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Consfătuirea de lucru a cadrelor

de bază din agricultură și a activului

de partid din județul Ialomița
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malul la in- Față-n dealurilor.

vizita pe care tovarășul Ceaușescu a făcut-o sîm-

conducerii partidului au și mai mult inițiativa a celor de pe ogoare, de- entuziasmul și hotărîrea

solubile dintre partid șl popor, se desfășoară în aceste zile în toate județele țării consfătuiri ale cadrelor de bază din agricultură și ale activului de partid, la care sînt prezenți membri ai Prezidiului Permanent, ai Comitetului Executiv al Comitetului Central.Adine grăitor pentru înalta responsabilitate patriotică a lucrătorilor din agricultura județului Ialomița, hotăriți să-și aducă aportul sporit de muncă și hărnicie la obținerea de noi succese, a fost cuvîntul participanților la consfătuire, .atît de bogat în substanță, atît de prețios prin încărcătura de idei, reflectînd acea profundă transformare a oamenilor din Bărăgan pe care avea s-o sublinieze tovarășul Ceaușescu în cuvîn- tarea sa.Președinți de cooperative agricole, brigadieri, mecanizatori, șefi de ferme, directori de întreprinderi agricole de'stat și stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, ingineri agronomi, țărani cooperatori și cooperatori pensionari, secretari ai comitetelor comunale de partid au dat o înaltă apreciere expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru.de la C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970, subliniind importanța ei deosebită pentru mersul înainte al agriculturii noastre socialiste, pentru sporirea contribuției sale la dezvoltarea economiei naționale. Ei au exprimat adeziunea unanimă a tuturor celor ce muncesc în agricultură față de întregul complex de măsuri ‘elaborat de conducerea partidului, adresînd în numele zecilor de mii de țărani

cooperatori, mecanizatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, cele mai vii mulțumiri tovarășului Ceaușescu pentru neobosita sa preocupare de a găsi căile prin care agricultura să prospere, incit viața oamenilor de la sate și a întregului popor să deVină tot mai îmbelșugată, mai înfloritoare.Cu îndreptățită mîndrie, vorbitorii au înfățișat tabloul marilor prefaceri din anii socialismului — rezultat al' sprijinului permanent primit din partea partidului și statului, al muncii însuflețite a țărănimii, a tuturor celor ce fac tot mai roditoare ogoarele Bărăganului. Cu puterea de convingere a faptelor, a cifrelor, participanții Ia consfătuire au demonstrat că, odată cu creșterea an de an a producției a- nimale și vegetale, au sporit veniturile oamenilor, iar satele ialomi- țene, ca de altfel satele din întreaga patrie, și-au schimbat înfățișarea.Trăsătura dominantă a lucrărilor consfătuirii a constituit-o analiza multilaterală bazată pe o bogată experiență, pe realități, a muncii din toate sectoarele agriculturii județului. Ca adevărați gospodari, ca oameni care își pun la inimă bunul mers al treburilor, cei ce au luat cuvîntul au arătat că recentele ho- tărîri ale stimulat creatoare clanșîhd lor de a face totul pentru transpunerea în viață a complexului de măsuri elaborat de partid. în acest spirit, de la tribuna consfătuirii s-au făcut auzite propuneri valoroase menite "să conducă la valori-

De-a lungul Someșului -r- ea In atîtea alte locuri din județele țării — in anii construcției socialiste s-au înălțat multe unități noi de prelucrare și industrializare a lemnului. Fabricile vechi — mai mari sau mai mici — au fost refăcute, extinse, modernizate. Asemenea exemple se întilnesc și in cuprinsul Combinatului pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Cluj, alcătuit din șase mari unități economice.In călătoria noastră, la vale, pe Someș, intîlnim fabrica clujeană „Libertatea". Se numără printre primele unități de acest fel din țară unde s-a produs in serie mare mobila corp. Peste cîteva zile — mai e- xact la 6 februarie — colectivul ei va sărbători un secol de existență ; desigur, simbolică. Pentru că în a- nul trecut, bunăoară, producția de aici a ajuns să fie de cinci ori mai mare decît in 1952, cînd din fundații totul s-a reconstruit potrivit cerințelor producției moderne.Mai departe, pe drept al Someșului, trarea în Gherla, față cu fruntea spoite cu omăt, vernilul și sticla din trupul construcțiilor. ne sugerează de la bun început aici o prezență industrială relativ nouă. Pentru că aparține ultimelor două cincinale. Țin minte cum arătau aceste, locuri cînd s-a înfipt întîiul țăruș de șantier. Cînd în apropiere pășteau încă oile... Am fost și atunci la Gherla. Dar de pe atunci constructorii prefigurau contururile complexului pentru prelucrarea lemnului. în prezent, aici sînt fabrici de placaj, de furnire, de plăci aglomerate și de mobilă. Prin destoinicia oamenilor care lucrează în ele, lemnul de foioase (inclusiv cel de dimensiuni mici, neglijabile, și care înainte se arunca sau își găsea întrebuințare doar la foc), capătă o valorificare superioară, e- chivalentă cu producții de milioane de lei pentru economia națională.

După Nicolae bată, 30 ianuarie, în unități agricole din județul Ialomița, oamenii muncii de pe ogoarele Bărăganului au avut bucuria, în cursul dimineții de luni 1 februarie, de a primi din nou în mijlocul lor pe conducătorul iubit al partidului și statului, care a venit să participe la Consfătuirea de lucru a cadrelor de bază din agricultură șl a activului de partid al județului Ialomița.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășii Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Angelo Miculescu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei A- limentare, Silviculturii și Apelor, a fost întîmpinat la Slobozia de membrii biroului Comitetului județean al P.C.R., de toți participanții la consfătuire. Prezența secretarului general a prilejuit o nouă și vibrantă manifestare de dragoste și atașament față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de fierbinte recunoștință pentru grija statornică ce o poartă dezvoltării agriculturii socialiste, ridicării continue a nivelului de viață al lucrătorilor de pe ogoare, al întregului nostru popor.Ca și vizitele de lucru ale conducătorului partidului și statului în întreprinderi industriale, în u- nități agricole — prilej de amplu și fructuos dialog cu făuritorii de buntirl materiale, de analiză concretă, la fața locului a problemelor complexe pe care le pune viața, realitățile construcției socialiste — și consfătuirea de ieri a stat sub semnul aceleiași participări nemijlocite a oamenilor muncii la elaborarea politicii partidului. Și-a găsit încă o dată o expresie grăitoare stilul de muncă propriu secretarului general al partidului — de a se sfătui permanent cu poporul, de a asculta cuvîntul oamenilor despre succesele și preocupările lor jalo- nînd prin indicațiile sale prețioase noi direcții pentru ridicarea întregii activități la nivelul marilor sarcini ale noului cincinal, pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor, ca societatea noastră socialistă să pășească neabătut înainte pe drumul progresului său multilateral.în aceeași atmosferă de lucru, de puternic entuziasm, mărturie elocventă a democratismului orîn- duirii noastre, a legăturilor indi-

ficarea mai deplină a mijloacelor și resurselor de creștere a producției vegetale și animale pe care le oferă Bărăganul; au fost exprimate angajamente solejnne nu numai de a realiza exemplar sarcinile planului pe anul 1971, ci și de a le depăși prin producții suplimentare, prin mai buna organizare a muncii.Totodată, vorbitorii au conferit lucrărilor un spirit combativ, îm- binînd recunoașterea deschisă a propriilor lipsuri cu critica judicioasă la adresă muncii minișțe- rului de resort,' a altor foruri centrale’ legate nemijlocit, prin activitatea lor, de problemele agriculturii ca și la adresa organelor locale.în încheierea lucrărilor consfătuirii, primit cu vii și puternice ovații, care nu contenesc minute în șir, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. cuvîn- tarea amplă, atotcuprinzătoare a secretarului general, care deschide noi orizonturi, noi perspective muncii din agricultură, a fost urmărită cu cel mai viu interes de toți participanții fiind subliniată în repetate rînduri cu îndelungi a- plauze.

La sfîrșit, sutele de participanți 
aclamă, scandează numele parti
dului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Este o atmosferă de pu
ternic entuziasm, vibrantă expresie 
a unității de monolit dintre partid 
și popor, a adeziunii ferme a oa
menilor muncii la politica internă 
și externă, marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român.

Prezidiul consfătuirii de lucru

MATERIILE PRIME
și MATERIALELE- 

integrate mai rapid 
in circuitul economic!

Dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, diversificarea și ridicarea neîntreruptă a nivelului tehnic al producției de bunuri materiale, creșterea rentabilității acesteia solicită din plin inițiativa cadrelor din întreprinderi în vederea folosirii cît mai raționale a resurselor materiale și bănești de care ele dispun. Importanța acestei probleme este de altfel pregnant subliniată în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1979 : „Imperativul creșterii 
eficienței cere să se accelereze viteza 
de rotație a fondurilor circulante, să 
se înlăture imobilizările de fonduri, 
să se atragă in circuitul economic toate resursele". Acest scop a fost urmărit de altfel și prin măsurile de îmbunătățire a aprovizionării teh- nico-materiale. Mă refer îndeosebi Ia legea contractelor economice, care a permis, începînd din 1970, atît fundamentarea din timp a planului a- nual de producție, cît și concretizarea relațiilor dintre întreprinderi în dubla lor calitate de furnizori și beneficiari, garanție a menținerii u- nui nivel optim al stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminată și produse finite în fiecare unitate economică.Stabilirea pe baze ferme a raporturilor dintre întreprinderi, precum și alte măsuri adoptate în sfera finanțelor și creditului pentru asigurarea unei utilizări cît mai raționale 
a mijloacelor materiale șl bănești au permis în numeroase întreprinderi și centrale industriale ’ca aprovizionarea tehnico-materială să se desfășoare în condiții mai bune, să se obțină producții sporite cu fonduri relativ mai reduse. Este semnificativă în acest sens situația pozitivă, în unele ramuri ale economiei, a nivelului producției globale în comparație cu normativul mediu anuai. 'De pildă, in raport cu anul 1966. creșterea planificată a producției globale industriale a fost anul trecut de 60 la sută pe ansamblul Ministerului Industriei Lemnului și de 213 la sută Ia Ministerul Industriei Chimice, în vreme ce normativul mediu de mijloace circulante a sporit cu numai 27 Ia sută și, respectiv, 26 la sută, ceea ce demonstrează eficiența ridicată în folosirea resurselor materiale puse la dispoziția întreprinderilor din cadrul acestor ministere.Decalajul între cei doi indicatori este mai mic Ia Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini (80 la sută — creșterea producției globale, 73 la sută — sporirea normativului mediu anual), în timp ce la Ministerul Industriei Ușoare indicele de creștere a producției — de 53 la sută — este inferior indicelui de creștere a fondurilor — de 59 la sută — înregis- trîndu-se daci o încetinire a vitezei de rotație a acestora, ceea ce înseamnă o gospodărire neeficientă a mijloacelor circulante. Nu este mai puțin adevărat • că, în condițiile creșterii și diversificării structurii producției industriale, s-au afectat și normative financiare sporite, însă dacă ținem seama că în permanență la a- ceste două ministere există importante subnormative rezultă că fondurile alocate sînt încă mari și că nu duc la o viteză de rotație accelerată a mijloacelor circulante. Cu atit mai mult cu cît acum planul de producție este fundamentat pe relații contractuale sigure, care determină o aprovizionare tehnico-materială mai bună, se impune o mal judicioasă analiză a normativelor financiare
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(1 ■ normelor de stoc pe anul 1971, astfel ca acestea să reprezinte strictul necesar pentru realizarea planului de producție.Dacă dorim să ne referim In a- ceeași perioadă la evoluția stocurilor supranormative de materii și materiale, producție neterminată și produse, se poate aprecia, de pildă, că în timp ce stocurile totale peste normativ de materii prime și materiale marchează pe economie o ușoară creștere, la întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și ale Ministerului Industriei Ușoare se constată o dublare a acestor stocuri. La aceste două ministere se remarcă, de asemenea, ca urmare a prelungirii ciclului de fabricație peste perioada planificată la unele produse, o creștere a stocurilor de producție neterminată și de semifabricate. Tot o sporire însemnată au marcat și stocurile supranormative de produse finite în întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Industriei Ușoare, ca urmare a fabricării unor produse ce nu au avut desfacere asigurată : unele sortimente de fibre și fire sintetice, confecții, tricotaje și încălțăminte etc. Ceea ce denotă că în problema diminuării imobilizărilor de mijloace circulante în stocuri supranormative de materii și materiale nu au fost obținute rezultate pe măsura posibilităților, volumul stocurilor reținute din circuitul economic fiind Încă important, imobilizind mari fonduri financiare.Dacă ne oprim la cauzele menținerii unor stocuri ridicate de materii și materiale, trebuie să ținem seama în primul rînd de greutățile pe care încă le întîmpină întreprinderile in procurarea unor materiale sau pe care și le creează ele însele prin efectuarea unor aprovizionări neraționale. Nu sînt puține cazurile în care uzinele întocmesc specificații de materiale neanalizate temeinic, fără a se ține seama de consumurile specifice, fără a se lua în calcul stocurile inițiale existente în întreprinderi. Efectul unei vechi mentalități : „mai bine să prisosească" s-a resimțit din nou prin aceea că nu s-a reușit repunerea în circuitul e- conomic a unor valori materiale stocate anormal — situații întîlnite la Combinatul minier din Suceava, Combinatul chimic din Craiova.Practica suprastocării este cu atît mai dăunătoare atunci cînd este vorba de materiale sau produse din import, pentru procurarea cărora economia face eforturi valutare susținute. Este inadmisibil să se aducă a- numite materiale din import, ca apoi acestea să nu fie folosite în procesul de producție. Asemenea situații s-au constatat la Fabrica de motoare electrice din Pitești, care deținea la începutul acestui an o serie de materiale fără utilizare aduse din import și devenite supranormative și disponibile, cum ar fi 47 000 de termo- protectoare de tip Klixon. La aceeași dată, Ia întreprinderea „Steaua electrică" din Fieni existau imobilizate în stoc cantități de wolfram din import în valoare de 88 000 lei, molibden în valoare de 303 000 lei, sîrmă dunet în valoare de 51 000 lei etc., iar la uzina „1 Mai" din Ploiești —
Aureliu PETRESCU 
director în Centrala 
Băncii Naționale

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Participarea dumneavoastră, tovarășa Nicolae Ceaușescu, la lucrările acestei consfătuiri, a spus tov. VA
SILE MARIN, prlm-secretar al Co
mitetului județean-Ialomița al P.C.R., vizitele repetate pe care le-ați făcut In județul nostru reprezintă pentru noi un ajutor concret și, în același timp, un îndemn de a munci mai mult și mai bine pentru traducerea 
în viață a' hotărîrilor partidului și statului nostru. Aș dori să relev faptul că măsurile stabilite de conducerea partidului, au fost primite de cooperatori, de toți aceia care lucrează în agricultură cu un interes deosebit, dînd o înaltă apreciere eforturilor conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu, de a stabili căile prin care agricultura să aducă o contribuție tot mal substanțială la înflorirea patriei noastre socialiste.După ce a arătat că In județ au fost constituite 24 de stațiuni de mecanizare a agriculturii, în fruntea cărora se află cadre competente, capabile și hotărîte să dea viață, sarcinilor deosebite pe care le au, vorbitorul a spus că mai sînt multe de făcut pentru integrarea secțiilor de mecanizare în viața cooperativelor. în județ au fost constituite 24 de consilii lntercooperatiste, care și-au stabilit programul de lucru privind cooperarea, profilarea activității de producție. Ne vom strădui ca, aplicînd indicațiile pe care dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, ni le-ați dat in cursul recentei vizite în unitățile noastre a-, gricole, să ajutăm aceste organisme să justifice într-un timp scurt scopul pentru care au fost create. Deosebita satisfacție cu care au fost primite de cooperatori măsurile stabilite de conducerea partidului se concretizează în faptul că din cele 28 cooperative agricole care au ținut pînă în prezent adunările generale, 26 au hotărît să aplice acordul global în toate sectoarele de activitate cu plata muncii în bani. Vom sprijini dezvoltarea activității sectoarelor anexe prin care să asigurăm permanent de lucru unul număr cît mai mare de cooperatori. Date fiind rolul și importanța asociațiilor intercooperatiste, a- nul acesta celor 12 asociații constituite li se vor adăuga alte 9. Sînt încheiate lucrările ca pe luna ianuarie să se plătească celor 34 904 pensionari pensiile majorate. Volumul pensiilor pe luna Ianuarie a acestui an este de peste 5 milioane de lei, cu două milioane și jumătate de Iei mai mult decît în aceeași lună a anului trecut.Putem afirma cu certitudine că prin măsurile luate în fiecare unitate există condiții ca aceste sarcini să fie substanțial depășite. Vom a- corda însă o atenție deosebită pregătirii producției de legume, îndeosebi a celor timpurii. în același timp, vom acționa cu perseverență pentru dezvoltarea zootehniei. Pe băza indicațiilor dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, am orientat organele agricole locale, conducerile cooperativelor agricole de producție să-și concentreze eforturile spre asigurarea efectivelor matcă în special la scroafe, ameliorarea raselor la toate speciile de animale. Considerăm că o contribuție importantă la dezvoltarea sectorului zootehnic va a- duce faptul că prin asocierea cooperativelor agricole de producție din județ s-a terminat construcția unui complex de îngrășare a mieilor cu o capacitate de 70 000 de capete, a început construcția a patru complexe de îngrășare a porcilor de 30 000 capete fiecare, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului 1973 să intre în producție 7 complexe de acest fel.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că lucrările consfătuirii vor da posibilitatea stabilirii măsurilor ce se impun a fi luate în continuare pentru ca județul Ialomița să-și sporească aportul la dezvoltarea economiei naționale.

Președintele C.A.P. din comuna 
Dor Mărunt, CONSTANTIN 
POPA, a relevat însemnătatea măsurilor indicate recent de conducerea partidului pentru mai buna organizare a agriculturii, în vederea sporirii producției și a îmbunătățirii sistemului de retribuție șl a subliniat importanța prețioaselor Indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei în județul Ialomița. Apoi, prezentînd felul în care s-a trecut la aplicarea în practică a acestor măsuri în cooperativa pe care o conduce, vorbitorul 
a arătat, printre altele :Am organizat patru ferme zootehnice, două ferme vegetale și patru brigăzi de lucru. La început am avut unele greutăți, însă pe măsură ce cooperatorii se lămureau de avantajele măsurilor preconizate am reușit să organizăm munca. Plecînd de la faptul că sîntem organizați mai bine, că indicațiile pe care le-am primit ne sînt de un real folos, ne angajăm în fața dumneavoastră, tovarășe secretar general, ca să sporim producția de la 4 600 kg porumb boabe la hectar, cît aveam în plan, la peste 5 000 kg, iar la grîu cu peste 400 kg la hectar, și să vindem statului, peste plan, produse în valoare de circa 2,5 milioane lei.Cooperativa noastră — a arătat în continuare vorbitorul — face parte dlntr-o asociație intercooperatistă. în cadrul acesteia, ne-am angajat, printre altele, să participăm la amenajarea unul eleșteu pentru creșterea puietului de pește și la amenajarea 
a 5 hectare teren pentru a produce răchită din care să confecționăm coșuri și alte produse. De asemenea, în cadrul consiliului intercooperatist, ne-am propus să participăm la amenajarea unei sere cu o suprafață de 
1 hectar în satul Lehiiu.

în cuvîntul său, T0MA Dl- 
MACHE de 18 anl pre?edinte al 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Făcăeni, s-a referit la unele probleme legate de noul sistem de organizare, planificare,. conducere și retribuire a muncii în C.A.P. Este adevărat — a spus vorbitorul — că în ultimii 2—3 ani noi am întîmpi- nat unele greutăți în atragerea oamenilor la efectuarea lucrărilor agrico
le. După aplicarea măsurilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de la 23 noiembrie, document de mare însemnătate, lucrurile 
s-au schimbat. Oamenii au început 
să Înțeleagă condițiile deosebite c« 

Ie sînt create pentru sporirea continuă a veniturilor și creșterea bunăstării lor. Acum, el vin la cooperativă și cer să lucreze. Unii dintre cooperatori au început să alcătuiască grupe mai mici în cadrul echipelor, să se unească pentru a primi suprafețe de teren pe care să le muncească în acord global.în continuare, președintele cooperativei din Făcăeni s-a referit la unele probleme ridicate de cooperatori în legătură cu sistemul de organizare și retribuire a muncii, de modul de sprijinire a familiilor cu mai mulți copii minori.De asemenea, s-a ocupat de activitatea consiliului intercooperatist recent constituit între cooperativele agricole Făcăeni, Progresul și Vlă- deni, arătînd că, pentru început, s-a format o asociație pentru cultivarea în comun a unei suprafețe cu 300 de hectare cu orez și că în planul de producție și financiar și-au propus să reducă cheltuielile de investiții.In cuvîntul său, tovarășul GHEOR
GHE GHIȚĂ, președintele coopera
tivei agricole de producție din co
muna Muntenii-Buzău, a subliniat că această ședință de lucru la care participă conducerea superioară de partid constituie o nouă și grăitoare dovadă a atenției pe care partidul o a- cordă dezvoltării agriculturii noastre socialiste. Prețioasele indicații pe care ni le-ați dat, tovarășe Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite făcute de dumneavoastră în cooperativa noastră au fost însușite de toți cooperatorii, care sînt hotărîți să Ie transpună în practică pentru creșterea producției și implicit sporirea veniturilor în interesul cooperatorilor, al întregii economii naționale, al întregului popor. în legătură cu îmbunătățirea lucrărilor la unele culturi, vorbitorul a subliniat că este necesar să se fabrice mașini mai bune pentru recoltarea orezului din lan și treierarea sa în cele mai bune condiții. Tot pentru orezării este nevoie de tractoare cu care să se poată ara la cel puțin 25 cm adîncime. De asemenea, la noua combină cerealieră C. 12, fabricată la Uzina „Semănătoarea", care este o mașină minunată, ar trebui un dispozitiv special care să adune și să baloteze cocenii de porumb.Agricultura Bărăganului, ca și celelalte ramuri ale economiei, se bucură de o atenție deosebită din partea conducerii partidului și statului nostru — a spus ANGHEL
MIRCEA-DAN, președintele coope
rativei agricole din Grindu. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970 cuprinde un amplu program de măsuri de mare actualitate, avînd ca scop dezvoltarea rapidă a agriculturii în următorii ani. Comitetul de partid și consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție Grindu, dezbă- tînd prevederile acestui vast program, au hotărît traducerea lor în viață neîntîrziat, ținînd seama permanent de condițiile locale în vederea obținerii unor producții cerealiere și a- nimaliere ridicate. încă din a- nul 1970, cooperativa noastră a organizat producția In sectorul zootehnic pe principiul fermelor, obținind rezultate bune în creșterea și îngrășarea animalelor, ceea ce ne-a permis să vindem statului cantități însemnate de carne. în acest an am trecut la organizarea de ferme , și în sectorul. vegetal. Cooperativa noastră, ca și celelalte unități agricole din județ, a simțit mereu ajutorul neprecupețit din partea partidului și statului nostru, materializat în mașini agricole, îngrășăminte chimice, semințe de mare productivitate, animale de producție și asistență tehnică, fapt ce ne-a dat posibilitatea să obținem producții sporite, astfel Incit în ultimii ani să ocupăm la cultura griului locul 1 pe județ, respectiv locurile 2 și 3 pe țară. Un sprijin puternic am primit și în anul 1970 pentpu a combate urmările inundațiilor. în continuare, după ce a exprimat hotărîrea cooperatorilor de a realiza și depăși in 1971 producțiile planificate, vorbitorul a făcut o serie de propuneri, printre care : Institutul de cercetări pentni mecanizarea agriculturii să studieze posibilitatea creării de combine pentru recoltat floarea-soa- relui și sfeclă de zahăr, combinele de recoltat porumb să fie perfecționate în vederea despănușăril porumbului.Iubite tovarășe Ceaușescu, în numele celor 2 300 de membri ai coo

Jn sală, atmosferă de puternic entuziasm — expresie vibrantă a legăturilor indisolubile dintre partid și popor

perativei agricole de producție Grindu, vă asigur că nu vom precupeți nici un efort pentru a aplica indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat în scopul ridicării producției agricole.
Directorul I.A.S. Lehiiu, ȘȚg. 

