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din agricultura județului Ialomița Construcția de mașini este una din ramurile căreia li revin sarcini 
Se o însemnătate esențială în aeest cincinal. Modernizarea producției, 
ridicarea substanțială a calității produselor sînt cerințe primordiale puso 
acestei ramuri — ceea ce impune cu atît mai categoric lichidarea ca
rențelor ce continuă să se mai manifeste în unele întreprinderi.

Intr-un interviu acordat ziarului nostru în urmă cu cîteva zile, ing. 
Dumitru Niculescu, inspector general de stat al Inspectoratului general 
de stat pentru controlul calității produselor, amintea că printre între
prinderile în care, în ceea ce privește calitatea produselor, se constată 
incă mari neajunsuri, se află uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" și 
uzina „Vulcan" din Capitală. Despre ce neajunsuri este vorba, ce cauze 
le generează, cine se face vinovat și cine poartă răspunderea pentru 
calitatea necorespunzătoare a produselor livrate ? Să spicuim, mai întîi, 
cîteva fapte, dintr-o listă mai lungă referitoare la problematica anche
tei noastre :

Dragi tovarăși,Doresc să adresez activului de partid și de stat, președinților cooperativelor agricole, directorilor îmjreprinderilor agricole de stat, tuturor lucrătorilor din agricultură un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului nostru. (Aplauze puternice, prelungite).Consfătuirea de astăzi' a făcut o analiză a rezultatelor obținute pînă acum în dezvoltarea agriculturii din județul Ialomița, îndeosebi în ce privește înfăptuirea măsurilor stabilite în ultimul timp de Comitetul Central al partidului privind organizarea, planificarea și conducerea agriculturii din patria noastră.Am ascultat cu deosebit interes șl satisfacție cuvîntul tovarășilor președinți de cooperative, directori de întreprinderi de stat, de stațiuni de mecanizare, al inginerilor și cooperatorilor — și doresc să arăt aici că am putut constata că toți manifestă o vie preocupare pentru dezvoltarea în condiții cît mai bune, a agriculturii din județul Ialomița.în cadrul consfătuirii au fost evidențiate unele rezultate bune obținute de oamenii muncii din agricultura județului dumneavoastră ; într-adevăr, Ialomița are o serie de realizări în diferite domenii de activitate ale agriculturii, a obținut, chiar în condițiile anului 1970, recolte satisfăcătoare. S-au arătat. de asemenea, unele neajunsuri, s-au adus multe critici îndreptățite și s-au făcut numeroase propuneri deosebit de valoroase.Modul în care s-au desfășurat discuțiile demonstrează că, alături de rezultatele bune obținute în producția agricolă, s-au făcut progrese însemnate în creșterea cadrelor, în transformarea oamenilor din Bărăgan. Faptul că mulți din cei care au vorbit aici — președinți de cooperative, ingineri și alți lucrători din acest sector — care au trăit și cunosc condițiile din trecut ale agriculturii din Bărăgan, au ridicat astăzi cu. înalt simț de răspundere probleme de mare însemnătate pentru cooperativele și întreprinderile lor, pentru întreaga producție agricolă din ju

deț, constituie o dovadă grăitoare a schimbărilor mari care s-au pro- - dus în județul dumneavoastră și in întreaga țară — și țin să arăt că• între acestea transformarea omului ; o consider; drept cea mai valoroasă realizare. (Aplauze puternice).După ce am ascultat toate discuțiile de astăzi și pe baza a ceea ce am constatat în cursul vizitei .re? : cente pe care am făcut-o în județul dumneavoastră pot spune că în Ialomița există toate condițiile pen-• tru ca1 anul acesta și în anii următori ai cincinalului să înfăptuim în bune condiții- sarcinile stabilite de Congresul al X-lea al partidului.Această consfătuire, ca și celelalte care se vor desfășura în a- ceastă săptămînă în toată țara, are loc într-o perioadă cînd facem■ bilanțul cincinalului 1966—1970 ; putem spune că cincinalul pe care l-am încheiat recent a adus țării noastre noi și remarcabile reali?■ zări în dezvoltarea economiei, în ridicarea bunăstării întregului popor. Ați luat Cunoștință din presă de principalele rezultate obținute în realizarea planului de stat pe. 1970 și, probabil, săptămînă viitoa-■ re vom publica comunicatul oficial■ asupra îndeplinirii întregului plan , cincinal Așa cum ați putut vedea,■ industria noastră socialistă a realizat în bune condiții creșterile prevăzute de Congresul al IX-lea. în aproape toate ramurile producției industriale planul cincinal■ 1966—1970 a fost nu numai realizat; dar și depășit.Am făcut progrese însemnate în dezvoltarea industriei. De altfel, județul dumneavoastră — care a luat ființă în cursul cincinalului trecut — începe și el să pășească pe calea industrializării ; în județul Ialomița, în orașul Slobozia, se simt de pe acum roadele politicii de industrializare socialistă, de amplasare rațională a industriei în toate zonele țării. (Vii aplauze).într-adevăr, tovarăși, dacă privim astăzi harta Republicii Socialiste România, nu o să găsim oraș sau orășel, comună sau sat unde în ultimii cinci ani să nu se fi construit unități industriale sau agricole, cămine culturale, școli, zeci și zeci de locuințe — și unde 

să nu se vadă din plin roadele muncii creatoare a harnicului nosttu popor. (Aplauze puternice).Avem rezultate bune și în agricultură, deși trebuie să spunem că ele' nu sînt pe măsura a ceea ce am dorit și nici a posibilităților pe. care le avem. Desigur, cauzele care au făcut ca producția globală ■agricolă să crească în acești cipci ani doar cu 24 la sută sînt mai multe. Fără nici o îndoială că și condițiile climatice din ultimii ani, mai cu seamă cele din anul 1970, aii influențat mult realizările din domeniul agriculturii. Dar, așa cum au arătat aici mulți președinți și directori de întreprinderi, se pare că, chiar în condițiile nepriel-. nice ale anului 1970, acolo unde s-a lucrat! ceva mâi' bine și s-ati depus eforturi permanente, unde s-a:. acordat mai multă atenție aplicării diferențiate a regulilor agrotehnice — recoltele au fost bune. De altfel, această situație există nu numai în județul dumneavoastră, ci este mai generală ; ea demonstrează încă o dată că, de fapt, unele rămîneri în urmă în agricultură se datoresc nu numai existenței unor condiții climatice •nefavorabile, ci și anumitor lipsuri în organizarea muncii și în felul în care întreprinderile de stat, cooperativele, unitățile de mecanizare, cei care lucrează în agricultură au folosit mijloacele de care dispunem în acest sector.Cu toate acestea, tovarăși, putem spune că și rezultatele în a- gricultiiră sînt satisfăcătoare ; pe ansamblu, ele au asigurat aprovizionarea în bune condiții a populației. Este concludent, în a- ceastă privință, faptul că în ultimii cinci ani s-ă asigurat creșterea cu 40 la sută â consumului de carne; cu circa 70 la sută la lapte și produse lactate, cu aproape 200 la sută la legume, că. in general, s-au creat condiții ca oamenii muncii să fie tot mai bine aprovizionați.Dar, putem să realizăm și mai mult, tovarăși — și e bine să subliniem aceasta acum, la sfîrșitul cincinalului și începutul unui nou plan de cinci ani, spre a vedea mai bine ceea ce avem de făcut pentru a lichida neajunsurile care au 

