au împărțit mandatele după 
alegerile din 1967 au devenit între 
timp 15, ca urmare a frămîntărilor 
interne ale partidelor, soldate cu sci
ziuni și crearea de noi grupări poli
tice de sine stătătoare. Semnificativ

în acest sens este conflictul izbucnit 
în rîndurile celei mai mari formații 
politice olandeze, partidul catolic- 
popular — conflict care și-a găsit 
expresia în demisia a patru depu
tați. Aceștia, motivindu-și acțiunea 
printr-o declarație că nu mai au în
credere în „voința de înnoire". a fos
tului lor partid, s-au reunit în cadrul 
unei noi grupări politice indepen
dente — partidul radical — găsind 
un sprijin destul de larg în rîndurile 
unor sindicate și ale organizațiilor 
de tineret catolice.

Diverse tendințe de reevaluare a 
politicii tradiționale se observă și în 

sînul celorlalte partide guvernamen
tale. Recent, din partidul protestant 
antirevoluționar s-a desprins o gru
pare a cărei intenție constă în for
marea, împreună cu adepți din rîn- 
dul celorlalte partide confesionale, a 
unei noi ■ grupări politice, situată pe 
poziții mai progresiste.

în cadrul partidului socialist al 
muncii, cea mai proeminentă gru
pare din opoziție, se face tot mai 
simțită prezența unui curent care-și 
propune unirea forțelor de orienta
re progresistă din țară. Ridicîndu-se 
împotriva imobilismului . unora din 
vechii conducători ai partidului, aj 
depții noului curent au preluat con
ducerea în numeroase organizații lo
cale, reușind să ocupe în prezent 9 
din cele 21 de locuri din prezidiul 
național al partidului.

Baza unei eventuale coaliții gu
vernamentale de orientare progresis
tă există, subliniază presa de stînga 
olandeză. Partidului muncii i s-ar 
putea alătura „Democrația 66“. o tî-

nără formațiune care critică actualele 
instituții politice olandeze învechite 
și preconizează înviorarea politicii 
interne și externe a Olandei. De ase
menea, ar putea participa partidul 
pacifist, care s-a remarcat prin ati
tudinea împotriva participării țării 
la N.A.T.O. și contra agresiunii a- 
mericane din Vietnam, precum și 
grupările dizidente din cele trei mari 
partide de guvernămînt.

O asemenea formulă, așa după 
cum se arată în cercurile de orien
tare progresistă, nu poate fi însă via
bilă atîta vreme cît liderii de dreapta 
ai partidului muncii încearcă să țină 
in afara regrupării forțelor de stîn
ga partidul comunist, forță de a- 
vangardă în lupta maselor pentru 
drepturi sociale și apărarea interese
lor naționale ale Olandei. Situîndu-se 
pe pozițiile unității de acțiune a tu
turor forțelor progresiste ale 
comuniștii olandezi au lansat 
apel în acest sens, care a găsit 
in rîndurile multor organizații 
stîngii. Ziarul „De Waarheid", orga
nul P.C din Olanda, arată în legă
tură cu aceasta că „în sînul maselor 
există dorința creării unei coaliții 
progresiste la nivel parlamentar", al 
cărei obiectiv ‘imediat ar putea 
fi „constituirea unei opoziții or
ganizate, care să pregătească astfel 
o eventuală preluare a cîrmei poli
tice în țară". Este o platformă care 
începe să se impună tot mai mult 
atenției stîngii, cercurilor largi de
mocratice din viața politică a Olan
dei.

0 delegație a Ministerului 
Industriei Ușoare, condusa de 
Ion Bazac, adjunct al ministrului, se 
află de cîteva zile în Maroc pentru 
a prospecta posibilitățile intensifică
rii cooperării economice româno-ma- 
rocane. Delegația a fost primită de 
ministrul comerțului, industriei mi
nelor și marinei comerciale Moha
med Jaidi.