FAN ZAINEA, a arătat că unitatea pe care o conduce a realizat, în cincinalul recent încheiat, o depășire la producția globală în valoare de 13 milioane lei, iar la producția-marfă de 13,2 milioane lei și a obținut, peste plan, 7 milioane lei beneficii. în unitatea noastră, a arătat vorbitorul, ne preocupă acum cîteva probleme. Este necesar că întreprinderile noastre să fie dotate cu tractoare diversificate din punct de vedere al capacității. Consider că pe tarlalele mari, de 200—500 ha, pot lucra tractoarele grele, cu mare randament, și în felul a- cesta am putea să executăm lucrările mult mai rapid și de calitate mult mai bună. Simțim, totodată, nevoia ca să fim dotați cît mai repede cu combine autopropulsate, pentru a putea executa recoltarea într-un ritm cît mai rapid. Cred că industria trebuie să insiste mai mult asupra calității mașinilor cu care sîntem dotați.în legătură cu semințele, sînt necesare cantități mai mari din soiurile foarte productive. în unitățile noastre avem sisteme de irigații la Ivănești, la Ciulnița. Sistemele se consideră terminate, dar sursa de apă nu este încă asigurată.tn numele tuturor comuniștilor și al salariaților din unitatea noastră — a arătat în încheiere vorbitorul — vă asigur, tovarășe secretar general, că vom face toate eforturile pentru a ne achita cu cinste de sarcinile pe care le avem anul acesta și In planul cincinal.
— Cum apreciațl măsurile luate 

recent, de organizare a întreprinde
rilor agricole de stat ? — întreabă to
varășul Nicolae Ceaușescu.— în primul rînd vreau să vă spun că experiența pe care o avem ne îndreptățește să apreciem că este un pas înainte. Noi putem, sîntem capabili să găsim soluții, încît asemenea măsuri să dea rezultate mult superioare.

— Faptul că nu va mai fi un in
spectorat I.A.S. pe județ este o lipsă 
sau o posibilitate de îmbunătățire a 
activității ? — întreabă secretarul
general al partidului.— Legătura directă cu departamentul, cu ministerul e bună. însă un lucru trebuie făcut la minister : la defalcarea planului, la repartizarea bazei tehnico-materiale să se acorde o foarte mare atenție, în așa fel încît să nu mai fim nevoiți să facem intervenții, să mergem să solicităm materiale, piese, furaje și așa mai departe. Mai ales că aici în județ, tovarășe secretar general, am găsit, și sîntem convinși că vom găsi în continuare, sprijinul, . ^comitetului județean de partid, pentru a rezolva toate problemele care depiijd de noi.

în cuvîntul său, UDOR POTEN- 
CHIN, președintele cooperativei agri
cole de producție din Iazu, s-a referit la sistemul de remunerare a muncii cooperatorilor, sistem care se practică aici de aproape 10 ani. Un exemplu grăitor, a spus vorbitorul, îl constituie anul 1969, cînd cooperativa noastră a obținut o producție la ha de 6 700 kg la porumb, de 2 700 kg la floarea-soarelui, plata suplimentară a fost de 860 000 lei. Am înțeles să-i încurajăm astfel pe cei ce muncesc cu pricepere și tragere de inimă pentru înflorirea cooperativei. Iată de ce, tovarășe secretar . general, expunerea dumneavoastră din noiembrie 1970 a fost primită de noi toți cu mare bucurie și cu o totală adeziune. în adunarea generală în care s-a stabilit planul pe 1971 am hotărît să lucrăm în toate sectoarele în acord global. Sîntem convinși că planul de 4 200 kg de porumb la hectar stabilit va fi depășit cu siguranță.

GHERGHINA COJOCARU, 
președinta C.A.P. din Cuza Vodă, a spus, printre altele : Consfătuirea a- ceasta, în prezența iubitului secretar general al partidului, tovarășul Ceaușescu, este o mare cinste și pentru țărănimea din județul nostru. Cuvîntarea de mare importantă rostită de tovarășul Ceaușescu la 23 noiembrie a fost studiată amănunțit de toți membrii cooperativei noastre. Noua formă de organizare, planificare și conducere în cadrul cooperativelor agricole de producție arată cum se îmbunătățește continuu sistemul de lucru în agricultura noastră.în continuare, vorbitoarea s-a referit la unele aspecte ale cultivării orezului și a propus să se studieze

mai amănunțit problema terenului, a întreținerii canalelor de alimentare cu apă șl alte condiții pentru ca cultivarea acestei plante să dea rezultate mai bune, să fie mai rentabilă.Referindu-se la sarcinile de producție pentru porumbul irigat, președinta C.A.P. din Cuza Vodă a subliniat unele lipsuri In ce privește folosirea mașinilor, asigurarea cu cadre calificate și a propus ca organele de resort să ia măsuri în vederea bunei funcționări a sistemelor de Irigații din cooperative.Vorbitoarea a făcut unele propuneri privitoare la pensiile cooperatorilor, la plata pentru măcinișul la moară și la folosirea brutăriei din comună.în încheiere, ea a amintit despre realizările cooperatorilor și a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze cooperativa și comuna Cuza Vodă.începind cu acest an, noi deservim cinci cooperative cu o suprafață de 15 000 hectare, a spus MELINT0N 
TRIF, directorul Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Grivița. Evidențiind recoltele obținute anul trecut, vorbitorul a subliniat că nivelul atins nu reprezintă nici pe departe limita posibilităților reale existente. Pentru ^a se obține producții mult mai mari decît pînă acum, ar fi bine să fim dotați cu mașini corespunzătoare, poate chiar înainte de datele prevăzute. încă de acum secțiile noastre s-au integrat în activitatea cooperativelor în ceea ce . privește folosirea întregului parc de utilaje, atît proprietatea statului, cît și cea a cooperativelor. în acest sens, au fost luate în primire utilajele cooperativelor, asumîndu-ne răspunderea pentru întreținerea, repararea și exploatarea lor. El a subliniat necesitatea rezolvării problemei pieselor de schimb și a propus ca ministerul să studieze posibilitatea ca în viitor cadrele care se pregătesc spre a deveni mecanizatori să fie recrutate din rîndul tinerilor care și-au satisfăcut stagiul militar.Luînd cuvîntul, ION DASCĂLU, 
cooperator pensionar din comuna Albești, și-a exprimat bucuria de a participa la această consfătuire de lucru, plină de învățăminte pentru toți lucrătorii din agricultură.Lucrez in cooperativă de la înființarea ei — a spus el. Deși am 70 de ani — atît eu cît și soția sîntem pensionari, cu pensia cea mai mare, 250 lei — continuăm să muncim in cooperativă pentru a ne putea aduce contribuția la înflorirea unității noastre. Nouă, celor mai în virstă, cooperativa ne-a asigurat lucrări corespunzătoare în apropierea satului la porumbul ^irigat. Mulțumim partidului pentru grija ce o poartă față de noi cooperatorii, .ca de altfel față de toți oamenii muncii din țara” noastră. Eu voi răspunde acestei griji continuînd să muncesc în cooperativă și să pun în practică experiența mea de lucrător vechi pe ogoare.în cuvîntul său, AUREL CIOC, președintele C.A.P. Miloșeștl, unitate care în anul 1965 s-a clasat pe locul II pe țară la producția de porumb, în anul 1967 pe primul loc și în 1969 a luat mențiune, a arătat că toți membrii cooperativei au salutat cu multă bucurie măsurile stabilite de partid privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, hotărînd să obțină în acest an producții sporite.Referindu-se la faptul că în cooperativa din Miloșești anul acesta suprafața cultivată cu legume va crește de la 52 hectare la 130 hectare, iar pe o suprafață de 70 hectare se va cultiva ceapă, vorbitorul a propus să fie fabricate mașini de plantat arpagic. După ce a arătat că adunarea generală a cooperativei a hotărît în unanimitate ca, în anul 1971, să se lucreze în acord global in toate sectoarele, vorbitorul a dat glas angajamentului cooperatorilor de a răspunde sprijinului primit din partea partidului și statului prin noi succese în sporirea producției agricole.Recentele documente ale conducerii superioare de partid au fost dezbătute pe larg și în cooperativa noastră și s-au luat măsuri corespunzătoare în vederea aplicării măsurilor preconizate — a spus ing. NEAGU VASILE, președin
tele cooperativei agricole Ceacu. Consider că aplicarea acordului global pe formațiuni mici la culturile prăsitoare va da un impuls executării lucrărilor. Lă noi se vor aduna Ia 

un Ioc 3—4 familii, care vor lucra circa 20 ha porumb și circa 10—1.5 ha de floarea-soarelui. La această repartizare a cooperatorilor, dacă se aliniază și mecanizatorii, va fi intr-adevăr un salt calitativ foarte mare. Faptul că mecanizatorul este legat direct de producție, că va fi plătit la nivelul rezultatelor pe care le va obține, creează un cadru foarte favorabil pentru ca într-adevăr în anul în care am intrat să obținem rezultate superioare. Referindu-se la u- nele probleme ale cooperativei, vorbitorul a arătat că adunarea generală a stabilit ca membrilor cooperatori care se îmbolnăvesc In procesul de producție să Ii se acorde o parte din cîștigul mediu pe ultimele 12 luni. Dar banca a oprit acordarea acestui ajutor, iar directorul băncii, fiind întrebat, a răspuns că nu cunoaște o asemenea indicație. Intervenind în dezbatere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că a- ceasta este o problemă a cooperativei și a subliniat că dacă cooperativa vrea să acorde acest ajutor, de ce să fie oprită ?Președintele cooperativei a subliniat necesitatea îmbunătățirii activității la cultura orezului, a reparării combinelor care vor lucra la recoltarea griului, a creșterii aportului S.M.A. la extinderea mecanizării în zootehnie.în cuvîntarea sa, tov. ANDREI 
NICOLAE, președintele C.A.P. Gheorghe Lazăr, arată că în 1970 cooperativa a realizat o depășire de aproape un milion și jumătate de’ lei la producția globală. Acest rezultat — a spus el — se datorește și indicațiilor pe care dumneavoastră le-ați dat cu prilejul vizitei pe caro ne-ați făcut-o în vara anului trecut, vizită care a însemnat pentru noi un puternic imbold în muncă și un îndreptar prețios în orientarea activității noastre. De un ecou deosebit s-a bucurat în rindurile cooperatorilor expunerea dumneavoastră, tovarășe secretar general, prezentată Ia ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie, anul trecut. Ea a fost dezbătută și analizată temeinic. Membrii cooperatori sînt mai hotărîți ca oricînd să realizeze și să depășească sarcinile de plan, deoarece adoptarea sistemului de retribuire a muncii în acord global înlătură neajunsurile retribuirii în zile muncă sau norme convenționale și stimulează interesul fiecăruia pentru obținerea unei producții cît mai mari. De asemenea, membrii cooperatori au fost de acord cu cantitățile de cereale ce le pot cumpăra la preț de stat din cooperativă.Ridic și eu problema orezului. Propun ca pentru anul viitor cultura orezului să se facă prin a- sociații intercooperatiste pe suprafețe. .mai mari, dîndu-ne asțfel posibilitatea să ne concentrăm forțele i .specialiști, mijloace mecanizate etc. Șocotesc că muncind în a- cest fel vom avea rezultate mai bune.Progresele realizate în ultimii ani de cooperativa noastră se datoresc în bună măsură aplicării indicațiilor prețioase ce ne-au fost date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cursul vizitei făcute în anul 1967 în unitatea noastră, a spus NICOLAE 
RÎȘNOVEANU, președintele C.A.P. 
din Roșeți.Sînt încredințat că noua organizare a producției pe care am introdus-o anul acesta va duce la obținerea unor producții mai mari pe baza creșterii cointeresării membrilor cooperatori în realizarea sarcinilor ce le stau în față. în continuare, vorbitorul a propus să se a- corde mai mare atenție împrospătării mătcii de animale la toate speciile, să fie lărgită gama de mașini pentru mecanizarea lucrărilor în legumicultura. El a făcut, totodată, propuneri concrete vizînd perfecționarea sistemelor de irigații în cooperative și îmbunătățirea construcției serelor.

Inginerul șef al cooperativei agri
cole de producție din comuna Grivița, 
GHEORGHE DAVID, a arătat că, tn anul 1970, această unitate a obținut o producție globală în valoare de peste 30 milioane lei, iar fondul de acumulare a ajuns la 15 600 000 lei. Indicațiile primite cu prilejul vizitei tn unitatea noastră, tovarășe Ceaușescu, a spus vorbitorul, ne-au ajutat foarte mult tn perfecționarea activității, reușind să obținem producții din ce în ce mai mari.în continuare, vorbitorul a făcut o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității în unitățile agricole. 

Pentru, mecanizatorii care, în campaniile agricole, lucrează toată ziua pe ogoare, trebuie să asigurăm hrană caldă. Cadrele tinere, care vin în cooperative de pe băncile facultăților, este bine să lucreze cel puțin un an pe lingă un șef de fermă dintre localnici, dintre brigadierii cu experiență, ca să poată să-și însușească mai bine profesiunea, îmbi- nînd cunoștințele teoretice din facultate cu cele practice.De asemenea, vorbitorul a prezentat propuneri privind repartizarea mai multor combine pentru recoltarea culturilor de toamnă, stabilizarea cadrelor de specialiști veniți să lucreze la sate. îmbunătățirea funcționării dispensarului etc.Am mîndria de a veni în fața tovarășului secretar general și a dumneavoastră, pentru a vă arăta cîteva din aspectele muncii noastre — a spus în cuvîntul său CONSTAN
TIN GSB, directorul I.A.S. Ograda, în 1970 întreprinderea noastră a reușit să mărească producția de peste 5 ori față de 1965. în 1970 am dat 5 milioane lei beneficii peste plan.în cadrul sectorului vegetal, după noul sistem de organizare, am ajuns să avem aproape 2 000 ha cu orez, iar în viitor vom cultiva peste 4 000 ha. pe niște terenuri care pînă acum cîțiva ani nu erau considerate bune pentru a fi cultivate.în zootehnie vom ajunge la peste 
7 000 vaci. 50 000—60 000 porci și multe oi. Consider că tot ceea ce se va face în viitor trebuie să pornească de la studii foarte bine documentate, realiste și în funcție într-adevăr de potențialul existent. Dacă complexele avicole ca și cele de creștere a porcilor dau rezultate foarte bune la dimensiunile la care sînt construite, la complexele de vaci situația nu este la fel. Manevrarea unor cantități mari de furaje este o problemă a cărei rezolvare trebuie încă studiată.în privința irigațiilor este nevoie să se consolideze ceea ce s-a făcut pînă în prezent, în așa fel încît apa să ajungă la rădăcina plantelor. La noi, microrelieful este foarte diferit, deci se pune problema să se treacă la nivelarea terenului.La stadiul la care vom ajunge, în baza studiilor pe care le avem deja întocmite, I.A.S. Ograda va reuși peste 4—5 ani să dea o producție de 500 sau 600 milioane lei și un beneficiu care să depășească 50—60 milioane lei. Mă angajez, în numele tovarășilor cu care lucrez, că vom depune toate eforturile pentru a depăși nivelul la care am ajuns.Luînd cuvîntul, președintele coope
rativei agricole „Scînteia", FLOREA
ȘTEFAN, duPă ce a adus uncălduros: salut tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a vizitat de mai multe ori această cooperativă, dînd prețioase'indicații privind organizarea muncii, a arătat că în anul 1970 cooperativa a obținut producții bune la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și a vîndut statului o mare cantitate de produse. Adunarea generală a hotărît ca în anul 1971 să realizeze peste plan o producție în valoare de aproape 2 milioane lei.Adunarea generală a luat hotărîrea ca retribuția să se facă anul acesta numai în bani, norma convențională s-a stsbilit la 32 lei. In ziua de 10 februarie vom da membrilor cooperatori retribuția muncii prestate pe luna ianuarie. Fată de anii trecuți veniturile cooperatorilor sînt mult mai mari, un îngrijitor din sectorul zootehnic primește 920 lei. Ne angajăm în fața secretarului general al partidului să muncim fără preget pentru a ne aduce contribuțij, prin producțiile agricole tot mai mari pe care le vom obține, la dezvoltarea economiei naționale.Vizita dumneavoastră In județul Ialomița, stimate și iubite tovarășe secretar general, ca și prezența dumneavoastră in mijlocul nostru, ne umplu inimile de bucurie și ne dau imbold pentru munca de viitor, a spus în cuvîntul său JACOB STAN, președintele C.A.P. din Cegani. Noi, cooperatorii din Cegani, mulțumim partidului, dumneavoastră, pentru măsurile luate, pentru grija .ce o purtați țărănimii cooperatoare. în a- dunarea generală, țăranii cooperatori au aprobat noul sistem de muncă preconizat de recentele măsuri indicate de conducerea partidului. Valoarea normei, plătită în bani, va crește anul acesta Ia 32 de lei, de’ la 23. cît a fost anul trecut. In consiliul intercooperatist, din care fac parte 3 cooperative agricole, s.-a ho- tărît îndiguirea a 2 000 ha terenuri fertile, care vor fi folosite în special pentru asigurarea bazei furajere. Ne gîndim, de asemenea, foarte serios la organizarea unui bazin legumicol, ținînd seama că fabrica de conserve de la Fetești este situată în apropierea noastră.în continuare, vorbitorul a făcut apel la unitățile de aprovizionare și de valorificare și la cele de prestări de servicii ca să răspundă mai bine la solicitările cooperativelor agricole de producție, și a subliniat că cooperatorii se angajează să sporească continuu producția agricolă, să mărească cantitățile de produse pe care le vînd statului pentru ca astfel să crească fondul de bază al cooperativei, să se îmbunătățească continuu viața cooperatorilor.Referindu-se la rezultatele bune obținute de cooperativa agricolă de producție din Albești, președintele ei, 
TUDORJUGĂNARU, a arătat că in activitatea acestei unități s-au semnalat și o serie de lipsuri. Anul trecut, de exemplu — a spus vorbitorul — nu am reușit să eliberăm întreaga suprafață de coceni ; o importantă suprafață de teren nu a putut fi insămînțată din cauza excesului de umiditate. Pentru aceste terenuri ne-am propus un plan de protejare împotriva inundațiilor. în această direcție, cerem și sprijinul comitetului județean de partid și direcției generale agricole județene. Am studiat cu mult interes expunerea făcută de tovarășul secretar general al Partidului Ia ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie. Sînt create condițiile pentru a putea rezolva sarcinile care ne stau in față.Consider că este binevenită retribuirea cooperatorilor în acord global. Așa cum se observă în uzine, în fabrici, diferențele dintre un muncitor și altul, așa se poate ob
serva și în cadrul cooperativelor

agricole. Dacă In trecut un cooperator era legat numai de normele pe care le efectua, acum el este legat de producția ce se va realiza.în continuare, Tudor Jugănaru s-a referit la unele avantaje'create de stat, mai ales prin reducerile de prețuri la polietilenă, la piesele de schimb etc, arătînd că cooperativa, care dispune de 10 autocamioane și peste 30 de motoare folosite la irigații, (va obține o economie anuală de peste 300 000 lei la piesele de schimb. O problemă importantă căreia vorbitorul i-a acordat atenție a fost aceea a colaborării ce trebuie să existe între cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat, acestea din urmă, cu experiența și dotația lor, trebuind să fie un sprijin permanent pentru C.A.PIn încheiere, vorbitorul a asigurat că membrii cooperatori din comuna Albești vor ține cont de toate recomandările prețioase făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu și nu vor precupeți nici un efort pentru a le pune în practică, fiind convinși că astfel vor obține rezultate tot mai bune In sporirea producției.La fel ca ceilalți tovarăși, și eu personal am studiat ultimele documente de partid referitoare la dezvoltarea agriculturii noastre socialiste — a spus în cuvîntul său PETRE ALE
XANDRU, președintele C.A.P. din 
Dragoș Vodă. Cu sprijinul comitetului de partid din comună, ne-am străduit ca ele să fie cunoscute și înțelese de toți cooperatorii. Cooperatorii au apreciat măsurile luate de conducerea noastră de partid și de stat ca măsuri care nu au alt scop decît să ducă la creșterea producției, la ridicarea bunăstării materiale a poporului nostru. \Consider că acordul global este r 4a mai eficace formă de cointeresare in cooperativele agricole de producție. Oamenii sînt interesați, în primul rînd, de ceea ce produc și nu de cîte norme convenționale realizează.Susțin măsura ca secțiile S.M.A. să funcționeze ca sectoare mecanice în cadrul cooperativelor agricole de producție. Am trecut la noua formă de organizare a fermelor, care este mai bună și care întărește răspunderea pentru felul cum se lucrează.Ca și ceilalți tovarăși, ca întregul nostru popor, urmăresc cu deosebită dragoste, admirație și încredere activitatea și eforturile pe care le depuneți dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, pentru binele României socialiste. Aproape că n-aș putea spune unde locuiți : cînd sînteți în Ialomița, cînd sînteți la Brașov, cînd la Sibiu sau în altă parte. (Aplauze prelungite. întreaga sală scandează : 
„CEAUȘESCU", „P.C.R.").Pot spune că ne străduim din toată ființa noastră să urmăm minunatul exemplu de muncă neobosită pe care ni-1 dați. De aceea, asigur conducerea de partid, pe dumneavoastră personal, că membrii cooperatori din comuna Dragoș Vodă, în frunte cu comuniștii, vor face lot ce le stă tn putere pentru ca măsurile stabilite de partid să prindă viață în cel mai scurt timp.în cuvîntul său, ing. 0N0RIU 
lACOMI, directorul Complexului de creștere șl îngrășare industrială a porcilor Căzănești, a subliniat că indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu acum doi ani au prins viață. în loc să livrăm anul trecut 10 000 tone de carne, cît prevedea tehnologia — a spus el — am reușit să realizăm 13 400 tone în cadrul complexului, iar pe întreaga întreprindere 14 751 tone. Ne bucurăm că am putut să dovedim prin fapte că v-am înțeles indicațiile deosebit de prețioase și că avem forță și putere să îndeplinim sarcinile ce ne-au fost trasate.Măsurile luate pentru dezvoltarea agriculturii sînt foarte bune, însă 'tine este ca problemele să se rezolve la nivelul unităților. Sistemul de măsuri pentru progresul agriculturii putem să-l modelăm la nivelul specificului unității respective. Mă folosesc de această ocazie pentru a face cîteva propuneri. In cadrul întreprinderii noastre funcționează o fabrică de nutrețuri combinate. Capacitatea acesteia s-a mărit de la 32 000 tone nutrețuri combinate pe an la 60 000 tone. întrucît nu vindem furaje altor unități, propun ca fabrica să rămînă în cadrul întreprinderii noastre.Ar fi bine să se construiască abatoare proprii la fiecare combinat de creștere a porcilor, pentru a se micșora pierderile în timpul transportului și în perioada cît animalele stau în curtea abatoarelor din București fără alimentație normală.Vorbitorul s-a referit în continuare la necesitatea întăririi disciplinei în muncă, a combaterii mentalităților înapoiate în conducerea procesului de producție și a solicitat sprijin din partea forurilor centrale de resort în ce privește aprovizionarea cu materiale.Ne angajăm, tovarășe secretar general. în fața dumneavoastră, că vom depune mai mult suflet pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru a da țării cit mai multă carne — a spus in încheiere vorbitorul. '
In® VASILE BERBECEL, ««- 