existat în munca noastră și a asigura dezvoltarea în condiții mai bune a întregii activități din domeniul agriculturii.Așa cum am spus, județul Ialomița și-a adus și -el contribuția la obținerea progreselor realizate în dezvoltarea patriei noastre socialiste — atît în ce privește industria, dar' mai cu. seamă în agricultură. Iată de ce doresc ca, înainte de a mă ocupa mai amănunțit de unele probleme ale agriculturii, să adresez muncitorilor și cooperatorilor, tuturor lucrătorilor din industrie și agricultură, întregului activ de partid, tuturor membrilor de partid din județul Ialomița, cele mai calde felicitări pentru realizările obținute in . cincinalul care a trecut I (Aplauze puternice, prelungite).Vorbind despre rezultatele anului 1970, despre calamitățile cărora a trebuit să le facem față, nu putem să nu subliniem că în a- ceste condiții grele s-a dovedit incă o dată superioritatea agriculturii noastre socialiste. Ne putem închipui cu toții ce s-ar fi întîm- plat dacă nu am fi avut întreprinderile agricole de stat, dacă nu ar fi existat cooperative agricole puternice și nu ar fi fost asigurată mecanizarea agriculturii 1 Fără îndoială că țara noastră ar fi trecut prin greutăți’cu mult mai mari. Știm că tocmai datorită faptului că, alături de Industria noastră socialistă, a existat și o agricultură socialistă, am putut învinge relativ ușor greutățile pe care le-am avut anul trecut și am asigurat îndeplinirea în bune condiții a planului pe 1970 și a prevederilor pe întregul cincinal. încă o dată s-a demonstrat că numai pe baza producției socialiste, numai prin unirea micilor proprietăți în gospodării mari, prin folosirea largă a mecanizării și chimizării, a științei agricole se poate asigura o agricultură înaintată și. cu adevărat modernă. (Aplauze puternice).Desigur, sîntem îndreptățiți să privim cu mîndrie realizările pe care le-am dobîndit în cincinalul trecut, dar aceste realizări nu trebuie să ne facă să uităm lipsurile care se mai manifestă în activitatea noastră. Nu trebuie să uităm că am fi putut obține rezultate și 

mai bune în toate domeniile, că mai avem încă un. drum lung de parcurs pentru a ajunge ’ Ia nivelul de dezvoltare al țărilor avansate economic. Este necesar să înțelegem că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate presu- H pune progresul continuu al forțelor de producție, perfecționarea necontenită a relațiilor șociale, ceea ce va crea condiții ca .— pe o bază superioară de producție și de organizare socială — să edificăm cu succes, orinduirea nouă pentru care am luptat și luptăm, societatea fără clase, societatea- comunistă. Aceasta presupune, - totodată, să acționăm neîncetat pentru a asigura participarea tot mai largă a întregului popor la opera de construcție economică și socială, pentru dezvoltarea democrației socialiste, astfel ca oamenii muncii de la orașe și sate — muncitori, țărani, intelectuali, toți cetățenii României socialiste, fără deosebire de naționalitate — șă-și poată spune cuvîntul asupra tuturor problemelor care privesc prezentul și viitorul societății noastre, să ia parte activă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și guvernului, politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni socialiste.Ne aflăm acum la începutul unui nou cincinal. Cunoașteți principalele prevederi ale acestui cincinal ' din Directivele Congresului al X-lea al partidului. După cum se știe, în următorii cinci ani industria noastră va trebui să se dezvolte în continuare într-un ritm susținut Acordăm o deosebită atenție perfecționării ramurilor de bază, moderne, îndeosebi producției rnași- nilor-unelte, electronicii. Ne preocupăm ca în viitorii ani, industria noastră socialistă să poată satisface în condiții mai bune cerințele întregii economii, inclusiv ale agriculturii, și totodată să aducă o contribuție mai însemnată la export, la dezvoltarea relațiilor noastre e- conomice cu țările socialiste, cu toate statele lumii.Planul prevede sarcini deosebit de mari și în agricultură. Pentru înfăptuirea acestor sarcini, sînt sta- 
(Continuare în pag. a II-a)

• La uzina „Grivița roșie" : în anul 
1970, la numai citeva luni după da
rea lor in exploatare, 53 de vagoane 
cisternă de 90 mc pentru transportul 
gazelor lichide, vagoane construite 
aici, au fost retrase din circulație, 
nefiind utilizabile ; la începutul aces
tui an, o coloană de absorbție de 254 
mc, destinată Combinatului de în
grășăminte azotoase de la Slobozia, 
este respinsă de organele de control 
competente, deoarece calitatea sa 
era necorespunzătoare ; la 26 ianua
rie a.c. se constată, de asemenea, că 
și la o coloană de extracție, ce urma 
a fi livrată tot C.I.A. Slobozia, sînt 
necesare' remedieri ;. la fel și.-îți ca
zul a două cazane C.T.F.-l (din opf 
cazane executate).

• La uzina „Vulcan" : la sfîrșitul 
anului trecut, numeroase cazane de 
10—25—50 și 100 Gcal, destinate încăl
zirii ansamblurilor de locuințe, nu au 
primit autorizația de funcționare ;■ în 
1970, un număr de 201 delegați ai u- 
zinei s-au deplasat in țară pentru a 
rezolva reclamațiile unor beneficiari ; 
numai intr-o săptămină din luna ia
nuarie a.c., la „Vulcan" s-au primit 
opt reclamații de la beneficiari care 
nu au putut folosi instalațiile livrate 
de această cunoscută uzină bucu- 
reșteană.