Vecea Popoarelor, Vecea 
Social-Politică și Vecea Economică 
ale Skupștinei Federale a R. S. F. 
Iugoslavia, întrunite in ședințe sepa
rate, au dezbătut și aprobat, cu unele 
amendamente, proiectul de rezoluție 
guvernamental cu privire la politica 
economică a țării pe 1971.

ROMA 30. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite: Cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani ,de la cre
area Federației Tineretului Comunist 
Italian (F.G.C.I.), la Casa poporului 
„Andrea del Sarto" din Florența — 
unde, la 29 ianuarie 1921, marea ma
joritate a tinerilor socialiști au pus 
bazele F.G.C.I. — a avut loc o mani
festare consacrată acestui eveniment. 
Rostind un cuvînt de saluat, Luigi 
Polano, ultimul secretar al Federa
ției Tineretului Socialist și unul din-

Vechi comori de arid românească
expuse la „British Museum"

țării, 
un 

ecou 
ale

A. SCHNEIDER

LONDRA 30 — Co
respondentul Agerpres, 
N. Plopeanu, trans
mite: La „British Mu
seum" s-a deschis o 

■ expoziție care cuprinde 
vechi comori 
românească, apreciată 
de ziarul 
drept „una 
mai spectaculoase ex
poziții de vechi te
zaure, văzută vreodată 
la Londra". Expoziția 
a fost deschisă, in nu- 

■ mele guvernului en
glez, de Anthony Ro-

de artă

„Times" 
din cele

yle, subsecretar de 
stat la Ministerul de 
externe, care a subli
niat că această mani
festare face parte din 
programul de schim
buri culturale dintre 
Anglia și România. 
„Mulțumesc guvernu
lui și poporului român 
că ne-au oferit prile
jul să vedem această 
magnifică expoziție", 
a adăugat el.

La festivitatea de 
deschidere a expoziției 
au participat Pompi-

liu Macovei, preșe
dintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, precum și lordul 
Eccles, ministrul en
glez al artelor, lordul 
Trevelyan, președin
tele Consiliului de con
ducere al muzeului bri
tanic, Sir John Henni
ker, directorul general 
al Consiliului britanic, 
și alte persoane ofi
ciale. A fost, de ase
menea, prezent Vasile 
Pungan, ambasadorul 
României la Londra.

tre fondatorii F.G.C.I., a subliniat 
momentele cele mai semnificative din 
istoria celor 50 de ani de luptă ai Fe
derației Tineretului Comunist. Apoi 
a luat cuvîntul Franco Borghini, se
cretarul național șl F.G.C.I., care a 
spus că federația trăiește pe deplin 
procesul de maturizare politică a noi
lor generații și activează în rîndu
rile întregului tineret Italian pentru 
a-1 organiza și a-1 conduce din punct 
de vedere politic, pentru a da con
tinuitate luptei sale. Desfășurăm — a 
continuat Borghini — o activii 1 
dificilă dar pasionantă : aceea ,U..a 
contribui la făurirea unei noi unități, 
mai avansate, a tinerei generații ita
liene, care s-o atragă în primele 
rînduri ale luptei pentru transfor
marea socialistă a țării.

A rostit apoi o cuvîntare Carlo 
Galluzzi, membru al Direcțiunii Par
tidului Comunist Italian, care a scos 
în evidență contribuția tinerilor co
muniști la desfășurarea cu succes a 
luptei P.C.I. „Astăzi — a spus Gal
luzzi — sarcina F.G.C.I. este de a 
reuni și a conduce tineretul în mer
sul spre socialism. Din partea tine
rilor trebuie să existe o contribuție 
originală la eforturile de a realiza 
ample, acțiuni de masă, care să se 
alăture mișcării muncitorești, și a- 
ceasta nu numai în legătură cu ma
rile preocupări ale tinerilor, ci și pen
tru toate celelalte probleme care se 
află astăzi în fața mișcării muncito
rești și democratice".

Ziarul ,,L’ Unită" a consacrat o pa
gină specială semicentenarului Fede
rației Tineretului Comunist Italian, 
inserînd, între altele, articolul „Un 
patrimoniu prețios pentru întreaga 
clasă muncitoare", semnat de Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I.
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