ședințele C.A.P. Smirna, s-a referit pe larg la marile avantaje ale cooperării dintre întreprinderile de stat și cooperativele agricole de producție, relatînd despre rezultatele pozitive obținute în rentabilizarea sectorului avicol, ca urmare a cooperării dintre C.A.P.-Smirna și întreprinderea agricolă de stat „Avicola“-Tulcea. Aceasta a înlesnit aplicarea unui plan de modernizare a sectorului avicol al cooperativei, introducerea unei noi tehnologii, sensibil apropiate de tehnologia din cadrul I.A.S. Văzînd avantajele acestei cooperări — a spus el — am hotărît să o extindem. Astfel, vom introduce creșterea păsărilor în baterii, unde se poate ține în a- ceeași hală un efectiv de două ori și jumătate mai mare decît în sistemul pe așternut adine. Prin beneficiile realizate într-un an și cîteva
(Continuare în pag. a III-a)
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' (Urmare din pag. a ÎI-a)luni, noi vom putea să acoperim cheltuielile. Vorbitorul a relevat, de asemenea, faptul că se creează condiții tot mai bune de muncă și viață îngrijitoarelor din acest sector, printre altele și prin organizarea unei mici cantine. .Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii a fost salutată cu mare satisfacție și aprobare de toți membrii cooperativei noastre, care văd în aplicarea măsurilor stabilite de partid calea sigură a înfloririi agriculturii. a dezvoltării întregii economii naționale, a spus tovarășul 
GHEORGHE PETICILĂ, »re- 
ședintele C.A.P. Sudiți.In continuare, după ce a relatat despre modul în care s-a trecut în această ' cooperativă la organizarea muncii pe brigăzi, vorbitorul a spus : Introducerea acordului global ne va da posibilitatea ca fiecare cooperator să fie retribuit în raport cu producția obținută. In condițiile cooperativei noastre, față de veniturile ce ni le-am planificat, vom putea asigura cooperatorilor lunar un minim garantat de 500 de lei la cultura de cimp și 800 de lei in zootehnie. Socotim că imboldul dat de noua formă de retribuire va contribui ca producțiile obținute anul trecut — peste 4 000 kg la cultura porumbului și peste 47 000 kg la cultura sfeclei de zahăr — să fie simțitor depășite în 1971.Mi-am consacrat acești ani activității in Lunca Dunării și mă voi re- fsîLla cîteva aspecte care privesc îmbunătățirea activității în această zonă importantă, a spus ing. GHEOR- 
GHE BUCUREȘTEANU, direc- 
torul I.A.S. Dragalina. Deși s-au alocat fonduri mari și s-a muncit foarte mult ca să se indiguiască peste 100 000 ha de teren, nu întotdeauna am reușit să obținem producții corespunzătoare potențialului de fertilitate al acestor soluri. Consider că este necesar ca, în cel mai scurt timp, să se treacă cu forțe susținute la îmbunătățirea funcționalității sistemului de desecare, pentru a se evacua mal rapid apa in afara digului. Propun, de asemenea, ca pentru a se spori și ieftini costul-producțiilor de porumb, să se dezvolte meca- • nizarea lucrărilor, însoțită, în același timp, de uscarea porumbului. Toate acestea consider că trebuie îmbinate cu o largă acțiune privind studierea hidrologiei județului.în încheiere, vorbitorul a făcut un șir de propuneri privind, mai buna amplasare a complexelor de lngră- șare a porcilor, a taurinelor uși' a complexelor de vaci.După ce a subliniat că participarea la această consfătuire a secretarului general al partidului constituie o cinste și o mîndrie pentru coopera- 
tori> ION SPĂTARELU, pre' 
ședintele C.A.P. Gheorghe Doja, a arătat că în. cooperativa în care lucrează producția globală a crescut, astfel tncît, de la un venit bănesc de 12 milioane lei în 1965, de pe aceeași suprafață în 1970 s-au obținut 19 700 000 lei. Acest lucru s-a răsfrînt în mod pozitiv și asupra remunerării cooperatorilor. în continuare, vorbitorul s-a referit la problema folosirii specialiștilor cu pregătire superioară, propunînd cîteva măsuri menite să sporească eficiența muncii acestora în dezvoltarea agriculturii socialiste.Relevind importanța ultimelor măsuri privitoare la îmbunătățirea organizării agriculturii noastre socialiste, el a spus : Consiliul intercoo- peratist constituie, după părerea mea, sîmburele dezvoltării și perfecționării agriculturii noastre. Totuși, trebuie să facem încă multe pentru ca aceste consilii intercooperatiste să acționeze atit în domeniul profilării cît și în ce privește întrajutorarea.Am avut fericirea — a spus în încheiere vorbitorul — să particip la ședințele Comitetului Central al partidului nostru, la ședințele Consiliului de Stat, unde am văzut și am /admirat puterea de muncă neistovi- 'tă a secretarului nostru general, iubitul nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu. Aflat neîntrerupt în mijlocul oamenilor. în permanență preocupat pentru ca țara noastră să urce treptele civilizației, tovarășul Ceaușescu nu cunoaște odihna. Vă

spun sincer, tovarășe secretar general, că urmărind in ziare vizitele dumneavoastră pesțe hotare mi-a crescut inima de bucurie cînd vedeam curajul și înțelepciunea cu care afirmați acolo politica partidului, gîn- durile și aspirațiile noastre, ale întregului popor. Dumneavoastră v-ați consacrat tot ce aveți mai bun pentru propășirea națiunii române al cărei fiu profund devotat sînteți. Noi vă dorim multă sănătate și să ne conduceți mulți ani pe drumul progresului și civilizației socialiste în patria noastră.îmi exprim convingerea că, sub îndrumarea partidului, a dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, vom obține succese mari aplicînd măsurile preconizate, urmărind tn special ca unitățile rămase în urmă să ajungă la nivelul celor fruntașe — a spus în cuvîntul său IQJH CRISTEA, directorul d‘- 
recțiel generale agricole . județene. Vorbind despre marea însemnătate a irigațiilor pentru creșterea producției, el a spus : Avem mari suprafețe irigate, dar in sistemele Pietroiu- Ștefan cel Mare, Gălățui-Călărași nu prea am văzut apă. în concluzie, și o spun foarte sincer, vinovat nu este constructorul, vinovați sîntem noi, directorul direcției generale agricole, care a închis ochii la lucrări făcute necorespunzător.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la problema asigurării semințelor de floarea-soarelui, cultură care ocupă o mare suprafață, și a arătat că soiul cultivat nu corespunde încă cerințelor.V-am ruga, tovarășe secretar general — a spus vorbitorul — dat fiind că aici culturile prășitoare și mai ales porumbul ocupă suprafețe mari în unitățile de stat și cooperatiste, să fim sprijiniți mai mult cu mijloace de recoltare.Răspunzînd criticilor formulate de vorbitori privind zootehnia, vorbitorul a spus : Există un program de introducere a micii mecanizări în acest sector — alimentarea cu apă, electrificarea, mecanizarea preparării furajelor. Va trebui să facem tot ce este posibil și am ruga să fim sprijiniți de conducerea ministerului nostru ca să îmbunătățim rasele de animale, în mod deosebit la specia de taurine.Sintem în plină desfășurare a adunărilor generale în cooperativele agricole, unde cooperatorii vin cu propuneri de îmbunătățire a activității din toate punctele de vedere. Ne pregătim intens în vederea executării campaniei de însămînțări de primăvară. întreaga suprafață apar- ținînd unităților de stat și cooperatiste este arată, cu excepția a 4 800 ha cu exces de umiditate. Starea de vegetație a griului este bună, iar față de ultimii doi ani excepțional de bună.în încheiere, vă raportăm că unitățile agricole de stat și cooperatiste, împreună cu cele de mecanizare a agriculturii, vor contribui și mai mult la realizarea fondului central al statului. Indicațiile prețioase date de dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, vor constitui un îndreptar prețios în activitatea noastră de viitor. Vă asigurăm că vom face tot ce depinde de noi, ne vom mobiliza și mai mult în vederea sporirii producției agricole în județul Ialomița.Tovarășul ANGELO MICU- 
LESCU, ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, ocupindu-se, în cuvîntul său, de linele probleme ridicate de participants la discuții, a relevat că printre măsurile luate de conducerea partidului privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii un loc important îl ocupă cele care se referă la mecanizare. Ele au ca scop legarea acestui sector de activitatea cooperativelor deservite. Crearea formațiilor de lucru din mecanizatori și cooperatori va duce la o răspundere solidară pentru producția obținută. Avem tractoare și mașini agricole care ne permit să semănăm în circa 8—9 zile și să recoltăm in 10—11 zile. Prevederile cincinalului permit o îmbunătățire a mecanizării agriculturii în

anii care urmează. Ne vom strădui ca dotarea să o repartizăm pe județe și unități, corespunzător cu producțiile care trebuie să fie realizate. în legătură cu mecanizarea în zootehnie, întreprinderile de mecanizare, uzinele de reparații ale ministerului au primit sarcină să aplice soluții care pot fi folosite la mecanizarea activității în grajduri. Este justă critica referitoare la insuficienta mecanizare în legumicultura. Pînă în martie—aprilie .vom avea, în completarea dotării tractoarelor le’gumicole seturile de mașini pentru mecariizare. Dar numai asigurarea tractorului nu rezolvă problema ; trebuie neapărat să se facă nivelarea și sistematizarea terenului, să se adopte o tehnologie specială care să permită introducerea tractoarelor. Uzinele de reparații vor produce în principal piese de schimb și utilaje de mică serie' și în felul acesta se vor rezolva problemele asigurării pieselor de schimb.Numeroase probleme s-au ridicat în legătură cu cultura orezului. Aș vrea să arăt că orice măsuri de stimulare pe calea prețului s-ar lua nu se poate realiza rentabilizarea dacă nu se obține o producție de minimum 3 500 kg la ha. în viitor vor fi amenajate suprafețe mari în care să se poată introduce tehnologiile noi, ceea ce va face cu putință reducerea unor orezarii mjei neeconomice. A- menajările au intîrziat din cauza unor discuții privind modul de realizare și a dificultăților în executarea acestor lucrări. N-ăș putea însă, la aceste lipsuri care privesc direct ministerul, să nu adaug și pe cele ale organelor agricole județene privind modul în care se curăță canalele și se asigură aducerea apei și, in special, evacuarea ehîn continuare, vorbitorul a arătat că investițiile făcute in chimizare, mecanizare și irigații ar fi putut duce la rezultate mult mai bune, dacă preocuparea pentru obținerea de semințe de calitate ar fi fost mai temeinică. Soluționarea acestei probleme este semnătate partidului, rezolvare și de producție ocupa în același timp și de producerea semințelor. Semințele vor căpăta și un preț mai bun, dar pretențiile calitative vor fi severe, fiindcă numai așa se va putea asigura progresul necesar. Vorbitorul a răspuns la unele probleme ridicate tn cursul dezbaterilor în legătură cu creșterea animalelor. Apoi a arătat : în domeniul irigațiilor au existat o serie întreagă de dificultăți, determinate de noutatea activității și., de dimensiunile mari la care s-a lucrat, dar aceasta nu poate constitui o scuză. Trebuie să dăm în folosință in bune condiții sistemele pe care le începem, să le întreținem corespunzător.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de problema asigurării specialiștilor necesari pentru conducerea fermelor, de cooperarea între I.A.S., ' și cooperativele agricole, de unele probleme ale activității întreprinderilor agricole de stat.Luînd cuvîntul la încheierea lucrărilor consfătuirii, tovarășul VA- 
SILE MARIN, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, a mulțumit cu căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija ce o poartă județului Ialomița, pentru vizitele repetate pe care le-a făcut în acest județ, pentru participarea la consfătuire.După ce a exprimat angajamentul organizației județene de partid, al tuturor cadrelor din agricultura județului de a realiza încă înainte ae anul 1975 în cuvintarea Ceaușescu, Așa cum dumneavoastră, Ceaușescu, ne-âți urât nouă și succes în muncă, dați-ne voie și nouă să vă urăm din toată inima, cu toată dragostea, cu toată stima pe care v-o purtăm dumneavoastră, fiu iubit al poporului nostru, multă sănătate și fericire, spre fericirea partidului și poporului nostru, spre binele patriei noastre socialiste.

o sarcină de mare în- 
indicată de conducerea 
Ea va căpăta o nouă 
anume fiecare centrală 

șl valorificare se va

Așa cum este cunoscut, în documentele și indicațiile conducerii de partid a fost demult — de ani și ani — subliniată stăruitor, și este subliniată în continuare, necesitatea reducerii importurilor de produse, materiale și materii prime deficitare, asigurării în cît mai mare măsură a bazei fructificării resurselor și posibilităților proprii. Această sarcină, valabilă pentru toate sectoarele economice, s-a pus și se pune cu deosebită acuitate în domeniul aprovizionării cu cocs metalurgic.Cu nu prea mult timp în urmă, o ședință de colegiu de la Ministerul Industriei Metalurgice s-a transformat intr-un moment ce poate deveni de „cotitură" pentru producția românească de cocs metalurgic. Specialiștii participanți, cadre de conducere din cercetare și producție au ajuns la concluzia că importul de cocs — material atît de prețios pentru dezvoltarea industriei siderurgice, dar și destul de scump pe piața internațională — nu numai că. poate fi raționalizat, dar și substanțial redus prin sporirea aportului propriu la realizarea cantităților necesare. Cu atît mai mult cu cît există, și încă de mai multă vreme, o soluție valoroasă elaborată de cercetătorii noștri, dar care, în viziunea ministerului, urma să fie valorificată abia începînd cu actualul cincinal. Estimîndu-se cu atenție și realism datele problemei în lumina sarcinii concrete si precise de a se face totul pentru realizarea de economii la importuri, s-a ajuns la concluzia de a se da curs cu mult mai unor proiecte mai ample privind valorificarea respectivei soluții. în legătură cu sarcinile multiple și urgente pe care le implică a- ceasta am întreprins ancheta de față.*La conducerea Institutului de cercetări metalurgice din Capitală (ICEM) — locul unde a fost creată soluția științifică amintită — dr. ing. Iancu Drăgan, directorul institutului — ne prezintă, mai întîi, evoluția prețului cocsului pe piața internațională. După o curbă abrupt crescătoare în ultimii ani, acesta are, în prezent, tendința de a se stabiliza. nivelul rămînind însă destul de... ridicat.— Cum se explică această acută intrare în actualitate a problemei cocsului ? Pe plan mondial și la noi...— Așa cum nu poate fi concepută azi dezvoltarea industrială fără o producție siderurgică suficient de largă și modernă, nici aceasta din urmă nu poate exista în absența cocsului, ca element indispensabil în elaborarea metalului. Se constată că în prețul de cost al metalului o pondere principală, în momentul de față, are șl valoarea cocsu*  “ lut Mai intervine și faptul

grabnic
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că resursele de cărbune cocsificabil pe glob sînt nu numai relativ reduse, dar și răspîndite doar în cîteva zone. De aceea, în multe țări se depun eforturi asidue de către cercetare pentru a soluționa problema prin mijloace proprii.Din fericire, noi dispunem de oarecari priorități în a- ceastă privință, a efectuării de cercetări și chiar a conturării unor soluții utile.— Vă rugăm să ne dați unele amănunte.— în ce privește țara noastră, se știe că dispunem de rezerve relativ reduse de cărbune cocsificabil ; într-o

cărbunilor obișnuiți, energetici, de care dispunem în cantități ceva mai mari în țară ; aceștia fiind mai ieftini (cu 30—40 și chiar 50 la sută) decît cei cocsifica- bili și avînd prețuri în ge- ■ nere plafonate de concurența, ca surse energetice, a petrolului și gazelor naturale ; ei există, de asemenea, relativ din belșug — și pe plan mondial.în legătură cu soluția respectivă ne-am adresat și conducătorilor colectivului care a elaborat-o : prof. dr. ing. Ioan Ștefănescu, de Ia Institutul politehnic din Capitală, și ing. Ilie Barbu,

mici diferențe, de nuanță, motivele evidențiate de interlocutori sînt cam aceleași.Dar să precizăm In prealabil punctul de pornire. în urma unor ultime experimentări efectuate acum cinci ani la Combinatul siderurgic de la Hunedoara, factori de autoritate notau în concluzie : „Experimentarea cocsului metalurgic fabricat după „procedeul ICEM", pe o perioadă mai îndelungată (30 de zile) la furnalul de 700 metri cubi de la C.S.H., a condus la concluzia că acest cocs poate fi utilizat în furnal

anumita măsură, cărbunii respectivi prezintă și dezavantajul că au însușiri inferioare din acest punct de vedere (conținut ridicat de materii volatile, de cenușă și sulf). De aceea sîntem nevbiți să recurgem la import — și încă în cantități mari. în cincinalul acesta vom măi importa încă marea majoritate din cantitatea necesară ; restul îl vom completa însă prin valorificarea superioară a posibilităților interne, inclusiv cele oferite de cercetare. De altfel. noi am fost printre primii pe glob care am introdus și generalizat la toate furnalele folosirea gazului metan pentru reducerea consumului specific de cocs. De asemenea, pe baza unor studii și cercetări mai vechi, am ajuns să facem din cocseria de la Hunedoara ceva aparte — singura cocserîe din lume ce lucrează cu cel mai ridicat procent de cărbune slab cocsificabil (Lupeni). S-a mal abordat de către cercetători problema obținerii directe a fierului, ocolin- du-se furnalul și implicit cocsul — soluția aflîndu-se in prezent în faza semiin- dustrială. Dar — începînd din anul 1963 — tul nostru s-au cercetările care final la soluția 
cere a cocsului 
din cărbuni energetici.— Soluția aflată în mo-

în institu- inițiat și au dus in 
de produ- (bricliete)mentul de față în atenție ?Exact! W permite; în primul rînd, valorificarea

(Urmare din pag. I) e-

sarcinile tovarășului vorbitorul a enunțate Nicolae spus : tovarășe sănătate

șef de laborator ICEM, care ne-au spus :„Inițial am pornit de la ceea ce se făcuse pînă a- tunci în lume și am ajuns la un procedeu original, căruia i-am dat numele institutului — „Procedeul ICEM 
de fabricare a cocsului brichete", arată ing. Ilie Barbu. în ce constau, în e- sență, elementele de originalitate' ale soluției oferite de noi ? în vreme ce in procedeele anterioare, întreaga cantitate de cărbuni necocsificabili (tip Petrila) trebuia transformată mai întîi în semicocs și apoi în brichete, prin noul procedeu numai 17 la sută din cantitatea respectivă mai necesită această fază intermediară (semicocsificarea). De asemenea, rezolvarea noastră a mai permis și folosirea unei întregi serii de variante de rețete, ajun- gîndu-se, de pildă, să se fabrice cocs-brichete integral din cocs petrol (ceea ce a permis și evitarea importului de cocs petrol calcinat necesar la Uzina de aluminiu din Slatina), și în alte țări, nostru a dezvoltat tiv lesne, cifice".