Remedieri costisitoare, respingeri, 
refuzuri pentru calitate necOrespun- 
zătoare. Aspecte anormale în viața 
celor două uzine bucureștene, mai 
ales acum, cînd am început un an 
nou și un cincinal nou, în care — mai 
mult ca oricînd — trebuie să se pună 
un accent deosebit pe creșterea cali

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia,
Președintele Comitetului Central al Frontului Național din CehoslovaciaPRAGAîn numele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România și al meii personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Comitetului Central al Frontului Național din Cehoslovacia.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre, dintre Frontul Unității Socialiste din Republica Socialistă România și Frontul Național din Cehoslovacia se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
/ Președintele Consiliului Național

al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România

CINCINALUL 1966 — 1970
IN IMAGINI

te)

tativă a activității productive. Mersul 
înainte al economiei noastre este 
condiționat de îndeplinirea neabătută 
a acestei importante, sarcini puse de 
conducerea de partid și de stat în 
fața colectivelor din fabrici și uzine. 
Or, este știut că sporul calitativ, de 
eficiență a muncii nu poate fi obți
nut fără creșterea și îmbunătățirea 
continuă a însușirilor tehnice și 
funcționale ale produselor, că înalta 
competitivitate se cîștigă prin efort 
creator și perfecționare, printr-o 
înaltă răspundere față de marca fa
bricii.

încercînd să descifrăm mecanismul 
apariției de produse cu defecte de ca
litate, a rezultat că o primă cauză 
constă in lansarea in fabricația dc 
serie a unor sortimente neomologate, 
deci nesupuse încercărilor de funcțio
nare. Consecință a „săririi" peste 
acest moment fundamental al fabri
cației oricărui produs, unele cazane 
construite la uzina „Vulcan" din Ca
pitală nu au fost autorizate să func
ționeze, întrunit prezentau o serie de 
deficiențe, de concepție și execuție.

— în producția de cazane; omolo
garea noilor produse nu se poate 
realiza decît din mers — ne-a ex
plicat tov. Romeo Virgolici, inginer- 
șef cu problemele de concepție. Ci
clul de fabricație și cel de montaj — 
ambele însumînd, uneori, ani — ale 
cazanelor energetice nu permit să 
se devanseze execuția prototipului de 
producția de serie. Cerințele mari de

Dan MATEESCU(Continuare în pag. a IlI-a)

• DINAMICA PRINCIPALE
LOR RAMURI INDUSTRIALE 
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la Consfătuirea cu cadrele din agricultura județului
»

Ialomița
(Urmare din pag. I)bilite și măsurile economico-orga- nizatorice necesare. In actualul cincinal urmează să investim în a- gricultură peste 100 miliarde lei, din care circa 80 miliarde din fondurile statului. Față de cincinalul care a trecut, cînd am investit circa 37 miliarde lei, aceasta înseamnă o creștere de peste două ori și jumătate, ceea ce reprezintă un efort însemnat. Cunoașteți că aceste mijloace materiale și bănești vor fi îndrumate în principal spre realizarea lucrărilor de irigații — unde se prevede să cheltuim aproape 40 miliarde lei — spre dezvoltarea mecanizării și ridicarea zootehniei. La toate acestea se a- daugă cheltuielile importante pe care le facem în industria chimică și în industria construcțiilor de mașini spre a asigura îngrășămintele și mașinile necesare agriculturii. După cum se vede, în următorii cinci ani agricultura se va bucura de o atenție deosebită, statul va depune eforturi considerabile pentru dezvoltarea bazei sale materiale. Este deci de înțeles că aceste eforturi trebuie să fie răsplătite prin creșterea producției de cereale, de legume, struguri și fructe, prin dezvoltarea zootehniei și a producției animaliere.îmbinînd măsurile economico- financiare cu activitatea organizațiilor de stat și cooperatiste, a cadrelor de specialiști putem asigura realizarea deplină a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea în domeniul agriculturii, înfăptuirea cu succes a sarcinilor de creștere a producției agricole în următorii cinci ani.Pornind de la necesitatea asigurării tuturor condițiilor necesare pentru îndeplinirea programului de dezvoltare a agriculturii, Comitetul Executiv și Plenara Comitetului Central au adoptat, la sfîrșitul antllui'T970; uri Șir de măsuri privind- îmbunătățirea conducerii, organizării și, îri general, ă desfășurării întregii activități în agricultura cooperatistă și de stat, în cadrul consfătuirii noastre, toți vorbitorii au reliefat că aceste măsuri, care sînt în curs de aplicare, corespund cerințelor actuale ale dezvoltării agriculturii noastre, că ele țin seama de necesitățile și de stadiul în care se găsește agricultura cooperatistă și vor contribui la crearea premiselor pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea.Desigur, problema esențială a dezvoltării producției agricole este lucrarea în condiții mai bune 

a pămîntului, deoarece, după cum 
se cunoaște, pămîntul este principalul mijloc de producție. Trebuie să reflectăm cu toții la problemele legate de mai buna folosire a pămîntului, să ne gîndim cum să acționăm cit mai bine pentru ca pe suprafețele de teren agricol pe care le avem să obținem recolte cit mai mari și sigure, în orice condiții. Aceasta presupune, în primul rînd, o mai bună gospodărire a suprafețelor agricole. Am realizat în această privință u- nele progrese, dar trebuie să arătăm că există încă destulă risipă de pămînt, că terenurile agricole nu sînt gospodărite peste tot cu grijă — nici în întreprinderile de stat, nici în cooperative. Este adevărat, în Bărăgan există pămînt mult și bun, dar tocmai faptul că avem un pămînt bun trebuie să ne îndemne să gospodărim bine fiecare metru pătrat, să obținem de pe el recolte.Nu aș putea spune că în Bărăgan nu mai este mult de făcut în a- ceastă privință. Dacă vom face o analiză a modului cum folosim fondul funciar în județ vom constata că sînt încă mii și mii de hectare care se irosesc, că există suprafețe de pe care nu obținem nici un bob de grîu sau de alte cereale.Deci, prima problemă pe car* doresc să o ridic în fața dumneavoastră, a tuturor, este de a lua toate măsurile pentru folosirea în condiții cit mai bune a fondului funciar, pentru a nu se mai admite nici un fel de risipă de pămînt și nici scoaterea, sub o formă sau alta, din producție a terenurilor agricole.S-a vorbit mult aici — și pe bună dreptate — de faptul că pentru a obține recolte bune trebuie să a- vem și sămînță corespunzătoare. Tovarășul ministru Angelo Micu- lescu a dat îh această privință o serie de răspunsuri. Am mai subliniat și în alte împrejurări importanța acestei probleme — și trebuie spus că una din cauzele recoltelor slabe din ultimii ani, inclusiv din 1970, este neasigurarea cu semințe de soiuri corespunzătoare, de înaltă productivitate. Aceasta este valabil atît la grîu, cît și la floarea-soare- lui ți, într-o anumită măsură și la 

porumb; de asemenea, această problemă se pune în mod deosebit și în legumicultura, unde, în general, obținem recolte mici.Firește, s-au stabilit uri șir de măsuri în vederea rezolvării a- cestei probleme. Este însă necesar ca .toate organele agricole, toți specialiștii, fiecare întreprindere de stat și cooperativă, să înțeleagă că problema semințelor nu poate fi lăsată la voia întîmplării. Nu trebuie să se aștepte ca doar de la Ministerul Agriculturii, de la Direcția generală agricolă sau de la nu știu ce organizație producătoare de semințe să vină soluționarea problemei. Asigurarea seminței corespunzătoare trebuie să intre în preocuparea fiecărui producător. El, producătorul — și nu cei din București, de la centrul de județ sau din altă parte — răspunde de ce fel de sămînță pune în pămînt. Fiecare unitate, consiliul ei de conducere — atît al întreprinderii de stat, cît și al cooperativei agricole— specialiștii respectivi au datoria să cunoască ce sămînță să pună și în ce cantități; ei înșiși trebuie să hotărască cum să acționeze în această privință.Este necesar să luăm toate măsurile ca județul Ialomița — ca de altfel și celelalte județe ale țării — să-și asigure toată sămînță de care are nevoie. De altfel, în cadrul măsurilor organizatorice ce se prevăd pentru producerea semințelor, se pornește tocmai de Ta necesitatea ca unitățile de stat și cooperativele din fiecare județ să-și asigure în totalitate sămînță de care au nevoie pentru producția agricolă și numai în mod cu totul excepțional să se aprovizioneze cu sămînță din județele vecine.Doresc să arăt, în această ordine de idei, că una este problema creării de noi soiuri — care poate fi rezolvată îrf anumite institute— și. alta este problema înmulțirii și asigurării permanente a seminței necesare agriculturii. Toți sau aproape toți cei prezenți aici vă ocupați de agricultură ; sînt printre dumneavoastră mulți specialiști — și cunoașteți bine că dacă nu vom asigura o înnoire a seminței la maximum 3—4 ani, degeaba vom cheltui banii pentru irigații, mecanizare și îngrășăminte, pentru că nu vom obține rezultate corespunzătoare.Comitetul județean de partid, direcția agricolă județeană, specialiștii, toate întreprinderile de stat și cooperativele să înțeleagă că problema seminței este hotărî- toâre pentru o producție bună — și lor, în primul rînd, le’ revine obligația de a se preocupa de asigurarea semințelor de care au nevoie. Nu vreau să se înțeleagă cumva că prin aceasta scutesc de răspundere' ministerul. Am discutat cu cadrele din minister, vom mai discuta, ele au răspunderea și vina lor pentru situația de astăzi — dar, dacă vom aștepta ca numai ministerul să rezolve problemă, nu o vom soluționa corespunzător, la nivelul cerințelor de astăzi.Aceeași situație există și în zootehnie. Așa cum au arătat unii tovarăși aici și, după ,cum cunoaștem cu toții, rasele de animale pe care le avem nu sînt de natură să asigure o creștere simțitoare a producției, mai cu seamă la bovine și ovine. La păsări s-au luat unele măsuri și problema se poate rezolva mai rapid. La porci, am importat rase mai bune — și în urma măsurilor luate au început să se simtă rezultatele, deși nici în acest sector n-am putea spune că problema asigurării unor rase corespunzătoare, de înaltă productivitate, este pe deplin soluționată.Am vizitat zilele acestea cîteva cooperative din județul dumneavoastră ; cunosc, de altfel, multe cooperative și din alte părți ale țării — și pot spune că realmente potențialul nostru la taurine este rămas în urmă din punct de vedere biologic. Animalele pe care le avem consumă mult, dar nu reușesc și nu vor reuși să asigure o creștere rapidă a producției. De aceea este necesar să fie luate toate măsurile pentru a îndrepta această situație. Județul trebuie să urmărească realizarea acestor măsuri, să aibă un program propriu în această privință, firește, ca parte integrantă a programului național de dezvoltare a zootehniei. Să nu așteptăm ca problemele să se rezolve de la sine, ci fiecare județ, fiecare întreprindere de stat și cooperativă să-și întocmească programul său concret de activitate, să se îngrijească și să asigure înnoirea într-o anumită perioadă a întregului efectiv de animale, desigur, fără 