Brevetat procedeul putut fi preluat, și adaptat, rgla- la nevoile lor spe-
*în ce privește țara noastră, deși procedeul a fost experimentat cu rezultate utile încă din anul 1965. el nu intră în faza valorificării efective, la proporții mai mă¥E3 decît acum, fn anul 1971. De ce ? Cu anumite

Combinatul chimic Făgăraș. Aspect din sala compresoarelor

sa Toc- o a- total ne-

proporție de 30 la sută fără modificări însemnate ale indicatorilor tehnico-eco- nomici".
Ing. Ilie Barbu : „Soluția prezenta atunci, în 1965, u- nele mici neajunsuri din punct de vedere economic : în sensul că conjunctura nu părea să fie favorabilă aplicării. Ceea ce a determinat, cred, ministerul să adopte hotărîrea de a amina discuțiile legate de valorificarea sa pînă la cincinalul actual...".„Pe lingă această conjunctură, mai intervenea însă și un alt factor care făcea ca soluția să pară nerentabilă — economic — spune prof. dr. ing. Ioan Ștefănescu — și anume decalajul artificial dintre pre- țurilCv reale pe piața internațională a cărbunelui și cocsului și cele din catalogul intern. Firește că pe o asemenea bază nu se putea trece la o analiză economică obiectivă. Menținută, din păcate, și azi, această necorelare continuă creeze fictiv dereglări, mai pornindu-se de la semenea bază reiese, nereal, că un cărbunecocsificabil (de tip Petrila) este mgi scump decît cel mai bun cărbune cocsificabil existent dială. Din maliile nu evidentelor nanciare, ci cum dovedește și cazul de față — atitudinea față . der .'valorificarea unor soluții proprii noi".
Dr. ing. Iancu Drăgan : „Ținînd seama de acest considerent — că la ora. a- ceea producerea in țară costa ceva mai scump decit importul, per tona de cocs— ministerul a dispus păstrarea soluției și reaborda- rea ei atunci cînd conjunctura îi va acorda și calitatea de a fi net avantajoasă din punct de vedere economic. Avînd în vedere că în ultimii doi ani prețurile cocsului au crescut pe neașteptate și vertiginos, ministerul prevăzuse pentru actualul cincinal reluarea experimentării procedeului— nu numai pe furnale mici (de 250—400—700 mc)— dar și pe furnale mai mari, mergind pină la 1 000 mc. Iar producția urma să vizeze, într-o primă etapă. 150—200 000 tone cocs anual, apoi — spre 500—600 000 tone cocs anual. La o analiză temeinică a lucrurilor a re

ieșit însă că putem merge de la început spre atingerea obiectivelor maxime a- vute în vedere de minister".— Ce trebuie întreprins de urgență pentru a asigura Ia toate nivelurile condițiile unei valorificări maxime a soluției ?
La nivelul Ministeru

lui Industriei Metalurgice : „Noi am adoptat un plan de măsuri care asigură, credem, condiții pentru a rezolva cu succes acest o- biectiv de mare însemnăta-

pe piața mon- nefericire, ano- rămîn în sfera contabile, fi- influențează —

te. dar și de o extremă complexitate economică — ne spune ing. Paul Petrescu, directorul Direcției generale tehnice. în primul rînd se preconizează finalizarea studiilor și rezultatelor obținute în a- ceaslă direcție de institut (ICEM — n.n), pentru dez- ■ voltarea producției de cocs brichete la 200 000 tone a- nual. în al doilea rînd se are în vedere efectuarea unei analize vizînd laturile esențiale (temă, balanță de cărbuni, tip de cuptor), pentru realizarea unei cocserii cu o capacitate de 500 000 tone cocs anual. Apoi în al treilea rînd se urmărește continuarea experimentărilor tehnologice pe furnale ale procedeului furnizat de ICEM, atit în cadrul ministerului nostru, cît și la alte ministere beneficiare (pe cuptoare electrice, pe cubilouri la turnătorii). Toate acestea pentru a se preciza cu relativă' exactitate limita pînă la care folosirea cocsului brichete rămîne rentabilă".
La nivelul de cercetare : ICEM, dr. Drăgan, opinează : preciem că și măsurile ce se preconizează la nivel de institut sint în măsură să asigure o valorificare corespunzătoare a acestei soluții. Deși accentul cade pe valorificarea industrială, cercetarea mai are însă și ea multe de făcut pentra definitivarea soluției. Personal consider că experimentările — pentru a fi cît mai concludente — trebuie reluate, făcute pe furnale o perioadă mai lungă de timp : circa 4—5 luni de zile. Aceasta pentru a se stabili cu precizie ce proporție maximă de cocs brichete putem folosi în mod util în furnalele din țară".
La nivelul colectivului 

de cercetare : prof. dr. ing. 
loan Ștefănescu : „Cred că, în prealabil, trebuie create totuși condițiile u- nei evaluări economice obiective cît mai riguroase a soluției, pe baza costurilor reale și a datelor reieșite din experimentări. Spun aceasta deoarece există tendința de a se discuta încă în legătură cu ea mai mult bazat pe impresii și amintiri. Organizarea de către minister a unei analize la care să participe, alături de autori, și alți specialiști în problemă, ar spori, de asemenea, rigoarea demarajului ce trebuie făcut în legătură cu finalizarea și valorificarea acestui ■ rezultat științific". La rîndul său, ing. Hie Barbu adaugă : „Cred că, în acest sens, trebuie aprofundate aspectele economice ale soluției, precum și verificarea și reve- rificarea continuă a indicatorilor tehnico-economicl ai soluției, concomitent cu șxper^men.țaȚea soluției pe furnale de capacități sporite și la producții tot mai „mari. Bențru aceasta, -întreprinderile colaboratoare trebuie să manifeste a- ceeași atitudine pe care a avut-o, în cadrul acestei cercetări, un colectiv de producție cum este uzina „Victoria“-Călan. Aici, toți, de la director pînă la muncitor, acordă atenție cercetătorului, îl ajută...".

★Se constată, decî, că, intrată în faza finalizării practice, la proporții mult extinse, soluția științifică in cauză presupune o definitivare cît mai grabnică sub aspect experimental. Sarcini în această privință revin deopotrivă cercetătorilor, specialiștilor din în- . treprinderile cu specific siderurgic angrenate în a- ceastă activitate, cît și forurilor chemate să asigure o conturare coordonată a tuturor condițiilor de valorificare. Concomitent, nu trebuie să scape nici un moment din vedere aspectele economice ale valorificării. Finalizarea practică corespunzătoare a acestei soluții oferite de cercetare, în general eforturile complexe pe care le implică sporirea producției proprii de cocs și reducerea importurilor la acest capitol se încadrează unor sarcini economice majore și ele trebuie privite cu toată răspunderea de factorii interesați.

institutuluiDirectorul ing. Iancu ,A-

Teodor CAZACU

Importante cantități de ferodouri. Cazurile de acest gen, care se mai în- tîlnesc și la alte întreprinderi, denotă că în sectorul de aprovizionare tehnico-materială controlul preventiv nu este suficient de exigent, că a- provizionările nu sînt analizate întotdeauna cu simț de răspundere. Cred că în acest domeniu de activitate — aprovizionarea tehnico-materială — controlul preventiv nu a acționat corespunzător și pentru că, sub pretextul asigurării desfășurării ritmice a producției, s-a recurs la unele măsuri de moment, pompieristice, care au dus in final la supra- stocări.Așa cum arătam, în componența stocurilor imobilizate, o pondere importantă o au și produsele finite, care au fost fabricate în afara contractelor economice și care au încorporate in ele muncă vie ce nu-și găsește corespondentul în valoarea de întrebuințare a produselor și nu contribuie la realizarea optimă a circulației bănești. Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Oradea avea la 1 ianuarie a.c. un stoc peste normativ de produse fără desfacere în valoare de două milioane mobilier „Violette" tat în alte condiții zute în contracte ;de produse din ceramică fină pentru construcții din București, stocurile de produse finite fără desfacere asigurată au crescut continuu pînă la o valoare de 19,5 milioane lei, fără ca centrala industrială de resort să găsească și să adopte soluții cit de cit eficiente pentru lichidarea acestei situații.

Pentru readucerea în circuitul conomic a unor valori materiale imobilizate, organele de sinteză, împreună cu Banca Națională, au analizat nivelul stocurilor, structura acestora, cauzele formării lor și au stabilit cu conducerile unor ministere, ale centralelor industriale și unor întreprinderi măsuri concrete de lichidare. Trebuie însă să remarcăm că aceste planuri, grafice și măsuri nu au fost aduse la îndeplinire de unele ministere, centrale industriale și între-

toate acestea, trebuie arătat că pînă la începutul acestui an întreprinderile teritoriale de aprovizionare au reușit să preia de la unitățile din economie un volum mare de stocuri — circa 657 000 lei — ceea ce va permite repunerea în circuitul economic a valorilor materiale respective, pe măsură ce apar necesități care le reclamă.O parte însemnată din stocurile propuse de unități spre a fi predate către întreprinderile teritoriale de a-

în
1970

MATER L

lei, formate din și „Tibro" execu- decît cele prevala întreprinderea

prinderi, termenele nu au fost respectate, iar unele departamente nu s-au încadrat în graficele întocmite privind lichidarea stocurilor. La a- ceasta se mai adaugă și faptul că în_ multe unități au fost create noi stocuri supranormative care, în final, au determinat menținerea unor greutăți financiare și încetinirea vitezei de rotație a mijloacelor circulante. Faptul că în graficele de lichidare a stocurilor nu s-au cuprins imobilizările reale existente, ori nu s-au identificat materiile și materialele pe calități, sorturi și dimensiuni a dus la întîrzierea preluării unor stocuri de materii și materiale disponibile de uz general de către întreprinderile teritoriale de aprovizionare pentru a fi redistribuite. Cu

provizionare n-au întrunit condițiile calitative pentru a fi readuse în circuitul economic, ele nu mai reprezentau valoarea cu care erau înregistrate. Pentru acestea, întreprinderile deținătoare trebuie să găsească soluții mai radicale, fie în ce privește prețul, fie de a se analiza posibilitățile reale de valorificare. Este necesar ca în comitetele de direcție ale întreprinderilor și in consiliile de administrație ale centralelor și combinatelor industriale să se analizeze situația existentă și să se-ia unele decizii operative și economice cu privire la repunerea în circuitul economic a acestor active, pentru a nu se prejudicia și in acest an activitatea economico-financiară a unităților industriale. Este știut că, în

conformitate cu reglementările vigoare, dacă la sfirșitul anului imobilizările nu ău fost lichidate în proporția stabilită prin . grafice, unitățile bancare retrag din fondurile întreprinderilor creditele acordate pentru acoperirea stocurilor supra- normative care nu au fost readuse în circuitul economic potrivit angajamentelor ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor. Ce repercusiuni are aceasta asupra unităților economice în culpă nu este dificil de imaginat. Capacitatea lor de plată se diminuează corespunzător, ceea ce înseamnă neachitarea furnizorilor, deci penalități. -Utilizarea mai eficientă a mijloacelor circulante este în același timp un obiectiv de bază al organelor bancare. De aceea, cu ajutorul creditelor și decontărilor, trebuie să fie întărit mai mult controlul bancar asupra relațiilor economice dintre întreprinderi. asupra modului in care fiecare unitate economică își. gospodărește mijloacele materiale și bănești, în acest sens, trebuie amintit că tratarea diferențiată pe calea creditului a unor întreprinderi care nu-și gospodăresc rațional fondurile materiale ’ și bănești, precum și întărirea disciplinei de- plăți din fondurile norma! aprobate pentru realizarea planului sint pîrghii care permit organelor financiar-bancare să exercite un control mai ferm și mai exigent asupra activității economico-financiare a întreprinderilor. Aceste pîrghii trebuie 'folosite insă cu operativitate și inițiativă, pentru că scopul și eficiența utilizării lor sînt condiții ale creșterii calitative a economiei noastre.

Mai sint prezente urmele de șantier ; se mai găsesc unele lucrări de terminat, de finisat și de pus la punct de către constructorii și montorii care, intr-un timp record, practic în zece luni ale anului trecut, au înălțat' la Brăila 'o nouă unitate în cadrul fabricii de confecții 'de. aici, de numele căreia sînt legate două decenii de rodnică activitate. O dată cu a- nul 1971,. in fabrica a- .miritită. s-a inaugurat .darea în funcțiune a acestei importante investiții ce va contribui la creșterea considerabilă a producției. în raport cu anul trecut, sporul de producție urmează să fie de 58,41. la sută în acest, an. și de aproape 97 la sută in 1975. Am vizitat noua construcție împreună cu inginerul șef al fabricii, tovarășa Constanța Isai.„Din mers, fără nici o stagnare sau încetinire a ritmului producției — ne spune — s-a construit totul. S-au . montat mașinile noi — din import sau fabricate în țară — iar altele, au . fost mutate din spațiile vechi în

care urmează să se extindă secția de croit".„Sarcinile pe care le avem pot fi îndeplinite cu succes" — ne-au asigurat, în cî- teva clipe de răgaz, muncitoarea Paula Caruso,, care lucrează aici de 17 ani. Ana Dediu, maistru de schimb, Ioana Paras- chiv, una dintre cele mai vechi și mai în- demînatice muncitoare din această fabri

s-a anunțat că fabrica urmează să livreze la export primul lot de cîteva sute articole de lenjerie, ni se făcuse inima mică de tot, de teama ca nu cumva să nu izbutim pe deplin. Și uite că am izbutit și, credem, destul de bine".Are dreptate tovarășa Filița Barbu, secretara comitetului de partid al fabricii. Prin pricepere, pasiune,

tru femei și copii, confecționată la unitatea din Brăila a sporit simțitor. în anul trecut s-a exportat de aici aproape 70 la sută din producție, iar în acest an urmează să se exporte aproape 80 la sută. Un sortiment bogat în peste 260 de modele — iată intr-adevăr o paletă din care ai ce alege ceea ce-i mai buh și mai frumos. Paleta sorti
însemnări de la Fabrica de confecții din Brăila

că, și multe altele ca ele și-au exprimat convingerea că atît în anul în curs, cît și in noul cincinal în care am pășit, se vor obține noi rezultate de prestigiu în realizarea planului.— Nu poate să fie altfel, ne spunea o tî- nără muncitoare care este la începutul profesiei alese, dar pe care o caracterizează același elan ; fabrica noastră, marca ■ ei „BRAICONF" și-au cîștigat un renume și nici un efort nu e prea mare pentru a. ne apăra, acest renume.O altă apreciere : „Acum 12 ani, cînd ni

stăruință, produsele fabricii sînt în 1971 cunoscute și apreciate în numeroase țări. Calitatea, grija cu care sint concepute modelele, atenția cu care se lucrează fiecare produs pină ajunge la ambalaj, iată elementele hotărîtoare care au contribuit ca, îndeosebi in • decursul ultimilor 3 ani, unitatea să nu mai primească nici un tel de refuzuri sau observații critice la mărfurile livrate pentru piața internă și pentru export. Nu întîmplă- tor in acești din urmă ani cererea de lenjerie bărbătească, pen

mentală tinde să se lărgească pină la 350 modele pe an.Din pfimele zile ale noului an viața fabricii cunoaște ritmuri însuflețite de muncă. Ni s-a relatat că s-au luat toate măsurii», organizatorice și tehnice, pentru ca indicatorii cuprinși în noul plan anual și cincinal al unității să fie îndepliniți și chiar depășiți. Numărul' de salariați va ajunge în curînd la peste două mii. Dar , principalele cîștiguri în producție vor avea ca bază ridicarea pe un prag mai înalt a productivității muncii și a gos

podăririi materiilor prime. în acest scop fazelor care preced procesul de fabricație, precum și calităților profesionale ale celor care lucrează în secția de croit li s-a dat o atenție mai mare ca oricînd. între schimburi s-a introdus preluarea lucrului din mers, s-au îmbunătățit aprovizionarea șl alimentarea locurilor de muncă.Ne spunea tovarășa inginer șef :— Noi avem In vedere ca în 1971 să confecționăm zilnic circa 16 000 de articole, iar in 1975 să ajungem la 20 000 de bucăți pe zi.Ce se poate desprinde din această completare 1 Că celor peste 12 900 metri de diferite țesături ce s-au economisit în a- nul trecut Ii se vor adăuga, încă din acest an. alte sute de mii de Iei transformați în produse de bună calitate, date peste plan. . La urma urmelor, destinul acestor cifre și fapte il vor decide oamenii harnici de la Fabrica de confecții din Brăila.
Sergiu UDREA
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Botoșani, județ din nordul țării, pămlnt Intre Șiret șl 
Prut, caprina între orizonturi domoale, meleag pe care 
Inlăptulrlle prezentului, puternicele și iecundele preia- 
ceri socialiste Împlinesc aspirațiile înaintașilor, deschid 
perspective nebănuite acestor locuri cu o adine ă rezo
nanță în istoria și în cultura tării. Botoșanii evocă pa
gini vibrante ale mișcării muncitorești, episoade de jar 
ale răscoalei din 1907, nemuritorul verb al Luceafărului 
poeziei romănești, cîntecul enescian, culorile lui Lu- 
chlan.

Botoșanii, unul dintre tinerele județe ale țării, consti
tuit în urma noii împărțiri administrativ-teritoriale, și-a 
încheiat de curînd bilanțul celei mai importante etape 
de dezvoltare parcurse piuă acum, cincinalul 1966— 
1970, care a marcat și aici puternice creșteri în toate 
sectoarele vieții economice, sociale, culturale. O dezvol
tare a cărei coloană vertebrală a constituit-o alocarea de 
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către statul socialist a unul mare volum de Investiții des
tinate creării unei trainice baze tehnico-materiale, pro
gresului torțelor de producție, în scopul valorificării 
complexe a variatelor resurse existente în această parte 
a țării.

Fabrici noi, capacități de producție lărgite șl moder
nizate, produse noi, ogoare brăzdate de un număr tot 
mai mare de mașini agricole, orașe trăindu-și tinerețea 
modernizării urbanistice, sate înfloritoare, viață cultu
rală tot mai intensă — iată doar cîteva dintre liniile ta
bloului prosper al județului Botoșani Ia începutul anu
lui 1971. Aceste linii de progres, puternic marcate de 
înfăptuirile cincinalului recent încheiat, sînt încă o măr
turie convingătoare a politicii partidului privind reparti
zarea rațională a torțelor de producție pe tot cuprinsul 
țării, înflorirea tuturor orașelor și satelor patriei.

Volumul
total:

1 miliard
880 

milioane 
lei

n

oJDUSTRIA

Noi obiective, dezvoltări și modernizări
• NOUA TESATORIE A UZINEI TEXTILE „MOL

DOVA*  DIN BOTOȘANI. Capacitate i 3 milioana 
metri patrafi țesături anuaL

o MĂRIREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A 
SECȚIEI DE FINISAJ A UZINEI TEXTILE „MOLDO
VA" BOTOȘANI cu 10 milioane, met^ri pătrqți țesă
turi anual. Dacă In 1965 numai 10 ta sută din țe
săturile realizate se finisau aici, tn prezent, uzina 
își finisează întreaga producție.

• DEZVOLTAREA Șl MODERNIZAREA UZINEI 
DE REPARAȚII BOTOȘANI, punîndu-se bazele unei 
noi ramuri industriale In economia județului : me
talurgia. Din 1970, se construiesc aici 34 de tipuri 
de diverse utilaje.

e TURNĂTORIA DE FONTA DE LA I.I.L „FLA
MURA ROȘIE" BOTOȘANI, cu o capacitate anua
lă de 1 000 de tone. La aceeași întreprindere, o 
secție de construcții metalice.

o CUPTOR MODERN LA FABRICA DE CĂ
RĂMIZI DOROHOI. în anii cincinalului, producția 
de cărămizi a sporit de peste două ori.

• STAȚIA DE TRANSFORMARE DE LA SAVENI 
(de 110/20 kW).

• FABRICA DE BRÎNZETURI DIN DOROHOI. In 
cei doi ani de existență, această nouă întreprin
dere a produs aproximativ 2 000 tone de brînzeturi.

• ABATORUL DIN DOROHOI. Unitate modernă

• industriei alimentare.

o CONGELATORUL Șl DEPOZITUL FABRICII DE 
UNT DIN BOTOȘANI. În clncinql, producția do unt 
a județului a sporit cu 42,8 la sută.

o CENTRUL DE VINIFICAȚIE DE LA HLIPICENI, 
cu o capacitate anuală de 300 de vagoane.

„Fabricat in Botoșani" 
lata cîteva din noile produse ale In*  

dustriei botoșănene, realizate în ul
timul cincinal:

Presă de 20 tone ; motopompe pentru Irigații; 
pompă de transvazat motorină ; mașină de sortat 
mere (primul utilaj de acest gen din țară) ; agi
tatoare de 4800 litri destinate bucătăriilor furaje
re ; 300 de sortimente de piese de schimb pentru 
tractoare și alte mașini agricole) înlocuitori de 
metal prin folosirea maselor plastice impregnate ; 
țesături cu poliesteri; noi confecțiij lărgirea ga
mei de brînzeturi j covoare j diferite tipuri de 
ramică ș.a.

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ GLOBALĂ 
A CRESCUT CU 73,4 LA SUTĂ •F&58000000 tei s-au

Oglinda sporurilor de producție înregistrate în principalele ramuri indus
triale ale județului: investit în ultimii

cinci ani pentru 
dezvoltarea 
agriculturii

PE ANSAMBLUL INDUSTRIEI JUDEȚULUI, PRODUCTIVITATEA MUNCII PE 
SALARIAT A SPORIT, ÎN ULTIMUL CINCINAL, CU 33 LA SUTA.

• Iată sporurile productivității pe sa
lariat înregistrate în principalele între
prinderi i 100 000 lei mal mult la Fabri
ca de brînzeturi Dorohoi, 45 650 lei în 
plus Ia Fabrica de confecții Botoșani, o 
creștere de 28 000 Iei Ia uzina textilă 
„Moldova" din Botoșani.

e Depășlndu-șl sarcinile din planul cin
cinal, întreprinderile industriale au rea
lizat o producție suplimentară în valoare 
de 617 976 000 Iei.

• Prin îmbunătățirile aduse organizării 
producției șl muncii, sporul dobîndit (în
tre 1968—1970) a fost de 42 000 000 
lei.

o IRIGAȚIILE: 24 038 hectare; cu 147 la suta 
mai mult decîtîn 1965.

• ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE : 1965 = 30 865 tone
1970 = 42 615 tone

• COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI. Numai în 
1970 s-au efectuat lucrări în valoare de 5 275 000 lei.

• COMPLEXE ZOOTEHNICE de ingrășare a porcilor s-au 
construit Ia Ștefănești, Miorcani, Răuscni și Ripiceni. In curind va 
intra in producție complexul zootehnic de Ia Bucecea, a cărui capacitate 
este de 60 000 porci anual.

• DISPENSARE VETERINARE nou construite : 11. . I

Mecanizarea

o EFECTIVUL DE ANIMALE LA 100 DE HECTARE 
(în 1970):

— 43,4 bovine, din care 19,6 vaci.
— 110,5 ovine.
© PRODUCȚIA AGRICOLĂ MEDIE LA HECTAR: 

Intre 1966—1970, comparativ cu anii 1960—1965, a crescut cu 63 Ia sută 
la cartofi și 22,2 Ia sută Ia sfecla de zahăr. >

® PRODUCȚIA GLOBALĂ OBȚINUTĂ DE COOPERA
TIVELE AGRICOLE ÎN 1970 A FOST CU 35 LA SUTĂ 
MAI MARE DECÎT ÎN 1969.
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• 34 milioane de lei s-au investit în cincinal pentru dezvoltarea 

bazei materiale a ocrotirii sănătății. Astfel, pa harta sanitară a 
județului au apărut t

• un spital de psihiatrie la Botoșani ?
• un spital de boli cronice la Ungureni j 

două dispensare de întreprinderi) 
un preventoriu în comuna Dersca ; 
o secție de neuropsihiatrie în comuna Podriga ; 
4 centre medico-sanitare rurale ) 
10 cabinete stomatologice în mediul sătesc ț 

2 creșe.
Indicele de natalitate a populației a crescut, in ultimii 5 ani, 

de la 17,5 la 24,4 la mia de locuitori.

LA ORAȘE,' «proap» 0500 
de cetățeni s-au mutat în apartamente noi 

LA SATE, au fost construite 0827 
de case

• INVESTIȚIILE DESTINATE MODERNIZĂRII ORA

ȘELOR au crescut de 1,2 ori față de anul 1965.

• S-au îmbunătățit APROVIZIONAREA CU APA ȘI 

REȚEAUA DE CANALIZARE a orașelor Botoșani, Do- 

rohol și SăvonL
© Numai in municipiul Botoșani, SUPRAFAȚA 

STRĂZILOR ASFALTATE ȘI MODERNIZATE a sporit cu 

120000 mp
© HOTELURI MODERNE la Botoșani șl Dorohoi. 