a renunța Ia ceea ce avem, ci pornind de la efectivele de care dispunem. Aceste programe vor trebui să fie urmărite zi de zi, spre a asigura ca în cincinalul actual să obținem o cotitură în înnoirea efectivelor de animale. Cu 1 500, 1 700, 1 800 sau chiar 2 000 kg de lapte de vacă — și aceasta la cooperativele care asigură o furajare bună — nu vom putea obține progresul necesar.' Cu 3 kg, cu 3,5 kg sau chiar, cu 4 kg de lînă la o oaie nu vom putea spune, că avem rezultate corespunzătoare în acest sector. De asemenea, cu consumurile încă mari de furaje pentru obținerea unui kilogram de carne de porc și de pasăre nu vom putea asigura o creștere simțitoare a producției noastre de carne.Iată de ce cred că este necesar ca județul Ialomița, folosind specialiștii buni pe care îi are, să elaboreze, împreună cu conducerile întreprinderilor de stat și cooperativelor, un program propriu în care să prevadă ce trebuie făcut, de ce sprijin are nevoie din partea ministerului, pentru a rezolva această problemă deosebit de importantă și hotărîtoare pentru dezvoltarea agriculturii noastre.De asemenea, trebuie să ne preocupe în mod serios dezvoltarea legumiculturii — care în Ialomița are o pondere însemnată. Se poate oare -admite ca în legumicultură, unde avem aproape peste tot terenuri irigate, să obținem producții de 12—14 000 kg pe ha ? Desigur, justificări se pot aduce multe, dar fără producții de 25—30 000 de kg la hă nu se poate vorbi de o legumicultură avansată, care să asigure o anumită eficiență economică. Trebuie să ne gîndim să obținem 35—40 tone și chiar mai mult Ia hectar, dacă vrem să facem îritr-a- devăr o legumicultură înaintată. Au fost stabilite în această privință un șir de măsuri, dar deocamdată ele sînt doar' pe r hîrtie ; producțiile în 1970-au fost-slabe, nemulțumitoare — și trebuie să discutăm lucrurile deschis, deoarece pentru aceasta ne-am adunat aici, spre a vedea ce avem de făcut pentru lichidarea lipsurilor existente.După cum vedeți, în mod practic, atît în ce privește cerealele, legumicultura, cît și în zootehnie, avem în fața noastră un cîmp foarte vast de activitate, un drum încă lung de străbătut pentru a considera că am obținut rezultate de care să fim mulțumiți. In definitiv, în Bărăgan se va putea spune că avem o recoltă bună de grîu numai atunci cînd aceasta va trece de 4 000 kg la ha în medie pe județ. Pentru pămîntul Bărăganului 4 000 kg grîu la hectar este chiar puțin. Problema care o pun în fața activului de, partid, a specialiștilor, a cooperatorilor este ca, pînă la sfîrșitul cincinalului, să depășim producția de 4 000 kg de grîu la hectar,în Bărăgan, la porumb neirigat, 
se va putea spune că obținem o producție bună atunci cînd vom trece de 5 000—5 500 kg la hectar. Rezultatele cooperativelor ai căror reprezentanți au vorbit astăzi aici arată, că este pe deplin posibil să se realizeze acest lucru. Dar trebuie să ne punem întrebarea : de ce în situația unor cooperative alăturate, una obține 5 200 kg la ha, iar alta 2 500 ? Se deosebesc oare condițiile climatice sau sînt alți factori care împiedică obținerea de recolte bune ? Analizînd mai temeinic lucrurile, vom vedea că, în afară de unele cazuri excepționale — cum au fost inundațiile în anumite zone — totul stă în felul în care se execută lucrările, în modul de muncă din cooperativele sau întreprinderile agricole de stat respective.Așadar, la porumb trebuie să ne propunem ca, în 1975, media pe județ să depășească 5 000 de kg pe suprafețele neirigate, pentru că în condiții de irigare, fără o producție de 8 000 kg la ha, nu este rentabil să lucrăm ; nu merită să cheltuim 22 000 de lei pentru a iriga up hectar de pe care să obținem în final 5 000—6 000 de kg porumb.în programul pe care județul trebuie să-l definitiveze pentru următorii cinci ani trebuie să pornim de la condițiile concrete ale Bărăganului și, în funcție de acestea, să stabilim măsurile economice, organizatorice, de asigurare a seminței, de aplicare a științei agrotehnice și tot ceea ce este necesar, neuitind nimic, nici un factor care poate să concure la realizarea unor producții mări, încît județul Ialomița să devină realmente un județ fruntaș. Din punct de vedere pedoclimatic județul dumneavoastră are cele mai bune condiții și aș dori ca la sfîrșitul cincinalului 

să putem constata cu satisfacție că, într-adevăr, Ialomița se află pe primul loc în agricultură. (Aplauze 
îndelungate).După cum știți, măsurile stabilite de Comitetul Central al partidului nostru în lunile noiembrie și decembrie anul trecut sînt menite să ducă la o mai bună organizare și folosire a forțelor pe care le avem în cooperativele agricole și, în general, în agricultură. M-aș referi, în primul rînd, la crearea consiliilor intercooperatiste. Desigur, și în viitor unitatea de bază a producției agricole va rămîne cooperativa, însă, așa cum a demonstrat experiența întreprinderilor agricole de stat, pentru o bună \ specializare și profilare a producției — atît de cereale, cît și animaliere — pentru a asigura folosirea rațională și cu randament superior 
a pămîntului șl a mijloacelor financiare este necesar să unim eforturile cooperativelor. Aceste consilii intercooperatiste, în cadrul cărora se păstrează independența fiecărei cooperative, au tocmai scopul de a asigura o amplasare mai judicioasă a culturilor spre a putea să cultivăm griul, porumbul, filoarea-soarelui, legumele în locurile cele mai corespunzătoare, să folosim mai bine cadrele de specialiști, mijloacele de mecanizare. Vom putea face astfel investiții mai eficiente ; nu va mai fi nevoie să se construiască în fiecare unitate și îngrășătorii de porci și maternități ș.a., ci se va putea trece la o profilare, ceea ce va ieftini investiția, îi va spori eficiența economică. Prin consiliile intercooperatiste se creează deci condițiile necesare pentru a ridica organizarea și gradul de specializare al cooperativelor agricole la nivelul întreprinderilor de stat. Doresc să arăt că nu numai că nu vom avea nimic împotrivă, ci vom saluta cu toții acele cooperative care se vorTua la întrecere— așa cum au spus aici unii pre- ședinți — cu întreprinderi de stat și, mai ales, dacă le vor întrece. 
(Aplauze). In fond, condițiile sînt aceleași, atît în ce privește mecanizarea cît și îngrășămintele. Intr-un an-doi, vor fi asigurate condiții asemănătoare și în ce privește numărul de specialiști în cooperative. Prin crearea consiliilor intercooperatiste, specialiștii vor putea fi concentrați și folosiți mai bine, asigurîndu-se astfel premisa ca, intr-adevăr, cooperativele agricole să se poată întrece pe picior de egalitate cu orice întreprindere de stat. Avem, totodată, în vedere ca cooperativele agricole să colaboreze cu întreprinderile de stat, să organizeze anumite acțiuni comune și chiar unele acțiuni de specializare — mai cu seamă în zootehnie unde avem Începuturi bune. Aceasta va deschide, într-adevăr, calea unui progres mai rapid al agriculturii în toate domeniile de activitate.Cunoașteți că recent s-a stabilit introducerea unul nou sistem de organizare a muncii în cooperative, trecîndu-se la brigăzi complexe și. la folosirea acordului global. Aceste măsuri vor duce la o mai bună stimulare și cointeresare a cooperatorilor în obținerea unor producții sporite. Este adevărat că vechiul sistem, care egaliza într-un anumit sens veniturile, nu era sti- mulatoriu. Prin acordul global, prin sistemul nou de organizare a brigăzilor complexe, veniturile fiecărui ■ cooperator, ca și ale mecanizatorilor — inclusiv ale președintelui de cooperativă și directorului de stațiune de mecanizare — vor fi legate nemijlocit de rezultatele producției. Cu cît fiecare cooperator va obține mai multe tone de legume, de grîu, de porumb la hectar, cu atît vor crește veniturile sale. Sînt, din acest punct de vedere, posibilități nelimitate ; cine va munci cu bune rezultate va putea să cîștlge mult — dar fără muncă, să nu dăm nimănui nimic. Cel cave va lucra mai bine și va obține zece tone de grîu la hectar să primească, de pildă, de trei ori mai mult decît cel care a obținut numai trei tone la hectar. Acestea sînt posibilitățile pe care le oferă sistemul acordului global, și ele sînt valabile în toate domeniile agriculturii— în zootehnie, legumicultură, viticultură și în producția cerealieră. Trebuie să aplicăm consecvent a- cest sistem pentru că el va face ca veniturile fiecărui cooperator, ale fiecărui lucrător din agricultură să fie și mai mult legate de creșterea efectivă a producției, în felul acesta, vom crea condiții pentru creșterea producției șl ridicarea, pe această bază, a veniturilor cooperatorilor, inclusiv a celor din conducere — președintele, inginerii și alte cadre — deoarece 

și cîșțigurile acestora trebuie să fie 

în raport cu producția medie realizată în cooperativă. Așa cum de altfel s-a .apreciat și aici, noi considerăm că prin introducerea acordului global, prin noul sistem de organizare a muncii în cooperativă se vor crea premise pentru desfășurarea în mai bune condiții a lucrărilor agricole.Pornind de la anumite situații diri alte județe, ne-am gîndit să introducem și un venit minim pe care l-am stabilit la 300 de lei. Am constatat însă că în județul Ialomița în nici o cooperativă nu s-a vorbit de 300 de lei. In cooperativele unde am fost, mi s-a vorbit de un venit de 900 lei lurfar în zootehnie, de 500—600 lei la culturile de cîmp — și acesta numai ca plată imediată, urmînd ca la sfîrșitul anului venitul să se ridice de fapt la 1 000, I 200, 1 400 lei lunar și chiar măi mult. Desigur acestea sînt rezultate ț>une ; de altfel un venit de 1 400—1 500 lei lunar este egal cu salariul mediu din industrie, ceea ce arată că într-adevăr județul Ialomița a obținut o serie de realizări importante, asigurînd permanent în bani un minim de 500—600 sau chiar 800— 900 lei lunar și creînd astfel condiții pentru a se putea desfășura mai bine activitatea de producție.Stabilind minimul garantat la 300 lei, am avut în vedere ca și membrii cooperativelor mai slabe să aibă totuși un anumit venit lunar, ca statul să le vină în ajutor, acordîndu-le avansuri lunare pînă cînd ele vor reuși să-și asigure o dezvoltare corespunzătoare. Minimul acesta poate însă crește, fiind diferențiat pentru fiecare cooperativă ; el poate fi de 700, de 900, de 1 500 lei lunar, sau chiar mai mare, în funcție de rezultatele activității concrete din unitatea respectivă. Nimic nu poate împiedica cooperativele care.au posibilități „șă.,. a^ cprde un venit lunar oricît de mare, corespunzător cu rezultatele . obținute în producție.In cadrul consfătuirii s-au ridicat șl unele probleme legate de minimul de cereale. Și aici este vorba de o limită minimă, deoarece cooperativele care vor obține recolte mari vor putea acorda, din producția suplimentară, cereale in plus. De asemenea, cooperativele cu rezultate bune vor dispune de mai multe posibilități pentru a a- sigura ca membrii cooperatori să-și cumpere direct pîine. Noi am luat mai de mult măsura de a organiza în comune brutării — prin cooperativele de producție sau de consum — iar în cincinalul actual va trebui să ne propunem să rezolvăm definitiv această problemă.Cînd am stabilit minimul de cereale, am avut în vedere consumurile atît de la noi din țară, cît și, în general, din lume, consumuri care nu depășesc, la pîine, 150 kg. Stabilind această limită ne-am gîndit, de asemenea, că odată cu o anumită reglementare, să realizăm mai multă echitate, pentru că, pînă acum, unii cooperatori primeau do două-trei ori mai mult grîu sau porumb decît le trebuia și alții nu primeau nici cît aveau nevoie. Ținînd seama de experiența de pînă acum, considerăm că trebuie să luăm măsuri pentru a asigura tuturor celor ce muncesc permanent în cooperativă și execută lucrări în sectoarele unde sînt repartizați, o aprovizionare corespunzătoare pentru ei și familiile lor.Este necesar să creăm condiții pentru a asigura de lucru cooperatorilor și în perioadele cînd nu Sînt activități agricole. Astăzi, pe țară, un cooperator lucrează circa 120—130 zile, uneori nici atît în comparație cu un muncitor, un cooperator lucrează doar, aproximativ, o treime din timpul posibil. Deci, există în această privință o mare rezervă de forță de muncă, de creștere a productivității muncii sociale și de sporire a avuției naționale. Dacă Cele cîteva milioane de cooperatori ar lucra circa 300 zile anual, cît se lucrează în medie în industrie, ar crește în mod considerabil productivitatea, ar spori venitul și avuția națională a patriei noastre. Să ne imaginăm cu cît ar crește pe a- ceastă bază bunăstarea țărănimii și a întregii țări ! Iată de ce este necesar, ca în primul rînd, să ne preocupăm serios de organizarea cît mai bună a activităților agricole, să dezvoltăm fermele de creștere a animalelor, să creăm diferite secții de Industrializare sau preindustrializare a produselor a- gricole și, totodată, să organizăm o serie de alte activități spre a a- sigura condiții de muncă în tot timpul anului, pentru toți cooperatorii. Aceasta este o cale deosebit de importantă pentru a ri