© 0 NOUA AUTOGARA la DorohoL

© ASTĂZI, TOATE ARTERELE DE ACCES !N JUDE

ȚUL BOTOȘANI SÎNT ASFALTATE. Daca în 1965 s-au 

modernizat 48 km de drumuri, în 1970 lungimea 

acestora era de 4 ori mai mare.

r
DESFACEREA
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• CU PESTE 50 DE MAGAZINE și unități de alimentație publică 

•-a extins, tn cincinal, rețeaua comercială de la sate.
4

• DE APROAPE 20 DE ORI au sporit In 1970, față de 1965, 

fondurile investite pentru dezvoltarea activității unităților coopo* 

rației meșteșugărești.

• S-A DUBLAT VOLUMUL producției-marfă și valoarea pres

tărilor către populație în rețeaua cooperației meșteșugărești.

De la 05 sate 

electrificate în 1965 

la 258 la sfîrșitul 

cincinalului:
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Unul din 5 locuitori pe băncile școlii
• Cu 21 milioane lei au sporit alo

cațiile destinate învățămîntului (1970 
raportat la 1968).

© 448 săli de clasa nou construite. 
Numai în municipiul Botoșani au fost 
date în folosință două licee, 8 labora
toare, un cămin și o cantină școlară.

© Aproximativ o sută de mii este 
astăzi cifra populației școlare a jude
țului. Un calcul simplu: APROAPE 
FIECARE AL CINCILEA LOCUITOR ÎN
VAȚĂ.

© 30 000 de spectatori mai mulți 
decît în 1965, la cele trei instituții ar-

tistice profesioniste din Botoșani: 
teatrul „Mihai Emineșcu", filarmonica 
de stat și teatrul de păpuși;

® aproape 2 milioane de partici
pant la manifestările echipelor artisti
ce de amatori;

® 3,4 milioane de spectatori la ci
nematografe ; .„j, 7,"

© cu 6 000 mai multe abonamente 
la radio;

© cu 9 000 mai multe abonamente 
la televiziune;

© peste 1 milion de cărți în biblio
tecile publice și documentare

Un nou complex comercial din Botoșani

405 MILIOANE LEI
alocații în sectorul sanitar

între anii 1966 — 1970

CREȘTEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA 
ÎN MEDIUL RURAL

0 CREȘTERE 
DE PESTE
TREI ORI

® Rețeaua de medie 
tensiune s-a extins cu 
aproape 800 DE KILO
METRI.

© Lungimea liniilor 
electrice în mediul ru
ral a crescut cu 1 328 
KILOMETRI.

1®3®

La fiecare 100 de salariați 

în industrie 25 
sînt noi angajați

- Cum se reflectă această creștere Tn între- 
prinderea dv. ?

Ne răspund :
Ing. ION FLOAREȘ, directorul Combinatului tex

til Botoșani: „Dezvoltarea combinatului a determi
nat însemnate mutații pe plan profesional. Aici, în 
ultimii cinci ani, peste 2 400 de oameni din jude
țul nostru, absolvind cursuri pentru specialitățile 
respective, au devenit muncitori calificați, maiștri 
sau tehnicieni".

CORNEL ANDRIȘAN, Inginer șef la Uzina de re
parații Botoșani: „Modernizarea uzinei a condus, 
firesc, la reprofilări profesionale. Am calificat și 
recalificat numeroși strungari, matrițeri, turnători, 
în prezent, cursurile de calificare de zece luni sînt 
frecventate de 110 elevi".

CREȘTEREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE, MO
DERNIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE SE RE
FLECTĂ Șl ÎN APARIȚIA - PE ACESTE MELEAGURI 
- A UNOR

Profesii noi:
- specialiști în injectarea maselor plastice,
- matrițeri,
- mecanici de locomotive Diesel,
- finisori în industria textilă,
- operatori pentru mașinile de contabilizat.
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FAPTUL IRADI DE PARTID UNIVERSITARĂ JÂNOS HERBÂK
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DIVERS
în cercuriDogari de meserie, Vasile Avram și Simion Movilă din Brăila se învățaseră să despice fiecare doagă în două. Pentru că operația respectivă li se părea mult mai rentabilă. Fiind mandatari la cooperativa structorul", dumnealor _____zau pe această cale un număr ’ mai mare de butoaie decît cele pe care le înregistrau în scripte, în urma unor asemenea manopere au reușit să agonisească In scurtă vreme venituri ilicite în valoare de aproape 240 000 lei. A venit însă și vremea cînd In jurul acestei afaceri au început să se strîngă cercurile... legale. De curînd, dosarul a fost trimis instanței de judecată.

„Con- reali-

S-au cinstit
CU • •• otravă!

Acum, clteva zile, Anton Si
mion din comuna Ștefan 
Mare (Bacău) a plecat, 
preuni cu soția, in vizită 
nașul său, Ștefan Achim din a- 
ceeași localitate. Au adus cu ei 
și o sticlă cu o băutură pre
parată cu zahăr, anume- pentru 
acest prilej. S-au așezat la 
masă și au început sd guste din 
ea. La scurt timp după aceea, 
trei femei au decedat, iar cei 
doi bărbați au fost internați în 
stare de comă la spital. Cauza ? 
In sticla din care băuseră se 
afla alcool metilic, sustras de 
Anton Simion de la Uzina chi
mică din Borzești. O nesăbuin
ță cu urmări tragice, care poate 
că ar fi fost evitate dacă și cei 
ce au în gestiune asemenea 
produse le-ar fi ținut mai bine 
sub cheie.

cel 
im*  

la

| Frate-frate,
I
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dar...
Abia sosit la Ttrgovlște, conducătorul auto Gheorghe Negru din Zimnicea voia să afle cu care dintre locuitorii din oraș i-ar sta mai bine să fie frate. Pînă Ia urmă s-a oprit la... inspectorul șef al inspectoratului județean de miliție. După aceasta a pus mina pe telefon. Nu pentru a șe întîlni. cu „fratele" pe cffirt^țPfi^WsllK’s^ti44 pentru a se convinge dacă cei de la oficiul/ de repartizare a forței de muncă, întreprinderea de gospodărie orășenească și întreprinderea de transporturi auto îi respectă sau nu... gradul de rudenie. Rind pe rînd, toți l-au lntîmpinat cu brațele deschise. După clteva zile însă. Gheorghe Negru a dispărut fără urmă, lăsînd la hotel o notă de plată neonorată, la întreprinderea de transporturi auto (unde a funcționat 11 zile ca șofer fără nici o formă de angajare) datorii de 15 000 lei. iar la diverși șoferi alte împrumuturi de bani, bonuri de taxare și piese auto — toate în „contul" gradului de rudenie al dumisale. Pînă una, alta, păgubașii sînt buni de plată. Acum, Gheorghe Negru este căutat de zor. II așteaptă o Întîlnire.» emoționantă 1

Gajul și
amenzileAcum clteva luni de zile, Ion Feber din Buzău, str. Transilvaniei 425, inginer la întreprinderea de prefabricate din beton, a intrat în magazinul alimentar din București, Calea Griviței nr. 133, și a lăsat drept gaj, pentru suma de 56 lei,...buletinul de identitate. își făcuse*  socoteala că este singurul lucru de care, cel puțin pentru o vreme, se putea dispensa. Dar abia întors acasă, la un control inopinat, dumnealui nu a avut cu ce se legitima. In consecință I s-a aplicat amenda legală. Alte două controale ulterioare l-au găsit în aceeași situație. Intre timp, contul a- menzilor a ajuns la 1 200 lei. Și se pare că nu se vor opri aici. Pentru că buletinul său de identitate se află acum la circumscripția 15 de miliție din Capitală, unde este așteptat. Cu încă un proces verbal contravenție I de
Cinegetică,
dar
adevărată

Nu-i o poveste vinătorească. 
Lucrurile s-au petrecut in rea
litate pe fondul , de vinătoare 
Vlădeni (Brașov). Aflat la vină
toare în aceste locuri, Gheor
ghe Cioclu din Codlea a reușit 
să împuște un lup de proporții 
neobișnuite. Iată și cițiva 
„parametri" sugestivi: greuta
tea — 75 kg.; virsta — aproxi
mativ opt ani; lungimea — 
2,10 m. Exemplarul recent îm
pușcat întrece în dimensiuni 
cele mai mari trofee de lupi 
cunoscute pînă acum în țara 
noastră. Aflat la filiala asocia
ției vînătorilor din Codlea, tro
feul 
rite

va fi păstrat pentru dife- 
expoziții cinegetice.

Rubrică redactată 
Dumitru TÎRCO3 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

ILa capătul unei analize a vieții universitare, o primă concluzie se
I impune : organizația de partid re- ■ prezintă nucleul ei dinamic, un factor esențial în orientarea procesului de modernizare a școlii superioare și
Iîn corelarea organică a acesteia cu cerințele producției materiale și dezvoltării spirituale a societății. In-
I fluența ei puternică, exercitată prin multiple activități politice și educative, a contribuit în mod hotărîtor
Ica studenții patriei noastre să se înfățișeze astăzi ca o responsabilă prezență socială, animați de un profund
I atașament față de politica partidului, angajați în efortul pregătirii superioare pe măsura exigențelor socie-
Itățil socialiste. Aceasta este concluzia de ansamblu. Pe fondul ei, însă, se reliefează o diversitate
I aspecte. /Este îmbucurător faptul mina orientării subliniateI în documentele Congresului al X-lea — organizațiile de partid din institute și facultăți și-au îndreptat eforturile spre pregătirea științifică superioară a studenților, formarea lor ca specialiști de prestigiu. Pentru că astăzi identitatea cetățenească a fiecăruia să exprimă printr-o unitate exactă tI „cota de participare", investiția de muncă și de gîndire la uriașul efort de construcție în care se află angajat poporul român. Și în condițiile cînd revoluția tehnico-științifică face din fiecare profesiune un domeniu de înaltă specializare, iar rit- I mul dezvoltării socialiste a României solicită multilateral personalitatea fiecăruia, de asemenea specialiști avem nevoie, de oameni a căror ..cotă de participare" să sporească mereu. Dar cum ? Pe ce căi ? Și, Îndeosebi, în ce climat universitar ? Am adresat mai multor secretari ai organizațiilor de partid următoarea întrebare : „Dacă ar fi să amintiți cîteva dintre cele mai semnificative și mai importante inițiative ale organizației de partid, care ar fi acestea ?“ Toate răspunsurile, fără excepție, s-au referit la contribuția organizației de partid la desfășurarea diferitelor laturi ale procesului de învățămînt. Ba mai mult. Uneori se observă cum asemenea probleme profesionale concentrează întregul fond de inițiativă și de decizie al organizației de partid. Aria de cuprindere a faptelor — după cum reiese din unele dări de seamă — epuizează aproape pe cea a procesului de invățămînt. Dar, în final, bilanțul rămîne totuși Incomplet. De ce 7 Pentru că succesele reale și importante, fără îndoială, obținute , fie .în perfecționarea programului studențesc de practică, fie"Tn creșterea fie tiv ca nii superior : formarea care să întrunească mai înalte atribute științifice, dar și etice, oameni cu o înaltă conștiință profesională, grefată pe o puternică conștiință politică, oameni cu un comportament exemplar în toate împrejurările vieții. Țara are nevoie nu de specialiști pur și simplu, ci de specialiști cu o înaltă conștiință patriotică și cetățenească, animați de dorința de a-și folosi cunoștințele, culese din zona cea mai înaltă a gîndirii științifice, la rezolvarea problemelor vitale pentru progresul societății.Firește, asemenea adevăruri nu sînt străine organizației de partid. Comuniștii din institute și facultăți, prin reprezentanții lor în consiliile profesorale și senatele universitare, de pildă, au inițiat tocmai într-o ata-

re perspectivă analiza șl dezbaterea activității principalelor catedre și a cursurilor universitare, au supus a- tenției conducerilor de institute și facultăți diferitele laturi ale îndrumării nemijlocite a studenților de către cele mai prestigioase cadre didactice ș.a.m.d. La Academia de Studii Economice, bunăoară, organizația de partid — după cum ne spunea secretarul ei, conf. dr. Constantin Ena- che — a contribuit la elaborarea unor noi propuneri de perfecționare a procesului ’ de învățămînt și, pe această bază, la îmbunătățirea noului plan de studiu ; a Inițiat o largă acțiune pentru diversificarea și întărirea legăturilor dintre catedre și producție ; și-a adus contribuția la

profesional — Ioan Precup, de partid <” _ r_____vgaze și geologie. Așa se face că fraza cea mai frecventă cu privire la caracterizarea pozitivă a unui student se reduce la „nu are nici o sarcină obștească, dar are o bună situație profesională". Ceea ce, evident, nu este totdeauna concludent.N-am fi adus în discuție această problemă, dacă de modul rezolvării ei ar depinde nu doar frecvența adjectivului „tineresc", cit capacitatea nemijlocită de influențare a ■ organizației de partid asupra unor aspecte esențiale ale muncii universitare, modalitățile concrete de intervenție și, în ultimă analiză, însăși înrîuri- rea politică exercitată. Pentru

a adăugat conf. dr. secretarul organizației din Institutul de petrol,

că, în lu-pregnant

eficienței cercurilor științifice, In întărirea caracterului aplica- al proiectelor de diplomă, apar limitate In perspectiva sarci- fundamentale a învățămlntului de specialiști deopotrivă cele ale pregătirii

bogată de
Însemnări despre munca organizațiilor

de partid din centrul universitar București

rezolvarea rapidă a problemelor atunci cînd factorul dezbătute de studenți în conferința de alegeri etc. Totuși, stîrnește mirare faptul că în semestrul I comitetul de partid nu a socotit necesar să propună senatului analiza unor aspecte ale predării științelor sociale. Desigur, merită apreciat faptul .că în anul universitar precedent ase- importante, fără îndoială, dar unila-menea analize s-au efectuat frecvent. Dar poate fi oare justificată în vreun fel instituirea unei pauze; fie ea și de un singur semestru, în dezbaterea sistematică a unor discipline cti atît de profunde implicații. în educarea comunistă a studenților ?Ciiid conducerea de partid a recomandat să fie primiți în rîndurile comuniștilor un număr mai mare de tineri valoroși, studenți și cadre didactice, au fost avute în vedere obiective precise, cum sînt : necesitatea ca organizația de partid să-și întărească dinamismul, receptivitatea la nou, maturitatea adoptării fiecărei hotărîri, iar problemele educării comuniste a studenților șă poată fi rezolvate „din interior", prin însăși contribuția studenților comuniști 
șl a celorlalți oolegi ai lor. Tocmai de aceea, astăzi a devenit un fapt firesc ca procentul studenților comuniști să fie aproape egal și uneori chiar mai mare decît al celorlalți membri de partid din multe insti- ■ ; tute și facultăți bucureștene.. Din totalul celor 7 730 de comuniști din organizațiile de partid, aflate în cen- -tfbl universitar Bucilrești," studenții reprezintă peste 63 la sută. Repre- , zintă, însă, aceste procente tot atîția factori activi pentru inițierea și traducerea în viată a importantelor lor sarcini de educație 7— Din păcate, în această zonă încă mai stăruie o lacună ă muncii de educație desfășurată în organizațiile de partid — ne răspunde prof, univ. Ion Toboșaru, secretarul organizației de partid de la Institutul de artă teatrală, membri, adeseori ceștia să nu fie.rarea acțiunilor Atunci cînd nu tăți potrivite aptitudinilor .și pregătirii lor, nici participarea nemijlocită a studenților la activitatea organizației nu este proporțională cu preponderența lor numerică.— Desigur, cauza acestei stări de lucruri este mai largă : nu puțin însă contribuie și faptul că de ani de zile criteriul primirii sau cel al evidențierii în activitatea partid din facultăți a fost doar cel

După primirea noilor se întîmplă ca a- atrași in desfășu- mai importante, se găsesc modali-

de

student este în inițiativele viața acesteia la problemeleprea puțin implicat organizației de partid, tinde să se limiteze catedrelor, ale decanatelor și secretariatelor, adică tinde să-și reducă sfera de influență doar la aspectele științifice și organizatorice — foarteterale în perspectiva bogăției de sensuri și de perspective proprie muncii politice din întreaga instituție de învățămînt superior. De aici tendința de profesionalizare, de tehnicizare a unora dintre inițiativele organizațiilor de partid, și tot de aici acea suprapunere și uneori chiar substituire de sarcini pe terenul cărora se întilnesc uneori organizațiile de partid, senatele și consiliile profesorale, rectoratele și decanatele.— Și totuși, eu nu cred că se poate pune semn de egalitate între o insuficientă participare a studenților la viața organizației de partid și scăderea influenței educative a acesteia — este de părere conf. univ. 
Ion Rebedeu, membru în comitetul de partid al Centrujui' universitar București. Dacă s-ar proceda astfel, ar însemna să minimalizăm multe dintre acțiunile interesante organizate în ultima vreme pe linie partid : studiul documentelor partid desfășurat în fiecare an de studiu, simpozioanele, serile de trebări și răspunsuri, programele cluburilor, ale revistelor studențești. Un amplu ecou, tinzînd să se cristalizeze ca o tradiție, au informările politice care se desfășoară prin concentrarea expunerii lectorilor — personalități de prestigiu ale vieții noastre publice — pe întrebările ridicate de studenții înșiși cu privire la obiectivele principale ale politicii interne și externe a partidului nostru, la direcțiile de desfășurare ale construcției socialiste și la alte probleme majore ale Centrul universitar tenționează chiar apropiat, să se preună cu Centrul tru problemele tineretului, preocu- .pările studenților pe dimensiuni mai largi, pentru ca pe baza concluziilor desprinse acțiunea de informare a studenților să-și afle 6 finalitate și mai concretă.Interlocutorul nostru are dreptate. Agenda muncii desfășurate de organizațiile de partid este astăzi mult mai bogată, mai strîns legată de specificul unităților de învățămînt. mai

de deÎn-

vieții sociale. La de partid se in- ca. in viitorul investigheze,. îm- de. cercetări pen- •

nuanțată și mai atractiv concepută. Dar oare mijloacele educației comuniste se epuizează o dată cu organizarea, fie ea și pe baza consultării studenților, a informărilor politice ? Pot fi reduse la dezbateri pe teme cum sînt „Rolul intelectualului în condițiile tehnicii moderne", „Corelarea cercetării științifice cu dezvoltarea industriei", citate la loc de frunte într-o analiză privitoare la munca politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid în rîndul studenților ? Oare acțiunile organizației de partid sînt inițiate doar în funcție de timpul de lucru în atelier al studenților, așa cum ni se spunea la Institutul de de la începutul jumătatea lunii organizat nici o— Fără să punem cîtuși la îndoială incontestabila utilitate profesională a celor două dezbateri — ,,Mișcarea de idei în literatura contemporană", organizate în semestru, ne rea exclusivă generale este în măsură să influențeze pe studenți și în direcția adoptării unui înalt comportament social ? N-ar trebui completate asemenea dezbateri cu altele pe teme care să cumuleze mai multe valențe ale educației comuniste ?— Am ales cele două teme întrucît am. vrut să întărim ideea că talentul fără cultură nu e rodnic — ne răspunde prof. univ. Ion Toboșaru. Cum să vă spun ? Și noi credem că pregătirea intelectuală efectuată în directe față de oferă omului o Pentru moment asupra acestor

arte plastice, unde anului și ianuarie informare pînă la nu s-a politică ? de puțin
„Talent și cultură" institutul dv. în acest întrebăm : oare alege- a unor teme atît de

afara răspunderilor dezideratele sociale viziune trunchiată, însă, ne-am oprit.teme. Firește, va trebui ca ele să fie continuate cu altele, aflate într-o mai strînsă legătură cu întreaga sferă de preocupări specifică a studenților. Continuate sau completate după criterii educative principiale și unitare, fixate cu discernămîntul și puterea de esențializare proprii organizației comuniștilor.Firește, problematica muncii specifice organizației de partid dintr-o facultate sau un institut nu poate fi redusă la cele cîteva aspecte înfățișate în rîndurile de față. Dar și din cuprinsul acestor succinte consemnări se poate vedea cum organizațiile de partid din învățămîntul superior dispun de vaste posibilități care se cuvin mai Intens folosite 1 peiitru a contribui din plin la formarea multilaterală, științifică și mo- ralăi" a viitoarelor generații 'de specialiști.
Mihai IORDANESCU
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al clasei muncitoare 
din țara noastrăPrintre figurile luminoase de mi- litanți revoluționari a căror viață s-a împletit pină la contopire cu lupta maselor largi muncitoare din țara noastră, conduse de Partidul Comunist Român pentru înlăturarea jugului exploatării și asupririi capitaliste, pentru o viață nouă, socialistă, se înscrie și numele lui Jânos Herbâk, de la a'' cărui naștere se împlinesc azi 60 de ani.