dica nivelul agriculturii noastre, nivelul general de viață al țărănimii, pentru a realiza apropierea treptată a satului de oraș, creșterea bunăstării întregului popor. (A- 
plauze puternice, îndelungate).Tovarăși,In consfătuire s-a vorbit mult de lipsurile existente în domeniul activității de irigare, mai cu seamă în ce privește folosirea suprafețelor irigate. Desigur, nu se poate spune că nu am realizat unele lucruri bune în cei cinci ani care au trecut; dar, aici s-au evidențiat și multe neajunsuri — și este necesar să fie luate măsuri hotă- rîte pentru ca suprafețele irigate să fie utilizate în mod corespunzător. în această privință nu'trebuie să se aștepte ca totul să vină de la București ; aceasta este o sarcină a comitetului județean, a direcției a- gricole județene. Fiecare întreprindere de stat și cooperativă trebuie să se preocupe de folosirea sistemului de irigații. Este necesar să revedem — și vom revedea — sistemul general de construcție a irigațiilor, spre a întări mai mult răspunderea fiecărei cooperative și întreprinderi de stat pentru folosirea terenurilor irigate. Canalele și sistemul principal de irigații trebuie să asigure apa necesară, dar folosirea acesteia trebuie să o hotărască, pînă la urmă, cooperativa, întreprinderea de stat cu specialiștii săi, fără să se aștepte ca cineva din afară să vină să le facă această treabă. De altfel, la sfîrșitul acestei luni vom avea o conferință pe țară cu privire la irigații, unde vom examina pe larg toate aceste probleme.Am irigat pînă acum o suprafață însemnată și ne propunem să realizăm peste un milion de hectare în cincinalul în care am intrat, să a- jungem deci la aproape două milioane hectare suprafață irigată, într-adevăr, în legătură cu această se pun probleme deosebite ; trebuie să luăm toate măsurile, să ne preocupăm serios de executarea lucrărilor, dar, în același timp, este necesar să asigurăm folosirea în condiții cît mai bune a terenurilor irigate. Aceasta cu atît mai mult cu cît costurile lucrărilor sînt foarte mari și trebuie să le recuperăm printr-o producție suplimentară. Vom analiza — și probabil că vom ajunge la o soluție acceptabilă atît pentru stat cît și pentru cooperatori — posibilitatea de a trece la mărirea termenului de recuperare a creditelor acordate în acest scop, de la 10—12 ani, la 14—15 sau 16 ani, cît va fi necesar; însă, principala cale nu este aceasta, pentru că, chiar dacă o să mărim la 18, Ia 20 de ani termenul de recuperare, acești bani pînă la urmă tot poporul nostru trebuie să-i asigure, pentru că el este proprietarul acestor bunuri, stăpînul avuției naționale. Avem un anumit fond de investiții pentru aceste lucrări ' și va trebui să-l gospodărim cît mai bine ; dacă vom acorda fiecărei unități în parte credite pe 20 de ani, într-un fel se va ușura situația unor cooperative sau altora, dar, în ansamblu, statul, societatea noastră nu va cîștiga, dimpotrivă, va p'ierde. Singura cale pentru a avea rezultate bune este să obținem producții sporite, să realizăm recolte mari pe toate suprafețele irigate. Aceasta ne va ajuta săispo- rim avuția generală și să creștem bunăstarea întregii țări.Una din problemele importante în înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii este asigurarea cadrelor necesare, atît de specialiști cu studii superioare și medii, cit și de cadre calificate de mecanizatori, de muncitori pentru sistemele de irigații și, în general, pentru producția agricolă. Este necesară ridicarea cunoștințelor agricole ale întregii noastre țărănimi. Avem unele rezultate bune în a- ceastă privință dar, față de sarcinile pe care ni le propunem în actualul cincinal, trebuie să acordăm acestor probleme o atenție mult mai mare decît pînă acum. Se impune să asigurăm o mai bună pregătire a inginerilor, îri așa fel încît aceștia să vină în agricultură cunoscînd temeinic ce înseamnă agricultura, știind să folosească în mod corespunzător mijloacele cu care este ea înzestrată. Toți specialiștii care se pregătesc pentru a lucra în agricultură vor trebui să primească în cursul școlarizării cunoștințele necesare spre a-și putea îndeplini în bune condiții sarcinile ce le revin. Este necesar să introducem principiul ocupării posturilor prin concurs, renunțînd la practica de a angaja oamenii numai pentru că au terminat o școală sau o facultate. Dacă vrem să numim un șef de fermă, el trebuie să 

știe ce înseamnă conducerea unei asemenea Unități, și numai dacă la concurs reușește să demonstreze acest lucru trebuie să-l angajăm într-o astfel de funcție. Aceasta este, de altfel, valabil pentru toate sectoarele de activitate.Va trebui să luăm toate măsurile pentru pregătirea cadrelor, pentru îmbogățirea permanentă a cunoștințelor tuturor celor care lucrează în agricultură, întrucît pînă la urmă aceasta este problema ho- tărîtoare. Putem realiza lucrări de irigații, putem asigura mașini și îngrășăminte — dar dacă oamenii nu vor ști să le folosească cu pricepere nu vom obține ceea ce ne propunem. In toate eforturile care le facem, hotărîtor este omul — și de el trebuie să ne preocupăm în mod deosebit. Este necesar ca în activitatea comitetului județean problema bunei pregătiri a cadrelor, la toate nivelurile, să ocupe un loc principal.Ne aflăm în prezent Intr-o etapă nouă de dezvoltare a României. A- ceasta impune îmbunătățirea activității noastre în toate domeniile, cere Ca, permanent, cei care sînt chemați să-și construiască în mod conștient viitorul lor să aibă posibilitatea de a lua parte la rezolvarea tuturor problemelor privind conducerea vieții economice și sociale a țării. Cunoașteți atenția pe care o acordă Comitetul Central, partidul nostru, consultării neîncetate a oamenilor muncii, a întregului popor asupra tuturor problemelor care privesc prezentul și viitorul patriei. Noi pornim de la faptul că, în condițiile în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea și-au luat destinele în propriile mîini, trebuie să fie create și formele organizatorice corespunzătoare pentru participarea organizată, la toate nivelurile, a oamenilor muncii la soluționarea problemelor dezvoltării societății noastre.Mi-a făcut o deosebită plăcere să ascult aici; relatările despre felul, în care se desfășoară adunările generale din cooperative, despre modul în care se dezbat problemele în consiliile cooperativelor, ale întreprinderilor de stat și de mecanizare. Va trebui să acordăm în continuare și mai multă atenție organizării acestor adunări generale, activității consiliilor de conducere ale cooperativelor și celor intercooperatiste, participării tuturor cooperatorilor la stabilirea căilor de dezvoltare a fiecărei unități. Vorbind despre stările de lucruri din unele unități, mulți s-au referit aici Ia faptul că „așa au primit sarcini", că „așa au primit planul". Desigur, în sistemul nostru există — și trebuie să existe — o coordonare și o unitate de conducere a județului, a întregii societăți. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că turnai în măsura în care fiecare unitate de producție — cooperatistă sau de stat — își va stabili ea însăși planul, analizînd bine toate posibilitățile și mijloacele de care dispune, acesta va fi un plan real; în acest caz nimeni nu va mai putea spune că „așa mi-a spus directorul general sau ministrul agriculturii". Este necesar ca planul de dezvoltare al fiecărei unități să fie rezultatul hotărîrii adunării generale a cooperativei ; numai acest plan va fi cu adevărat viabil și va uni toate forțele pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite. Aceasta este, de altfel, una din cerințele de bază ale democrației cooperatiste, ale însăși dezvoltării democrației socialiste.Este necesar să ne preocupăm mai mult de îmbunătățirea activității direcțiilor județene. Ele, de altfel, au fost recent reorganizate, s-au unificat cu unitățile Ministerului Iridustriei Alimentare, pornindu-se de la necesitatea ca cel care se ocupă de prelucrarea și industrializarea produselor agricole să aibă și răspunderea pentru felul în care se asigură producția necesară de cereale, legume, plante tehnice. Era și este cu totul anormal ca fabricile de zahăr și conducerile acestora să lucreze doar 4 sau 5 luni pe an, dar să nu se preocupe a- proape deloc de ceea ce se întîm- plă cu cultura sfeclei de zahăr. Avem în vedere ca în viitor conducerea fabricii de zahăr să răspundă nemijlocit și să urmărească felul în care se fac lucrările pentru sfecla de zahăr, să acorde asistență tehnică și ajutor cooperativelor și u- nităților care produc sfecla de zahăr. La fel se pune problema și pentru alte plante tehnice, precum și în viticultură și în alte sectoare. In felul acesta vom folosi mai bine forțele pe care le avem în fiecare județ și pe întreaga țară, spre a ajuta efectiv producția — fără a mai aștepta ca produsele agricole
(Continuare în pag. a IH-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