A văzut lumina zilei într-o familie numeroasă de țărani săraci din satul Poclușa-Sălaj (azi, județul Bi-_ hor). Nu împlinise zece ani cînd- a fost nevoit să-și ciștige existența, angajîndu-se ca păstor ori lucrind cu ziua, pe la țăranii înstăriți, la diferite munci ale cîmpului.In anul 1924, mama lui Jânos, împreună cu copiii, pleacă din Poclusa și se stabilește in Marghita — localitate apropiată, cu școli și ateliere, în speranța că iși va putea da copiii la meserie sau la învățătură. Jănos a intrat ucenic la un pantofar. Luînd contact cu alți lucrători tineri și mai virstnici, a înțeles că a- parține unei clase desmoștenite care trebuie să-și cucerească prin luptă dreptul la viață. în curind l-a cunoscut pe comunistul Janki Kalman, unul din fruntașii muncitorilor din Marghita, la recomandarea căruia a fost primit în organizația Uniunii Tineretului Comunist din localitate. în cadrul organizației 
a aflat despre cauzele exploatării la care erau supuși muncitorii, despre lupta ilegală pe care o ducea Partidul Comunist Român pentru apărarea intereselor clasei muncitoare și ale tuturor celor ce muncesc. în scurtă vreme a devenit conducătorul organizației U.T.C. din Marghita. La 17—18 ani era deja un activist de nădejde, propagind cu însuflețire cuvîntul partidului în rîndul tineretului. Locuința sa a devenit locul de întîlnire preferat al tinerilor din Marghita, un fel de club politic-cultural.In anii stagiului militar, Jânos Herbâk a avut prilejul să afle noi aspecte ale vieții grele, de privațiuni și lipsuri, pe care o duceau tinerii muncitori și țărani. Ca și a- telieiul, cazarma s-a dovedit a fi pentru el un lăcaș de învățătură, de călire revoluționară. Curind după lăsarea l'a vatră, pleacă la Cluj, unde muncește în cadrul „tehnicului" regionalei U.T.C., devenind apoi secretar al comitetului regional U.T.C. Era perioada de după criza economică din 1929—33, urmările crizei făcîndu-se încă puternic simțite in viața clasei muncitoare. Potrivit sarcinilor primite, Jănos Herbâk a inițiat în acel timp variate acțiuni de mobilizare la luptă a tinerilor muncitori, a organizat e- ditarea unor afișe prin care se propagau lozincile de luptă ale P.C.R. : încetarea concedierilor, salariu egal

60 de ani 
de la naștere

la muncă egală, înlăturarea discriminării naționale etc. De 7 Noiembrie 1934, din inițiativa lui, a fost arborat drapelul roșu pe unul din stîlpii liniei electrice de lingă fabrica de încălțăminte „Dermata". Multă vreme și-au amintit cu bucurie muncitorii clujeni de această acțiune a uteciștilor. în ciuda tuturor cercetărilor, Siguranța nu a putut afla cine a organizat o asemenea faptă îndrăzneață.în iulie 1935, Jânos Herbâk a fost convocat la București la o conferință a secretarilor regionali U.T.C. din întreaga țară. Urma ca peste 8 zile să. se întoarcă acasă, printre ai săi. Dar, din nefericire, nu s-a mai inters niciodată. Siguranța a reușit să-1 aresteze. Cu atîta sălbăticie a fost „cercetat", adică torturat, încit, după zece zile, a trebuit să fie internat la spitalul închisorii Jilava. Procesul intentat, în care figurau mai mulți fruntași comuniști, a fost amînat și, în cele din urmă, transferat din Ca- ! pitală la Craiova, deoarece în București — unde urma să aibă loc judecata — Partidul Comunist Român organizase puternice manifestații pentru eliberarea deținuților politici. La proces, ca și la Siguranță, nu s-a putut afla nimic de la Herbâk. După , patru luni de la pronunțarea sentinței — zece ani de închisoare — Jânos Herbâk, împreună cu alți comuniști, lua drumul Doftanei. Aici s-a dovedit același luptător dîrz și consecvent, ca și în libertate.Au trecut anii... într-o zi mohorî- tă și rece de noiembrie a anului 1940, o bătrînică, în straie negre și sărăcăcioase, cu ochii plini de deznădejde, urca spre Doftana. De cinci zile batea drumurile. Se anunțase că de- ținuții ce scăpaseră cu viață în urma groaznicului cutremur au fost transferați la spitalele din Cîmpina și Ploiești, iar alții la închisoarea Văcărești. Dar fiul ei nu se găsea printre aceștia...Dintre rulnile Doftanei pornise spre cimitirul „Trei pruni", după cutremur, un convoi tăcut, cu 14 coșciuge. Unul purta rămășițele pămin- tești ale lui Jănos Herbâk.Poporul român, care anul acesta sărbătorește cea de-a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român, cinstește cu adînci sentimente de recunoștință și justificată mindrie memoria tuturor eroilor clasei muncitoare, care, fără deosebire de naționalitate, uniți în marea armată a militanților pentru fericirea poporului, și-au jertfit libertatea și viața pentru eliberarea celor ce muncesc, pentru triumful socialismului în patria noastră.
Ion PGPESCU,
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice 
și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.
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Hotelul Trotuș din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

£-• hote de lectura• hote de lectură • note de - lectură • note del lectură • hotel de Ihctură • hote de lectură
Scrisul românesc contemporan consemnează prezența lui Ion Pas de peste cinci decenii și jumătate. într-o „fișă anexată lum al „Scrieri" Editura fac în acest sens cîteva precizări deosebit de utile, pe care, de altfel, le putem desprinde adeseori și din substanța scrierilor ’ sale. Prozatorul, care își începea activitatea ziaristică profesionistă prin 1914, la o publicație condusă de C.G. Costa-Foru. debutase de fapt în cîmpul li- terar-publicistic cițiva ani mai te. Din 1912 și în anii celui doilea război dial colaborează stăruință la publicații democratice, gazete de stingă, printre care „Facla" lui N. D. Cocea, „Adevărul", „Dimineața". „Socialismul" și altele. După 1923 va edita el însuși cîteva publicații, din care se cuvine menționat, cu deosebire, săptămînalul „Șantier" (1933-1937).Ion Pas va reuși să întrunească în paginile revistei semnături precum cea a lui Va- sile Dobrlan, Victor Iliu. Lothar Rădăcea- nu. Ștefan Tita. Al. C. Constantinescu și alți publiciști apropiat! de cercurile socialiste ale vremii. Revista se găsea la convergența strădaniilor de a întemeia o mișcare lite- rar-artistică militantă, atașată cauzei prole-

de autor", primului vo- seriei inițiată de Minerva, dese

cu înain- pînă de-al mon- cu diverse

eficient lafascizan-
con-

tare ; o asemenea mișcare trebuia să fie capabilă să se împotrivească tendințelete. Literatura pe care o promovează revista, prin recenzii, dar mai ales prin exemplul scrierilor pe care le publică, se caracterizează prin cultivarea idealurilor de luptă democratică și

tla gazetărească. Faptul că în confesiune se folosește persoana a doua nu modifică a- ceste tnsușiri, ci le a- daugă o notă de intimitate, interlocutorul fiind eul viratelor revolute. Nu e însă vorba. de introspecția zonelor secrete ale științei, ci de povestea unui destin social. Sentimentul propriei

SCRIERI

progresistă, prin interesul pentru viața de toate zilele a muncitorimii înaintate. A- cestea vor rămîne trăsăturile definitorii pentru proza lui Ion Pas și după eliberare. „Zilele ‘ .............(1949), „Lanțuri" (1950) și „Cartea de vremuri multe" (1963) aparțin deopotrivă romanului realist, ca și memorialisticii.„Zilele vieții tale"— constituind primele două volume ale seriei de Scrieri — au ca notă dominantă așa cum s-a mai observat— caracterul de evocare lirică, deși densitatea materialului documentar și nu arareori maniera directă de a-1 comunica sugerează. de asemenea, nota-

vieții tale“

ființe va fi și al grupului social din care face parte, străduin- du-se astfel să reflecteze ceea ce numim conștiință de clasă. Foarte de timpuriu tinărui muncitor, trecut prin mai multe' ucenicii, va afla din manifeste că aparține unei categorii sociale care „muncește din zori pînă în noapte", și e „plătită cit să nu moară de foame" ; va afla, de asemenea, despre clasa muncitoare și va înțelege lesne de ce scopul său suprem este a scăpa „de sub iugul exploatatorilor". Partea întîi a primului volum se încheie alegoric cu lectura unei broșuri a- gitatarice găsite la cercul muncitoresc undex'

participă Intîia dată. De aici, primul volum al „Zilelor vieții tale" devine cronică pregnantă a evenimentelor ce preced intîiul război mondial.Volumul al doilea este consacrat vieții de front din anii primului război mondial și apoi perioadei de intense lupte sociale, de puternice frămîn- tări din mișcarea socialistă românească, premergătoare Întemeierii partidului comunist ; grevele și reprimarea lor sîngeroa- să se țin lanț, teroarea polițienească devine un fapt al vieții sociale curente, împrejurările împing implacabil către radicalizarea mișcării muncitorești ; îneît, atunci cînd muncitorii citesc și păstrează manifeste — în- fruntînd riscurile — cu următorul îndemn : „Partidul socialist trebuie transformat într-un puternic partid politic comunist", înțelegem că nu e vorba de un gest sau o opțiune de moment, ci de o evoluție logică, de manifestarea firească a maturizării conștiinței de clasă.„Scrierile" lui Ion Pas sînt scrise cu incontestabil simț e- pic, cu sensibilitatea participantului nemijlocit la evenimente si nu mai pulin cu luciditatea militantului angajat. Ele sînt deopotrivă documente expresive și mărturii literare de autentic șl amplu interes.
Vlad SORIANU

Tudor Mușatescu face parte dintre acei scriitori ale căror opere, fără să reprezinte momente de răscruce în istoria dramaturgiei românești, au constituit totuși o prezență remarcabilă și i-au marcat puternic evoluția, contribuind la consolidarea genului în formele sale specific naționale, la diversificarea și îmbogățirea lui. In același timp, o- pera lui Tudor Mușatescu întinde una dintre cele mai solide și armonioase punți de legătură intre dramaturgia carageliană și contemporaneitate. Cum această punte și, in general, contribuția lui Tudor Mușatescu la evoluția dramaturgiei românești nu se rezumă numai la cele patru piese publicate anterior în mai multe ediții (Sosesc deseară, 
Titanic-Vals, ...Eseu și Visul unei nopți de 
iarnă), continuarea seriei de scrieri ale autorului prin tipărirea unui al doilea volum în Editura „Minerva" este binevenită. Intr-adevăr, cele patru piese menționate sînt reprezentative pentru Tudor Mușatescu și pot defini locul său în istoria teatrului românesc din deceniul patru al veacului nostru. Dar numai ele nu puteau contura totuși deplin profilul unui scriitor care a creat cîteva zeci de piese origi- , nale, toate jucate cu mare succes în anii dintre cele două războaie mondiale, iar u- nele și după aceea.

pînă în zilele noastre.Or, al doilea volum din scrierile lui Tudbr Mușatescu — cuprin- zînd cinci piese definitivate în deceniul cinci — oferă cititorului o- bișnuit, oamenilor de teatru în general și în special celor mai tineri, ca și cercetătorilor de specialitate, tocmai posibilitatea de1 a-și Întregi cunoaște-

majoră a primului volum la cel de-al doilea.Cu Geamandura — unde ni se înfățișează destinul tragic al unui personaj cu nobile și luminoase trăsături de caracter, care-și sacrifică dragostea și existența pentru fericirea fempii iubite și a prietenului cel mai bun — ne îndepărtăm din
Tudor MUSATESCU

AL DOILEA VOLUM
DE TEATRU

03rea scriitorului, de a se apropia de nuanțele dramaturgiei sale, de a-i descifra stilul propriu și a-i pătrunde complexitatea personalității artistice,Renunțînd pe bună dreptate la criteriul cronologic — neimportant în cazul de față ■deoarece, toate piesele sint scrise, în ultima lor formă, în decursul a (1945—1950) — volumul la care ne referim îl adoptă pe cel al înrudirii de substanță. El se deschide, astfel, cu drama Al optulea pă
cat, prilejuind, datorită accentelor de critică socială la adresa moravurilor presei burgheze din perioada interbelică, o trecere potrivită de la tematica

numai cinci ani

punct de vedere tematic de piesele precedente, în schimb, formula dramatică utilizată în această piesă o apropie totodată foarte mult de 
optulea păcat.Destinul tragic al roului inadaptabil familia burgheză l-a preocupat pe Tudor Mușatescu în Țara fe
ricirii. Reluînd, intr-un fel, situația capului de familie neînțeles din Titanic-Vals, dramaturgul urmărește aici zbuciumul unui profesor care nu-și poate afla liniștea necesară efortului intelectual creator, decît simulind nebunia și sfîrșind prin a înnebuni de-a binelea.Al doilea volum din dramaturgia lui Tudor

Al

e- 
în

Mușatescu se încheie cu două comedii lirice : Madona și Profe
sorul de franceză. în cea dinții, autorul atacă — folosind foarte puțin mijloacele sale predilecte de comedie— o temă simplă, dar care îi îngăduie sondaje adînci in sufletul feminin. în cea de-a doua, Mușatescu se reîntoarce la uneltele sale obișnuite : situațiile și limbajul comic— suculente — abundă, dar fără să dăuneze caracterului liric ăl piesei. Este vorba, de data aceasta, de dragostea țesută între o adolescentă și tînărul ei profesor de limba franceză, încheiată cu căsătoria eroilor. Fără să mai atingă adînci- mile analizei din piesele precedente, dramaturgul izbutește .și de- data aceasta să creeze o atmosferă de exuberanță și de candoare, de puritate sufletească. care dă comediei prospețime și vioiciune rar întîinile în literatura dramati-■ că a vremii.După apariția, celui de-al doilea volum de teatru avem așadar la înde.mină cam a șasea parte din întreaga o- peră dramatică a lui Tudor Mușatescu, dar aproape tot din ceea ce constituie esențialul ei. deschizîndu-ni-se astfel o perspectivă completă asupra unuia dintre cei mai fecunzi și interesanți dramaturgi români moderni.

Mihai VASILIU
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Convorbiri cu privire la dezvoltarea colaborării
economice dintre Republica Socialistă România

și Republica Populară UngarăLuni dimineața au început Ia București convorbirile între tovarășii Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Părdi Imre, președintele Oficiului Național de Planificare al R.P. Ungare, cu privire la dezvoltarea în continuare a colaborării economice, cooperării în producție și schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.

La convorbiri participă Virgil Ac- tarian, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și Karadi Gyula, prim-vicepreședinte al Oficiului Național de Planificare al R.P. Ungare, specialiști ai celor două părți.(Agerpres)

$

uzinei
viața internaționala

semicentenarului partidului
ÎN FAVOAREA DESTINDERII

Șl COOPERĂRII INTEREUROPENE

Jubileul

Armătura

Manifestări dedicate aniversării

Decorarea unor lucrători 
din cadrul Monetăriei StatuluiPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Monetăriei Statului, au fost decernate Ordinul Muncii clasa a III-a, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasele a IV-a și a V-a și Medalia Muncii unui număr de 75 de lucrători ai acestei întreprinderi.Distincțiile au fost înmînate de tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat. în cadrul unei solemnități, care a avut loc luni dimineața în sala de festivități a Monetăriei Statului. La solemnitate a I\:at parte tovarășul Vasile Malinschl, r ,'vernatorul Băncii Naționale.

Felicitîndu-i călduros pe cei decorați, în numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, tovarășul Gheorghe Stoica a urat colectivului acestei întreprinderi cu vechi tradiții noi succese în activitatea pe care o desfășoară.Mulțumind în numele celor distinși, ing. Remus Fleșeriu. directorul întreprinderii, a exprimat conducerii partidului și statului nostru gratitudinea întregului colectiv al Monetăriei Statului pentru înalta cinstire acordată, hotărîrea lui de a depune toate eforturile pentru îndeplinirea cit mai e- xemplară a sarcinilor ce îi revin în viitor. (Agerpres)
Cronica zilei

Luni, atașatul militar al R. P. Chineze la București, Lin Cien, a organizat o gală de filme militare.Au participat ministrul forțelor armate, general-colonel Ion Ioniță, adjunct! ai ministrului forțelor armate, ge Aerai! și ofițeri superiori din Forțele Armate ale Republicii Socialiste România și reprezentanți ai gărzilor patriotice.A luat parte ambasadorul R. P. Chineze la București, Cian Hai-Fun.în încheiere, atașatul militar al R. P. Chineze, in numele Ministerului Apărării Naționale al R. P. Chineze, a oferit ministrului forțelor armate și Statului Major al gărzilor patriotice filme cu caracter militar.Gala de filme s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească.
★Luni dimineața a părăsit Capitala ministrul agriculturii și dezvoltării din Israel, Chaim Gvati, care a participat la lucrările celei de-a 4-a se-

mixte româno-siuni a Comisieiisraeliene. Cu acest prilej a fost semnat și Acordul comercial pe termen lung 1971—1975 intre Republica Socialistă România și Statul Israel.La plecare, pe'aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Cornel Burtică, precum și de Raphael Benshalom, ambasadorul Israelului la București.

CLUJ (corespondentul „Scîntelî", 
Al. Mureșan).Colectivul uzinei „Armătura" Cluj a sărbătorit împlinirea a 50 de ani de cînd a luat ființă întreprinderea, în cuvîntul rostit cu acest prilej, inginerul Vasile Lazăr, directorul întreprinderii, a arătat că în prezent aici se fabrică o gamă largă de produse de instalații interioare din fonia și alamă, aspersoare pentru irigații, precum și un număr important de repere și produse pentru alte ramuri ale industriei. Producția u- zinei este azi de 22 ori mai mare față de 1950. O cantitate tot mai mare de produse realizate aici sînt solicitate de firme din R.S. Cehoslovacă, Republica Arabă Unită. R.F. a Germaniei, Ceylon etc.Colectivul uzinei a fost felicitat de către tovarășul Aurel Duca, prlm- secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.Participanții la festivitate au a- dresat. o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele : mâți de un profund sincer pentru vul de neri și mătura“-Cluj se angajează să muncească șl mai intens pentru a pune în valoare, la un nivel calitativ superior, potențialul material și uman de care dispunem. Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general. că sîntem hotărîți să contribuim cu toate forțele noastre la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii".

în cadrul manifestărilor dedicate aniversării semicentenarului Partidului, Uniunea Compozitorilor a luat inițiativa organizării unor întilniri cu corurile fruntașe de amatori din țară. Aceste întilniri vor prilejui prezentarea unor lucrări noi ale compozitorilor noștri, scrise în cinstea aniversării partidului. Prima manifestare de acest gen a avut loc luni după-amiază și s-a bucurat de participarea a două apreciate bucureștene : corul sindicatelor sanitare și corul „Gheorghe Danga" al Casei de cultură a sectorului V, laureate ale unor cunoscute competiții artistice. Cele două coruri au susținut un concert alcătuit din lucrări de muzică corală și cîntece de masă. în primă audiție, creații recente ale compozitorilor noștri.în încheierea concertului a avut loc 
o dezbatere privind lucrările audiate

formații

și unele probleme actuale ale creației corale românești.
*

CLUJ (corespondentul „Scîntelî", 
Al. Mureșan). în cadrul ciclului de manifestări dedicate semicentenarului partidului, Consiliul municipal al sindicatelor Cluj. în colaborare cu filiala „Clujana" a Universității populare, a organizat, în sala clubului „Carbochim", un simpozion pe tema: „Dezvoltarea economică și social- culturală a municipiului Cluj". Au vorbit Remus Bucșa, prim-secretar al comitetului municipal de partid, primarul municipiului, Lâtay La- jos, scriitor, redâctor-șef al revistei „Utunk", și Vasile Vîlceleanu, președinte al consiliului municipal al sindicatelor. Simpozionul a fost urmat de un spectacol prezentat de ansamblul folcloric „Miorița".(Agerpres)

Deputați ai Seimului R.P. Polone

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Delegația de deputați ai Seimului R.P. Polone, condusă de Artur Starewicz, adjunct al președintelui Comisiei pentru afaceri externe a Seimului, care, la invitația fracțiunilor parlamentare ale Partidului Social Democrat și Partidului Liber Democrat din Bundestagul vest-german, a făcut o vizită în R.F. a Germaniei, s-a întors la Varșovia.La înapoiere, Artur Starewicz a

de-a 23-a ani- Populare Coree- aero și naval al Democrate Co- colonelul Cie

cinema

*Cu prilejul celei versări a Armatei ne, atașatul militar, Republicii Populare reene la București,Ghil Ryon, a organizat, luni seara, în saloanele ambasadei, o gală de film urmată de un cocteil.Au participat general-colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori, atașați militari, reprezentanți ai presei.(Agerpres)

la

} teatre
• Opera Română : Rapsodiile ro
mâne (spectacol cedat) — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glaleu (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20, (sala Stu
dio) : Cui 1-e frică de Virginia 
Woolf 2 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Meteorul — 20, (sala 
din str. Alex. Sahla) : Puricele în 
ureche — 20. -
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 20.
• Teatrul ■ „Ion Creangă" : Roata 
morii — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Seară 
de folclor evreiesc — 18.
o Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldinei — 
19,30.
a Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : Mlul cobiul — 
17, (sala din str. Academiei) : 
Amnarul — 17.
o A.T.M. (la Ateneul Român 
sala Studio) : Premieră — 21.

e Un Italian în America :
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 3579) — 17,15; (3580) — 20,15.
a Ultimul samurai : CAPITOL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
a Bătălia pentru Alger : CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
o Băieți buni, băieți răi : LUCEA
FĂRUL — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21. BUCUREȘTI — 8; 10; 
12; 14; 16; 18; 20; 22.
e Ochi ageri : LUMINA — 
19,30; 21.
e Povestirile piticului Bimbo I 
TIMPURI NOI — 9,15—17,15 în con
tinuare, VITAN — 15,30.
a Salomeea ; 12 secole de artă In 
Slovacia ; La ora 12 ; Diavolul în 
biserică : TIMPURI NOI — 19; 
20,45.
a Amintiri bucurcștene : VITAN
— 18; 20,15.
a In arșița nopții : BUZEȘTI — 

© Crimă șl pedeapsă : BUZEȘTI 

a ZiRAHOVA — 15,30; 18; 20,15. 
a B. D. Intră în acțiune : LIRA
— 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI - 
15,30; 18; 20,30.
a Cinci pentru Infern : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Cîntecele mării : FĂVORIT — 
9*15;  11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o vagabondul : FLACĂRA — 9; 
12,30; 16; 19,30, LUMINA — 9; 12,30; 
16,15, VOLGA — 9,15; 12,30; 16;
19,30.
a Genoveva de Brabant : GRIVI- 
TA — 9; 11; 13; 16;
AURORA — 9; 11,15; 
18; 20,15, FLAMURA ■ 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45. 
a Romanță pe zăpadă — 9, Revista 
visurilor — 10,30; 12,30; 14,30, Me
reu împreună — 16,30; 18,45, La 
nord de golful Hudson — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
© Procesul : COTROCENI — 15,30; 
18; 20,30.
O Pe luciul gheții : BUCEGI — 
10; 16; 18,15; >20,30, FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
a Departe de lumea dezlănțuită : 
UNIREA — 16; 19,15.
O Străinii : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.

e Șarada : DACIA — 8,45—20,30 în 
continuare, MIORIȚA — 9; 11,10; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, PROGRESUL 
— 15,30; 18;' 20,15.
• In ghearele Invizibile ale doc
torului Mabuse : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45.
• Șoimii : DRUMUL SĂRII — 20.
• Petrecerea : VIITORUL — 
15,30; 18.
• Orologiul Kremlinului : VIITO
RUL — 20,15.
• Ursul șl păpușa : GLORIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunarea Sfîntulul : MOȘI
LOR — 15,30; 17,45; 20.
• Soarele alb al pustiului : MUN
CA — 16; 18; 20.
e Vară de altădată : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a te naște : LARO- 
MET — 15,30; 17,45; 20.
• Omul din Sierra : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Cadavrul viu : PACEA — 18; 19.
• Adio, prieteni : CRINGAȘI — 
16; 18; 20.
• Căpitanul Florian : COSMOS — 
15.30: 18; 20,15.

— 11,00 Teleșcoală — emisiune 
realizată în colaborare cu 
Ministerul Invățămîntului 
• Chimie (cl. a VIII-a). Te
ma ; Stări de agregare a ma
teriei. Prezintă prof. Rodica 
Nicolaiciuc o Poșta teleșcoa
lă va răspunde la scrisorile 
elevilor despre : Continuita
tea elementului daco-roman 
la rord de Dunăre în seco
lele III—IX ; Teorema lui 
Pittagora generalizată ; Plas
ma și aplicații. Participă 
prof. univ. dr. doc. Ștefan 
Ștefănescu, prof. Ivanca Oli- 
votto. Prezintă Anca Teodo- 
rescu — redactorul emisiunii. 
Deschiderea emisiunii. Ate
neu — emisiune de actuali
tate muzicală o Opinii des
pre viața folclorului autentic. 
Prezintă prof. Tiberiu Ale
xandru o Tineri soliști în 
studioul de recitaluri al Ate
neului : Octavian Morea șl 
Dan Mușetescu « Cu Pierre 
Colombo, președintele Tribu
nei Internaționale a Compo
zitorilor, despre muzica de 
azi — interviu de Ada Bru- 
maru. Prezintă Ema Luca. 
Steaua polară — Cabinet TV 
de orientare profesională. E- 
misiunea prezintă profesiu
nea de operator chimist, cu 
ajutorul specialiștilor labora
torului de psihologie al Com
binatului chimic din Făgăraș, 
răspunzînd solicitărilor tineri
lor care doresc să se dedice 
acestei meserii. Vor răspunde 
întrebărilor privind această 
profesiune reprezentanți din 
conducerea Ministerului In
dustriei Chimice și al combi
natului făgărășan. Emisiune 
de Dan Huliera.
Cincinalul 1966—1970 în 
șl imagini.
1001 de seri — emisiune 
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
ROMANIA ’71. AZI — 
DEȚUL CARAȘ-SEVERIN. 
Emisiune de Ion Sava. Ima
ginea ; Constantin Berteanu. 
Seară de teatru : „Minunata 
pantofăreasă" de F. Garda 
Lorca. Premieră TV. Adap
tare pentru televiziune și re
gla : Petre Sava Băleanu. In 
distribuție : Coca Andrones- 
cu, Mihai Fotino, Matei Ale
xandru, Tamara Buciuceanu- 
Botez, Mircea Constantlnes- 
eu, Ion Caramitru, Valentin 
Zaharescu, Eva Pătrășcanu, 
Ruxandra Slreteanu, Pușa 
Preda.
Suplimentar... astă-seară. 
Festival pe gheață — înregis
trare de la Insei (R.F.G.) 
o Patinaj artistic o Balet 
gheață o Fotbal, sărituri 
clovnerii pe gheață. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

cifre

„Ani- patriotism. de și nestrămutat devotament cauza socialismului, colecti- muncitori. tehnicieni, ingi- funcționari de la uzina „Ar
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in

turneul de la Omaha
ASSOCIATED PRESS : „Românul

(Agerpres). — Delegația ai Adunării Naționale
mai buni Jucători ai lumii, Ia ora

a confirmat că este unul dintre 
actuală".

INVINGINDU-L PE CLIFF RICHEY

llie Năstase a cîștigat

DE CISTIGURI
Adepunerile pe obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri

Tenismanul român Iile Năstase și-a făcut un debut remarcabil în noul sezon internațional, cîștigînd turneul pe teren acoperit „Midlands 
international Indoor tennis Cham
pionships", disputat în localitatea Omaha (statul Nebraska). în finală llie Năstase l-a învins în trei seturi cu 6—4, 6—3, 6—1 pe americanul Cliff Richey, care anul trecut terminase pe primul loc în marele premiu al Federației internaționale de tenis. „Românul a jucat excelent — transmite corespondentul agenției

Associated Press — el a confirmat 
că este unul dintre cei mai buni ju
cători ai lumii, la ora actuală". Comentatorii reamintesc, de asemenea, că llie Năstase și-a reînnoit victoria obținută cu un an în urmă asupra lui Richey in finala turneului de la Salisbury.Proba de dublu bărbați a revenit cuplului Clark Graebner (S.U.A.), Thomas Koch (Brazilia) victorios cu 6—4, 4—6, 6—4 în finala cu perechea americană Jim Osborne, Jim McManus.

declarat că, în timpul vizitei, s-au purtat discuții atit cu reprezentanți ai coaliției guvernamentale, cit și Cu • reprezentanți ai opoziției. Din nu
meroasele contacte și convorbiri pe 
care le-am avut, a continuat vorbitorul, se poate constata că problema 
ratificării tratatului și a dezvoltării 
relațiilor polono—vest-germane in do
meniile economic, cultural, științific 
și turistic găsește un sprijin real din 

. partea opiniei publice vest-germane“.

delegației parlamentare franceze

BERLIN 1 de deputați Franceze, condusă de Roger Fosse, președintele grupului parlamentar Franța—R.D.G., și-a încheiat vizita la Berlin — informează agenția A.D.N. într-o convorbire cu Ernst Scholtz, adjunct al ministrului afaoerilor externe al R. D. Germane, oaspeții

francezi și-au exprimat punctul de vedere că stabilirea unor relații normale între toate statele europene, inclusiv între Franța și R. D. Germană, este necesară în interesul securității europene. El și-a exprimat, totodată, dorința de a se dezvolta și adinei relațiile de prietenie dintre Franța R. D. Germană. ?!

Conferința de presă a ministrului de externe
al Austriei

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 IANUARIE 1971
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de campioană internațională a Cehoslovacieitul unei partide dramatice pe sovietica Zoia Rudnova. Eleonora Mi- halca a fost eliminată de Vostova.

VIENA 1. — Corespondentul Agerpres. P. Stăncescu, transmite : Ministrul afacerilor externe al Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, a ținut luni o conferință de presă, cu prilejul căreia, referindu-se la memorandumul guvernului austriac privind acordul acesteia cu orice formă de pregătire a
conferinței europene, a menționat paragraful din document care subliniază că „a sosit momentul să se 
treacă și Ia consultări multilaleralc", 
opinind că aceste discuții au sens 
dacă ele includ toate statele ce ur
mează să participe la conferință.

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei. 50 lei și 25 lei primesc */».  */»  respectiv 1/s din. cîștigurile. de mai sus. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se lialele C.E.C. face prin fi-
(Urmare din pag. I)

OSTRAVA 1 (Agerpres). — Campioana României de tenis de masă, Maria Alexandru, a repurtat un remarcabil succes cucerind titlul de campioană internațională a Cehoslovaciei. în cadrul finale! acestei, importante competiții, care a avut loc aseară la Ostrava, Maria Alexandru a învins-o Cu 3—2 pe fostă campioană europeană, Ilona Vostova (Cehoslovacia). în semifinale Maria Alexandru o eliminase cu 3—2 la capă-

PEKIN 1 (Agerpres). — Oficialitățile sportive din R. P. Chineză au acceptat invitația forului de specialitate din Japonia de a trimite echipa' reprezentativă- la campionatele', mondiale de tenis de masă. Aceste campionate se vor desfășura între 28 martie șl 7 aprilie în Japonia, la Nagoya.
PRONOEXPRES

4PREMIILE CONCURSULUI NR. 
DIN 27 IANUARIE 1971 :

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 februarie. In țară : Vremea va fi 
în general închisă, cu cețuri frecvente 
dimineața și seara. Voi- cădea precipi
tații locale sub formă de ploaie și bur
niță. mal frecvente în jumătatea de 
vest a țării. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura va scădea ușor în nordul 
țării. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar maximele 
între 2 și 10 gtade. In București : Vre
mea va fi în generai închisă, cu ceață 
dimineața și seara. Condițiile atmosfe
rice sînt favorabile burniței și ploii sla
be. Vînt potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

Extragerea I : Cat. 2 : 2,25 va
riante a 34 730 lei; Cat. 3 : 12,60 a 
6 202 Iei ; Cat. 4 : 33,45 a 2 336 lei 
Cat. 5 : 123.20 a 634 lei ; Cat. 6 
4 180,25 a 40 Iei.

REPORT CAT. î : 787 036 lei.

f

Extragerea a Iî-a : Cat. A : 2,10 
variante a 100 000 lei; Cat. B : 22.75 
a 2 939 lei; Cat. C: 54,95 a 1217 
Iei ; Cat. D : 2 578,40 a 60 lei; Cat. 
E : 154,75 a 200 lei; Cat. F : 3 022,80 
a 40 lei.

REPORT CAT. A : 79 546 lei.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„africașia^ Ofensiva monopolurilor

japoneze in Coreea de sud
într-un articol publicat recent în săptămînalul „Africasia", cunoscutul ziarist australian Wilfred Burchett se ocupă de intensificarea penetrației monopolurilor japoneze în economia Coreei de sud.Timp de 35 de ani, între 1910 și pînă la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, Coreea a fost ocupată de japonezi. Resursele umane și materiale ale țării au fost exploatate fără milă pentru a contribui la expansiunea rapidă a industriei japoneze. Cînd războiul mondial a început să genereze o criză a mîinii da lucru japoneze, zeci de mii de coreeni au fost transportați în Japonia pentru a munci în uzinele de armament (ei și descendenții lor sînt cei ce constituie astăzi vasta comunitate coreeană din Japonia).Victoria puterilor aliate a pus capăt ocupației japoneze a Coreei, deși ia sud de paralela 38 americanii au

in aceeași coloratură de vigoare a ultimilor ani, s-a semnat și actul de naștere al platformei industriale din nordul Dejului, de pe șoseaua către Bistrița. Lemnul se înscrie și aici în fluxul unor mari performanțe, cu rezonanță pe multe meridiane ale lumii, în această fabrică se realizează circa 45 de tipuri de garnituri de mobilă.După cum se vede, C.E.I.L.-Cluj este un organism economic viguros, cu un profil complex de producție., Prin activitatea u- nităților sale acoperă o suprafață de zece mii km pă- trați. Zilnic, sînt folosite peste 125 de mijloace auto, care transportă masa lemnoasă de la circa 500 parchete de exploatare. Lemnul se aduce din bazinele superioare ale Someșului și Crișului Repede, din Apuseni și Valea Crasna. Apoi este primit de oamenii fabricilor de industrializare. Este o muncă ce se desfășoară pe traseul șoselelor naționale și pe sute de kilometri de drumuri, forestiere. O distanță egală cu ruta București-Cluj, de a- semenea drumuri, s-a construit în cincinalul trecut. De altfel, pentru modernizarea. dezvoltarea și punerea cit mai rațională in valoare a fondului de „aur verde" din această parte a țării, s-au investit în precedentul cincinal aproape 150 milioane lei. Dar cu folos ! Anul trecut, de exemplu, in fabricile C.E.I.L.- ului Cluj s-a obtinut. o producție de mobilă dublă față de 1965. în aceeași perioadă. producția de materiale stratificate — oglindă a stăruinței muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de a utiliza cu folos și deșeurile — a înregistrat creșteri atit cantitative, cit și calitative. Acesta este contextul în care muncitorii forestieri

parchetele de exploa- reușesc, la rindul lor, să reducă cu circa 42 000 mc pierderile de masă lemnoasă,' cantitate care este, redată astfel valorificării superioare în industrie.— Ce semnificație putea da acestei de 42 000 mc masă să ? l-am întrebat rectorul general al Cluj, inginerul Bnoșteanu.— Ea se poate în necesarul de primă din care s-ar putea

s-ar cantități lemnoa- pe di- C.E.I.L.- Cornelechivala materie

ingineri de la C.E.I.L.-Cluj, ei au venit la „întîlnirea" cu acest, nou cincinal mult mai devreme. încă de la 12 noiembrie trecut, aducînd— peste sarcinile de plan— realizări în valoare de 78 366 000 lei. Strădania colectivelor din industria lemnului, de a îndeplini în condiții bune nu numai planul de producție, ci și cel de export, s-a bucurat de înalta apreciere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1970. Ce

dindislau ne arăta că încă___1971 — pe seama folosirii mai intensive a capacităților tehnice existente — la nivelul C E.I.L.-ului se va înregistra în plus față de 1970 un spor de 10,5 milioane lei la producția de mobilă, deși consumul de masă lemnoasă se va menține la același nivel. Iată deci că se pot fabrica în plus circa 2 500 garnituri de mobilă de bună calitate, pentru export.La rindul său, tovarășa Inginer Alexandrina Chio-
Un meșteșug numit

MĂIESTRIE
fabrica 20 000 tone plăci a- glomerate, adică extrem de prețios 6 000 garnituri de mobilă.Acest exemplu este încă o dovadă că întotdeauna fac casă bună inițiativa cu e- ficiența, este încă un argument, ce-1 aducem de pe meleagurile clujene, că e- forturile în vederea valorificării superioare a masei lemnoase pot da roade din ce în ce mai frumoase. Inginerul Vasile Bozintan ne-a mai spus că din acest prim an al actualului cincinal au fost adoptate la nivelul C.E.I.L.-ului o seamă de măsuri noi, care, de exemplu, la Gherla se vor materializa printr-o mai intensivă folosire a deșeurilor de lemn în fabricarea plăcilor aglomerate....Ne place să scrutăm viitorul de pe înălțimile do- bîndite. în ce-i privește pe cei peste opt mii de muncitori, maiștri, tehnicieni șl

material pentru altă satisfacție și mindrie mai deplină pot avea oare forestierii clujeni, cînd știu că în prețuirea acordată de secretarul general al partidului nostru, acestei activități, industriale, se află și o cîtime care este munca lor. De aceea, în toate discuțiile purtate cu oamenii de la C.E.I.L.-Cluj, am desprins hotărirea ca in 1971 și în noul cincinal ei să realizeze producții care, în final, să depășească nivelul prevederilor stabilite, deși ele sînt sensibil sporite față de anul și cincinalul precedent. Cu a- tît mai mult cu cit țelul este ca, pe ansamblul C.E.I.L.-ului, să se obțină o producție valorică mai mare cu 5 la sută, în condițiile reducerii cu 15 la sută (peste 82 000 mc) a masei lemnoase exploatate. Ex- plicîndu-ne c'ît mai clar însemnătatea acestor procente, economistul Walter La-

rean ne-a furnizat și alte date :— Prin diversitatea produselor noastre și, firește, prin calitatea lor, am reușit să ne impunem și pe piețele unor țări cu o veche și bogată tradiție în industria lemnului. Anul trecut, de pildă, C.E.I.L.-Cluj a exportat 84 Ia sută din mobila fabricată, iar în acest an se prevede 90 la sută, ceea ce valoric înseamnă sute de milioane de lei.Este o notă lăudabilă pentru acest colectiv, care nu-și cruță puterile de . a crea și a conferi produselor realizate caracteristici menite să le facă tot mai competitive pe piața mondială. Peste 50 de tipuri de mobilier formează aici o bogată paletă de preferințe pentru cumpărători. Modelelor existente in acest an li se vor adăuga alte 20 de noi tipuri de mobilier.

— Ce elemente atrag interesul pentru garniturile create în unitățile dv. ? I-am întrebat pe Inginerul Gheorghe Boariu, șeful fabricii „Libertatea".— Multifuncționalitatea, din punct de vedere constructiv ; sînt confortabile, au un aspect plăcut, iar finisajele sînt ireproșabil e- xecutate. Se mai poate discuta și despre diversitatea de sortimente și, în fine, au o construcție solidă.— în fiecare zi, de la C.E.I.L. sînt expediate circa 20 de vagoane cu produse destinate exportului, iar mobila deține întâietatea, ne-a spus tovarășul Ion Muntean, director tehnic.Acum, un tur de orizont. Anul 1971 a început cu un demaraj mai bun ca ori- cînd, care pledează pentru convingerea că toate sarcinile din actualul plan cincinal vor fi realizate și depășite. în noaptea de 2 spre 3 ianuarie a.c. și toată ziua și noaptea următoare, inginerii Iuliu Ștefanul și Dan Rusu, împreună cu maistrul Gheorghe Rițișan și mulți alții ca ei, de la Complexul pentru prelucrarea lemnului din Gherla au revizuit și au pus în perfectă stare de funcționare instalațiile și utilajele. Iar în ziua de 4 ianuarie, fabricile și-au reluat din plin activitatea. O inițiativă asemănătoare au avut și cadrele tehnice din sectoarele de exploatare Beliș și Poeni, de la fabricile de cherestea Valea-Ierii, Răcătău și altele. în timpul lor liber oamenii au pregătit mașinile pentru ca din prima zi de producție a acestui an. cu ajutorul lor, să ia un bun demaraj în muncă. Așa cum noile ritmuri ale acestui cincinal ne-o cer. Fiecăruia, și tuturor la un loc. Pentru folosul, bunăstarea mereu înfloritoare a patriei socialiste în care cei care muncesc sînt si stă- pînii nemijlociți ai roadelor acestei muncL

menținut elemente ale administrației japoneze mult timp după sfirșitul războiului.Referindu-se la împrejurările în care a avut loc declanșarea ofensivei monopolurilor japoneze, Burchei) arată că a avut loc un fel de căsătorii forțată. Un tratat japono—sud-core- ean, grabnic redactat, semnat șl ratificat la sfîrșitul anului 1965 — în ciuda protestelor masive ale opiniei publice sud-coreene, care a determinat pe dictatorul Pak Cijan Hi să decreteze starea de asediu — prevedea exporturi substanțiale de capitaluri japoneze în Coreea de sud sub pretextul unor despăgubiri de război.în realitate, scrie Burchett, acest tratat a deschis porțile penetrației japoneze ; el transformă Coreea de sud într-o piață privilegiată, permi- țînd monopolurilor japoneze să absoarbă treptat resursele materiale și umane în industria controlată de capitalul japonez. în trei ani, Japonia a introdus 408 milioane dolari sub formă de „împrumuturi particulare", în timp ce americanii dețin în această țară un total de 719 milioane dolari. în afară de aceasta, guvernul japonez a acordat 872 milioane de dolari —dintre care numai 9 la sută sub formă de reparații, pentru a menține aparentele — totul pentru a finanța importurile japoneze în Coreea de sud. Produsul acestor vînzări a fost vărsat într-un „fond de contrapartidă", care a servit drept ajutor financiar pentru militarizarea Coreei de sud. Mai există însă o a treia formă de investiții directe în industriile japoneze — atingînd 284,5 milioane de dolari în aprilie 1969 — care conferă monopolurilor japoneze controlul total asupra industriei de fibre sintetice, controlul a 80 la sută din industria de construcții și 30 la sută (cotă care sporește necontenit) din industria textilă, paralel cu penetrația masivă în sectorul minelor, industria de mașini, sectorul energetic și industria de armament din Coreea de sud.Dacă exporturile de capitaluri ar fi fost cu adevărat o formă de ajutor pentru a face să crească nivelul de trai actualmente de mizerie al poporului din Coreea de sud și dacă un asemenea ajutor ar fi fost con- - trolat de un guvern ales în mod democratic. s-ar fi. putut aprecia acest fapt drept o formă de reparații din partea guvernului japonez pentru daunele cauzate poporului coreean. Dar. cu excepția creării unui număr redus de slujbe în industrie — o picătură într-un ocean ținînd seama de milioanele de șomeri — coreenii de sud nn profită realmente de a- ceastă invazie de capitaluri japoneze.Situația economică a Coreei de sud s-a înrăutățit continuu. Coreea de sud a fost in mod tradițional exportatoare de orez, dar în prezent producția scade în mod constant, datorită metodelor arhaice de exploatare și datorită faptului că zeci de mii de acri au fost răniți culturii pentru construcția a 150 de baze militare a- mericane. inclusiv cele care adăpostesc armele nucleare tactice. Un mare număr de șomeri, pînă la 6 milioane, duc un trai precar, la limita subzistentei. Iată datele unei situații Ia care pătrunderea capitalului japonez în economia sudeoreeană a contribuit în încheie autorul rațiile sale. măsură însemnată", articolului conside-



viața internațională
Activitate politică privind

situația în Orientul Apropiat
cairo: Reuniune guvernamentală

CONGRESUL PARTIDULUI
SOCIALIST DIN CHILE

Greva nalariaților de la Uzina „Ford" din Marea Britanic, care paralizează, lncepînd de vineri, importante sectoare 
ale acestei întreprinderi, s-a extins șl la sucursalele sale din Halewood, din apropiere de Liverpool, și Swansea, 
din Țara Galilor. în sprijinul revendicărilor lor economice s -au ridicat pînă- în prezent 48 000 de greviști. în foto

grafie : aspect de la una din demonstrațiile greviștilor din Liverpool

PLENARA C. C. AL PARTIDULUI
CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM

CAIRO (Agerpres). — în capitala R.A.U. a avut loc, la 31 ianuarie, o reuniune a guvernului, prezidată de primul ministru Mahmud Fawzi. După cum informează ziarul Ahram", „reuniunea a fost < erată examinării aspectelor și militare, ale crizei din Apropiat", problemă care a tuit obiectul unor întrevederi_ vioare între președintele Anwar Sadat, și premierul Anunțînd programul activității litice din capitala R.A.U. în următoarele zile, „Al Ahram" arată că, la 2 februarie, președintele Sadat va prezida o reuniune a Consiliului Național al Apărării, la 3 februarie, o reuniune a conducerii Uniunii Socialiste Arabe, iar la 4 februarie va pronunța un discurs în fața sesiunii extraordinare a Adunării Naționale a R.A.U. Același ziar relevă că sesiunea extraordinară a Adună-

..Al consa- politice Orientul consti- ant'e- R.A.U., Fawzi.po-

rii Naționale va avea loc în ajunul expirării focului de-a Suez.

SANTIAGO DE CHILE 1 (Agerpres). — în localitatea La Serena s-au încheiat lucrările celui de-al 23-lea Congres al Partidului Socialist din Chile. Congresul a ales noul Comi-
tet Central, în componența căruia intră 45 de membri și 10 membri su- pleanți. Senatorul Carlos Altamirano a fost ales secretar general al C.C. al Partidului Socialist din Chile.acordului de încetare a lungul Canalului de

★(Agerpres). — Actuala

HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc cea de-a 19-a Plenară a Comitetului Central a Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. Plenara, Informează agenția V.N.A., a dezbătut „probleme legate de rezistența față de agresiunea americană, salvarea națională, Intensificarea activității economice, dezvoltarea agriculturii, precum și sarcinile ce stau în fața economiei In anii următori, adoptînd hotărîri corespunzătoare".în comunicatul cu privire la lucrările plenarei se arată că în prezent sarcina de luptă cea mai importantă este „depunerea de eforturi pentru realizarea testamentului președintelui Ho Și Min, ducind cu perseverență și vigoare războiul de rezistență, întărind hotărîrea de a lupta și de a învinge, pentru a progresa spre victoria totală, eliberarea sudului, apărarea nordului și pornirea pe calea spre unificarea pașnică a țării". Comunicatul subliniază hotărîrea poporului vietnamez de a lupta alături de po-

poarele laoțian și khmer pentru izgonirea agresorilor americani din Indochina. Poporul vietnamez se străduiește constant să-și aducă contribuția la consolidarea solidarității țărilor socialiste și a mișcării comuniste intetnaționale.Comitetul Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam apreciază că poporul a înregistrat succese deosebite în construirea socialismului, în pofida dificultăților existente. Aplicînd linia politică generală a partidului ia circumstanțele războiului de rezistență, se arată In comunicat, poporul vietnamez trebuie să-și îndrepte eforturile spre construirea pas cu pas a structurilor marii producții socialiste, ridicarea randamentului muncii productive, creșterea rapidă a produsului social și a venitului național. Plenara a stabilit, totodată, o serie de măsuri privind consolidarea raporturilor de producție în agricultură și dezvoltarea ei pe viitor.

DELHI 1 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul la un miting care a avut loc la Delhi, primul ’ ministru al Indiei, Indira Gandhi, a subliniat că progresul 
economic al țării și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale maselor popu
lare sînt obiective primordiale ale 
politicii guvernului indian. Eâ a criticat organizațiile politice de dreapta care încearcă să provoace tulburări în țară, cu scopul de a împiedica realizarea transformărilor democratice. Indira Gandhi a adresat un apel întregului popor, chemindu-1 să-și mobilizeze eforturile în vederea înfăptuirii vastului program social-economic, inițiat de guvern pentru progresul țării.

VIETNAMUL DE SUD UGANDA

BAZA DA NANG ATACATA DE PATRIOȚI6AIGON 1 (Agerpres). — în cursul nopții de duminică spre luni, unitățile Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au lansat un puternic atac asupra bazei aeriene americane din orașul Da Nang. Au fost bombardate și 
scoase din funcțiune numeroase ln-

R. F. G,

stalații alenea, forțeleze au bombardat alte patru poziții întărite americano-saigoneze din regiunea Platourilor înalte. în același timp, au fost semnalate lupte în provincia Quang Ngai.La Saigon, s-a anunțat că duminică au avut loc operațiuni militare și în Delta fluviului Mekong, partea a- mericano-saigoneză înregistrînd grele pierderi în oameni și materiale.

acestei baze. De aseme- patriotice sud-vietname-
Calm în capitală, 

lupte în nordul țării(Agerpres). La

CARE ACTIONEAZA

BONN 1 (Agerpres). — Lorenz Knorr, membru al Directoratului Partidului Uniunea Germană a Păcii, a adresat o scrisoare cancelarului Willy Brandt în care subliniază că C.I.A. plătește 80 la sută din cheltuielile pentru întreținerea posturilor de radio „Libertatea" și „Europa liberă". Aceste posturi desfășoară o campanie de calomnii împotriva păcii, destinderii și înțelegerii reciproce între popoare, scrie Lorenz Knorr. 
Nu trebuie să mai permitem, menționează scrisoarea, ca posturile de 
radio finanțate de C.I.A. să funcțio
neze pe teritoriul R. F. a Germaniei. Arătînd că activitatea acestora con
travine constituției vest-germane, scrisoarea cere să se interzică toate emisiunile celor două posturi de radio, In interesul dezvoltării relațiilor normale Intre R.F.G. șl țările socialiste europene.

Operațiune militară
a trupelor saigoneze

KAMPALA 1 ______„_____ _Kampala situația a fost calmă în ultimele trei zile. Agențiile de presă informează că instituțiile de stat, poșta șl telegraful și-au reluat activitatea. școlile au fost redeschise, iar traficul aerian internațional se desfășoară în condiții normale. Se 
menționează, Insă, că interdicțiile de 
circulație impuse la Kampala rămin 
in vigoare.Prezentînd situația din restul tării. agenția Reuter semnalează că, 
în regiunea Lango, din nordul U- 
gandei, au Ioc schimburi de focuri 
între unități guvernamentale și for
țele care au rămas fidele lui Milton Obote. Pe șoselele care leagă capitala de regiunea Lango au fost instalate baricade ale armatei și poli-

pe teritoriul LaosuluiWASHINGTON 1 (Agerpres). — Ziarul „WASHINGTON POST" relevă în ediția sa de luni că „o ope
rațiune majoră a trupelor saigoneze, 
sprijinite de aviația americană, a 
fost întreprinsă, la sfîrșitul săptă- 
minii trecute, în sudul Laosului". Ziarul adaugă că „din cauza embar
goului total impus asupra informa
țiilor privind această operațiune, nu 
se poate ști dacă ea continuă sau nu". Sîmbătă, postul de televiziune „CBS" avertiza asupra concentrărilor de trupe saigor.eze Ia granița cu Lacsul și informa că „bombar
damente de saturație", cu participa
rea a 400 de avioane americane, au 
precedat incursiunea saigoneză din 
Laos.Ziarul „NEW YORK TIMES" remarcă. la rindul său, existenta „unei 
confuzii cvasigenerale în jurul a- cestci operațiuni", fapt ce a determinat pe premierul laoțian să ceară să se stabilească ce forte au participat la atacul din teritoriul Laosului, care depășește prin implicațiile sale orice precedent.

KUWEIT 1 . „ . .încetare provizorie a focului, a declarat Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al R.A.U., care a sosit în Kuweit, venind din Arabia Sau- dită, a devenit posibilă datorită faptului că R.A.U. a răspuns chemării o- piniei publice internaționale care s-a ■ pronunțat pentru transpunerea în viață a rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967. Dar, a continuat ministrul egiptean, aceasta nu înseamnă că noi sîntem gata să acceptăm o încetare permanentă a focului, ceea ce ar echivala cu menținerea actualei situații, cind teritoriile arabe se află sub ocupație isra- eliană.

Salutul adresat de secretarul general

DE CHILE 1 (Ager- Corvalan, secretar ge- al P.C. din Chile, a

Cabinetul israelian examinează 
raportul ministrului de externeTEL AVIV (Agerpres). — Cabinetul israelian s-a reunit pentru a examina raportul prezentat de ministrul de externe. Abba Eban, în legătură cu evoluția convorbirilor Jarring. Au fost, de asemenea, discutate și alte probleme referitoare la situația din Orientul Apropiat. Purtătorul de cuvînt al guvernului a

refuzattură cu problemele abordate ; elsă dezvăluie detalii In legă- a precizat numai că o nouă reuniune a guvernului lsraelian urmează să aibă loc în ajunul zilei de 5 februarie, cînd expiră cea de-a doua perioadă de încetare a focului în regiunea Suezului.

SANTIAGO preș). — Luis neral al C.C. transmis salutul comuniștilor chilieni participanților la cel de-al 23-lea Congres al Partidului Socialist din Chile.„Ne exprimăm speranța — a spus Luis Corvalan — că acest congres va reprezenta un aport important la cauza noastră comună : construirea unei noi societăți în Chile. Putem spune că perioada care s-a scurs de la venirea la putere a guvernului Frontului Unității Populare a constituit cea mai bună dovadă a colaborării strînse a comuniștilor, socialiștilor, radicalilor, social-democrați- lor, reprezentanților Mișcării de Acțiune Populară Unitară (M.A.P.U.) și ai Acțiunii Populare Independente (A.P.I.), o dovadă a faptului că ne-am arătat capabili să rezolvăm cele mai complicate probleme. Guvernul a barat calea inflației și a creșterii prețurilor, a anunțat naționalizarea zăcămintelor de cupru șl a băncilor particulare, aplică
A _ _ _

reforma agrară și exproprierea marilor întreprinderi".„Ne-am asumat o serioasă responsabilitate — a arătat în continuare Luis Corvalan.. Toate popoarele la- tino-americane ne urmăresc cu un interes deosebit. Vom întîmpina dificultăți și putem presupune că principalele greutăți ne așteaptă în viitor. Reacțiunea nu se va da în lături de la nimic pentru a ne împiedica să construim noua societate. în a- ceste condiții, trebuie să ne unim rîndurile în jurul guvernului popular. Unitatea tuturor forțelor de stingă, constituie chezășia cea mai sigură că uneltirile reacțiunii vor fi înfrin- te. Trebuie, a subliniat vorbitori 4» să participăm cu toții cît mai ac”,'" și nemijlocit la îndeplinirea programului Frontului Unității Populare".Participanții la congres au fost, de asemenea, salutați de reprezentanții celorlalte partide și mișcări din cadrul Frontului Unității Populare, care au subliniat necesitatea întăririi a- lianței forțelor de stingă și a colaborării lor în îndeplinirea programului trasat.
„Iordania va continua să respecte

încetarea focului"
Declarația ministrului iordanian al informațiilorAMMAN 1 (Agerpres). — „Poziția Iordaniei rămîne neschimbată, ca va continua să respecte încetarea focului așa cum a făcut din 1967“ — a declarat ministrul iordanian al Informațiilor, Adnan Abou Audeh. El a afirmat că forțele iordaniene „nu au deschis niciodată primele focul". „Vom atach numai dacă vom fl atacați" — a subliniat Adnan Abou Audeh, mențio- nînd, totodată, că „dacă oricare țară arabă ar fi atacată, iordanienii nu vor rămîne cu brațele încrucișate".

AMMAN 1 (Agerpres). — La Amman a avut loc o nouă reuniune a Comitetului Superior Arab, însărcinat cu supravegherea aplicării acordurilor iordaniano-palestinene pentru normalizarea situației din Iordania.într-o declarație făcută reprezentanților presei, Tăyeb Sahbani, vicepreședintele Comitetului, a precizat că, în cursul convorbirilor, „s-a a- juns la soluții satisfăcătoare" privind ’ în 
noi 
pa-

restabilirea completă a calmului Iordania și preîntîmpinarea unor incidente între armată și forțele lestinene.
Convorbiri sovieto-sirieneMOSCOVA 1 (Agerpres),.. -r Luni au avut loc la Kremlin convorbiri între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- gornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și alte persoane oficiale sovietice și delegația de partid și guvernamentală siriană condusă de Hafez Assăd, prim-ministru

șl ministrul apărării al Siriei, membru al Conducerii Regionale a Partidului Baas, care face o vizită la Moscova. Agenția T.A.S.S. menționează că discuțiile s-au referit la posibilitățile de lărgire și consolidare a colaborării sovieto-siriene în domeniile politic și economic, precum și la principalele probleme internaționale actuale, inclusiv situația din Orientul Apropiat.
Mesajul președintelui Nixon

economiei americanecu privire la situația israeliano- libaneze

întrevederi ale delegației româneSANTIAGO DE CHILE 1 - Trimisul special Agerpres, Victor Stamate, transmite : Delegația română, formată din tovarășii Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care participă Ia lucrările celui de-al 23-lea Congres

al Partidului Socialist din Chile, a avut o întîlnire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Chile, Clodomiro Almeyda.în timpul întrevederi' au fost a- bordate probleme de interes comun privind relațiile româno-chiliene. Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială și prietenească.

„Ăpollo-14"pe ruta
Pâmînt—Lună

• Zbor cu surprize și emoții : după întârzierea lansării • Șase ten
tative nereușite ale manevrei de transpoziție și cuplare • Dificulta
tea ivită, deși învinsă, pune sub semnul întrebării aselenizarea 

e O odihnă binemeritată

WASHINGTON 1 (Agerpres). — Președintele Richard Nixon a prezentat luni Congresului mesajul cu privire la situația economiei americane și proiectele Administrației pe tărîm economic. El a subliniat că 1970 a fost anul în care economia Statelor Unite a plătit pentru excesele din anii trecuți, cind cheltuielile federale au depășit cu 40 miliarde dolari veniturile, după cum se știe din cauza masivelor cheltuieli provocate de acțiunile militare purtate îndeosebi în Asia de sud-est. „Fiind puși în fața uneia dintre cele rnai mari inflații din istoria americană, a afirmat Richard Nixon, am căutat, în primul rînd, să oprim creșterea ritmului acesteia și apoi să obținem scăderea ei“. S-a obținut, însă, ‘ acest sens doar un succes limitat ; înîn

același timp, președintele recunoaște că „rata medie a șomajului pentru 1970 a fost de 4,9 la sută, iar la sfîr- șitul anului ea a ajuns la circa 6 la sută".Mesajul relevă că, în anul fiscal 1971, chiar dacă economia va funcționa cu întreaga capacitate, „deficitul bugetar real va fi de 18,5 miliarde dolari". Cît de mare va fi deficitul real în anul 1972, a spus vorbitorul, aceasta va depinde de condițiile economice.Richard Nixon a apreciat cu optimism șansele economiei S.U.A. pe 1971, dar a subliniat că „forțele de expansiune existente și previzibile nu sînt suficient de puternice pentru a asigura creșterea producției în măsura în care este de dorit".

BEIRUT 1 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar libanez a precizat că două patrule israeliene au pătruns pe teritoriul Libanului, ata- cînd satele El Khiam și Kafr-Kala. Unitățile libaneze au ripostat. Cu a- cest prilej, forțele libaneze au angajat un duel de artilerie cu forțele israeliene care au acoperit retragerea unităților proprii, a anunțat purtătorul de cuvînt.

cu-
144

ne-

agențiile de presa transmit
Plenara C.C. al P.C. din 

Finlanda, carG * a încheiat la Helsinki, a examinat situația politică și economică a țării, precum și sarcinile partidului la alegerile comunale ce vor avea loc în 1972. La plenară au prezentat rapoarte A. Saarinen, președintele P. C. Finlandez, și E. Kivmaki, secretar al C.C. al partidului.

Negocierile de la Teheran- în capitala Iranului au fost reluate tratativele dintre reprezentanții țărilor membre ale O.P.E.C. și cei ai comnaniilor petroliere occidentale. Comentînd declarația ministrului iranian al finanțelor, Jamshid Amuze- gar, care evidenția realizarea „unei apropieri între părțile participante la tratative", agenția France Presse relevă că aceasta ar putea fi interpretată ca un succes al țărilor exportatoare de petrol din zona Golfului. Persic.

Sesiunea Comisiei mixte 
sovieto-canadiene,la colaborarea in domeniul aplicării cuceririlor științei și tehnicii în industrie, s-a încheiat la Moscova. în comunicatul publicat la încheierea lucrărilor sînt evidențiate noile posibilități pentru dezvoltarea în continuare a legăturilor, a schimburilor și a colaborării planificate și pe termen lung dintre Uniunea Sovietică și Canada.

metode matematice și tehnice de calcul. Printre cursanții institutului se numără miniștri și alte cadre de conducere din economie, de departamente și de centrale industriale. La ședința de deschidere a cursurilor a participat premierul Alexei Kosighin, care a rostit o scurtă alocuțiune.

plat- Cape Star-

israeliene au pă- cursul nopții de duminică pe teritoriul Libanului, e- incursiuni în satele El Kafr-Kala, unde au dis-
TEL AVIV 1 (Agerpres). — Două unități militare truns, în spre luni, ■fectuînd Khiam șitrus mai multe case folosite de forțe ale fedainilor — a anunțat 1« Tel Aviv un purtător de cuvînt militar.

Vremea pe glob
Frailța ultimele 48 de ore, asupra părții centrale a Franței au căzut mari cantități de zăpadă, deter- minind perturbări serioase ale traficului rutier. în regiunea Saint Flour, cablurile electrice și telefonice au fost rupte, numeroase localități din Departamentul Cantal rămînînd fără curent electric.

Marți începe Ia Bruxelles 
o nouă rundă a convorbi' 
iilor dintre Anglia și Piața 
COmUnă, la nîvel ministerial. Sîmbătă, în Downing Street 10 din Londra, primul ministru Heath a a- nalizat această problemă împreună cu ministrul de externe Home, ministrul finanțelor Barber și negociatorul britanic Rlppon. Fără să se furnizeze vreun detaliu asupra celor discutate, s-a menționat doar că, în cadrul convorbirilor, „s-a stabilit tactica (britanică) pentru noua rundă a tratativelor care încep marți".

0 delegație militaiă alge
riană condusa de Abdelkader Șabu, secretar general in Ministerul Apărării Naționale al Republicii Algeriene Democratice și Populare, a sosit la Moscova la invitația mareșalului Andrei Greciko, ministrul apărării al Uniunii Sovietice.

La Ulan Batoi a sosit lntr‘° vizită de bunăvoință, Labib Shukeir, președintele Adunării Naționale a Republicii Arabe Unite.

La restaurantul londonez „Qu- aglino’s" s-a desfășurat Festivalul artei culinare românești, organizat de I.H.R. Athenee Palace cu sprijinul biroului O.N.T. din Londra. Festivalul a fost o surpriză plăcută și pentru amatorii de muzică populară românească.

Anglia. PoIitia Și pompierii din Londra se află în stare de alertă, ca urmare a amenințării care planează asupra unei părți din centrul orașului de a fi inundată de apele Tamisei. Din cauza ploilor abundente din ultimele zile, rîul Blackwater, un afluent al Tamisei, s-a revărsat deja la est de Londra, inundînd a- ceastă zonă și blocînd comunicațiile rutiere cu suburbia Essex.
Rotterdamul paralizat de greva echipajelor navelor remorchere, declanșată în sprijinul unor revendicări economice, este supraîncărcat cargourile imobilizate la intrarea canalul ce leagă Marea Nordului acest important port olandez.

de In de

La Moscova a fost creat 
Institutul pentru conduce
rea economiei naționale, în programul de studiu al institutului sînt prevăzute probleme legate de situația actuală a economiei naționale, cele mai noi cuceriri și perspectivele dezvoltării revoluției în știință și tehnică, bazele teoretice și cunoștințele practice în conducerea economiei prin

Peste 5 000 de americani 
de origine mexicană au or- ganizat duminică o demonstrație pașnică la Los Angeles, protestind împotriva „atitudinii brutale și discriminatorii a poliției din acest oraș față de minoritatea mexicană". în urma intervenției forțelor polițienești, o persoană a fost ucisă, iar alte cîteva rănite. Au fost operate numeroase arestări.

U.R.S.S. De șase zile, în Peninsula Kamciatka bîntuie un puternic ciclon. Meteorologii afirmă că un astfel de amestec de vînt puternic, ploaie caldă și de lapoviță se întil- neșt.e în ținut o dată la o sută de ani. Pagubele cele mai mari le aduc căderile de zăpadă umedă : în orașul Petropavlovsk au fost deteriorate 50 km de linii de înaltă tensiune, 100 km linii de joasă tensiune și 400 km de linii telefonice și telegrafice.

Nori de furtună deasupra formei de lansare 39-A de la Kennedy... Emoție generală, tul în misiunea navei speciale „Apollo-14“ este pus sub semnul întrebării Minutele trec... După o jumătate de oră se anunță în sfîrșit „semnalul verde". ...5, 4, 3, 2, 1, 0. Gigantica rachetă „Sa- turn-5“ s-a desprins de sol... cu o întârziere de 40 de de orar. Era ora Bucureștiului). La nava s-a înscris pe jurul Terrei. iar la 1,31 ora Bucureștiului), după șase nute de funcționare a celei de a 3-a trepte, trenul spațial a ieșit de pe orbita de parcare „circum- terestră" și a pornit-o spre Lună. Totul decurgea normal. Traiectoria era aproape identică cu cea calculată la sol. Imaginile primei emisiuni televizate de pe .,ApolIo-14“ erau promițătoare. Tocmai începeau manevrele de transpoziție. adică de desprindere a cabinei de mandă de restul angrenajului, prin rotirea acesteia cu 180 de grade și situarea în fața modulului lunar. (Operația este necesară în vederea facilitării apropierii de Lună și a aselenizării propriu-zise). La sol condițiile de urmărire erau optime. Niciodată în decursul celor trei zboruri lunare anterioare nu s-a văzut atît de bine. Din Cosmos, Alan Shepard comunica centrului de control primele sale impresii a- supra „granulelor de praf, cosmic, luminoase ca irțte steluțe" pe care le vedea prin huoiou, cind deodată s-a oprit. „Ceva nu-i în regulă" — s-a auzit in receptoare. Apoi s-a așternut tăcerea. La orele 2.20 vocea lui Mitchell anunța că manevra de transpoziție și cuplare nu reușește. Stupoare. Operațiunea a fost repetată de două ori, dar fără succes. Viața astronauți- lor nu . era în pericol. însă întregul program de zbor era pus din nou sub semnul întrebării. în sala de control de la Houston s-au întrunit de urgentă toți responsabilii de zbor, inclusiv cei ce nu erau de cart. Trebuia luată o hotărîre. Fiecare noua manevra citare a trepte a necesară navei spațiale....Ora 03,59 Un comunicat

minute față 23,03 (ora ora 23,15 orbită în (1 februarie mi-

co-

încercare de a realiza însemna o nouă bateriilor celei de a rachetei, sursă de pentru dirijarea
soli-3-a energie pozițieilaconic

de pe navă : ..Cuplarea a reușit". (A. Shepard). ..Bun", răspunde centrul de control. Era a șaptea Încercare. La 04,30. NASA hotărăște : „Se continuă obiectivul principal al misiunii".Cel care «-a bucurat cel mult de reușită se pare că a Stuart Roosa. Imediat după plare, pulsul său a urcat la bătăi pe minutPe plan tehnic, tentativelereușite s-au tradus prin pierderea a 5 la sută din combustibilul destinat alimentării retrorachetelor modulului de comandă și printr-o modificare neînsemnată a traiectoriei. Incidentul s-a produs la o distanță de peste 11 000 km de pă- mînt. „Nu se poate încă preciza care vor fi urmările ulterioare ale cuplării dificile dintre cabina de comandă ..Kitty Hawk" și modulul de serviciu pentru îndeplinirea integrală a programului misiunii «Apollo 14»“, a declarat directorul operațiunilor de zbor. ' bigurd Sjoberg.După formarea trenului spațial, Stuart Roosa a pătruns în tunelul <1. care leagă cele două moduluri și a încercat timp de o oră să depisteze cauzele defecțiunii. Mecanismele răspundeau comenzilor. De aceea tehnicienii NASA au ordonat membrilor echipajului să demonteze întregul dispozitiv de cuplare și să-l studieze în interiorul cabinei unde dispuneau de o trusă de unelte. Operația a fost filmată și retransmisă tehnicienilor de la Centrul spațial Houston. Firma constructoare a dispozitivului de cuplare. „North American Co“, cercetează pe un mecanism similar, instalat Ia sol, cauzele defecțiunii. în cazul în care tehnicienii și directorii de zbor vor constata că dispozitivul nu poate funcționa normal, aselenizarea va fi anulată, rămînînd ca „Apollo-14" să execute doar un zbor în jurul Lunii. Hotărîrea definitivă urmează să fie comunicată în cursul dimineții de vineri, dată pînă la care se speră să fie stabilite și remediate cauzele defecțiuniiîntre timp de la Houston se comunică că zborul navei cosmice continuă normal. Legătura cu astronauții este menținută permanent prin douăsprezece stațiuni terestre. o navă ..Vanguard" în largul coastelor insulelor Bermude și patru avioane „Boeing-707" echipate special cu antene avînd un diametru de 2,1 metri.La 15 ore și 50 de minute după lansarea navei lor la baza Cape Kennedy, cei trei astronauți de pe „Apollo-14“ s-au culcat. Este o o- dihnă bine meritată, după emoțiile și munca susținută din prima zi a zborului lor spre Lună. Dar, înainte de a se culca, ei au avut de rezolvat o dificultate în plus : sistemul de eliminare a gunoiului și deșeurilor nu funcționa perfect, ceea ce provoca un consum sporit de oxigen. Astronauții au reajustat cîteva valve, restabilind situația normală.Perioada de odihnă ar urma să se încheie, . . . u________ 1zbor, la 1,30, ora Bucureștiului. La Houston se afirmă că astronauții ar putea fi treziți mai devreme, pentru a proceda la noi verificări ale sistemului de cuplare a cabinei de comandă si modulului lunar.
potrivit programului de
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