ia Consfătuirea cu cadrele 
din agricultura județului Ialomița

(Urmare din pag. a II-a) să vină de-a gata spre prelucrare. Măsurile stabilite nu sînt deci legate numai de o anumită reorganizare, ci ele pornesc de la necesitatea de a apropia și mai mult conducerea agriculturii de producția de bază, de producția agricolă, de a-i acorda un sprijin mai puternic pentru a putea realiza în condiții mai bune sarcinile ce-i revin. în județul Ialomița, mi se pare, personalul direcției agricole se ridică la peste 500 de oameni. Vă închipuiți ce uriașă forță reprezintă aceasta ! Firește, fiecare are atribuțiile sale, dar dorim ca toti acești oameni să fie mai strîns legați de producție, să ajute nemijlocit și în mod mai eficient unității^, din agricultură. Pe acest principii^' s-a reorganizat, de altfel, și Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.Sarcinile însemnate ce se ridică astăzi în agricultură pun în fața organelor agricole, ale ministerului, răspunderi deosebit de mari. Eu aș dori să nu ne mai în- tîlnim în viitor cu unele din problemele care s-au ridicat aici — cum este, de pildă, aceea a pieselor de schimb — pentru că sînt probleme care depind, pînă la urmă, de felul în care organele a- gricole lucrează. Sînt create toate premisele ca cerințele de aprovizionare tehnico-materlală să fie rezolvate în bune condiții, por- nindu-se, desigur, de la folosirea rațională și judicioasă a mijloacelor existente.în Ialomița, la un tractor revin 80 Re hectare și se poate spune că în această privință avem, totuși, o situație bună. Dar, de ce oare nu luăm măsuri pentru a repara bine mijloacele cu care trebuie să strîn- gem griul și porumbul ? Este ade- unitățile cooperatiste și de stat să vârât că, în trecut, mecanizatorii pună în centrul activității lor realise preocupau mai mult de hantri zarea Directivelor Congresului alși mai puțin de producție ; acum, X-lea, a hotărîrilor plenarelor Co-dacă vor pierde 300 de kg de grîu, mitetului Central privind agricul-se va diminua în mod corespunzător și venitul lor ; aceasta îi va determina să repare la timp mașinile, să asigure strîngerea în întregime a recoltei. Dar, cu aceastanu se rezolvă pe deplin problema. Consider că este necesar ca comitetul județean să organizeze în fiecare an, printr-o comisie județeană, un control riguros asupra felului cum s-au făcut reparațiile mașinilor agricole. Dispunem as- tăC de toate condițiile și posibilitățile pentru a realiza reparații corespunzătoare. La sfîrșitul anului trecut am luat un șir de măsuri pentru a asigura piesele de schimb necesare, s-au stabilit — nu în general, ci în mod concret — răspunderi și măsuri precise, inclusiv pentru întreprinderile Mi

nisterului Agriculturii care pot și trebuie să contribuie mai mult la rezolvarea acestor probleme.Producem, desigur, și mașini noi, dar nu vom putea ca într-un an, și nici în doi, să înlocuim toate mașinile actuale. Combina „Gloria" — de care s-a vorbit aici — va fi și ea introdusă în cîțiva ani. Anul acesta se vor produce vreo 2 000 de astfel de mașini, dar pînă la acoperirea necesarului — care probabil se va ridica la 15 000—20 000 de astfel de combine — va mai trece un timp. Pînă atunci nu trebuie să uităm că dispunem de circa 50 000 de combine mai vechi și la care nu putem renunța, așteptînd altele noi ; trebuie să luăm măsuri corespunzătoare pentru a le repara și a le utiliza din plin. în județul dumneavoastră sînt peste 4 000 asemenea mașini și ele trebuie folosite.în legătură cu activitatea organelor agricole s-au ridicat, de asemenea, probleme deosebit de importante. Mă așteptam, să spun drept, la unele critici mai ascuțite la adresa modului în care organele agricole, inclusiv ministerul, rezolvă problemele. Poate că în județul Ialomița nu sînt motive pentru a- semenea critici ; m-ar bucura dacă așa ar fi, deși, după problemele ridicate de vorbitori, nu aș putea spune că nu sînt destule neajunsuri în activitatea organelor agricole din județ.înfăptuirea sarcinilor mari ce revin agriculturii cere, de asemenea, îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid. Am auzit cu satisfacție că avem în cooperativele din județ organizații de.j2bo, 300 și chiay 500' membri/jjț» partid, deci organizații mari, că în general ele joacă un rol tot mai important în viața unităților agricole respective. Este necesar ca toate organizațiile noastre de partid din 
tura ; se impune, de asemenea, ca și comitetul județean de partid să acorde mai multă atenție soluționării operative a unor probleme legate de activitatea în cooperative. Desigur, avem rezultate pozitive, cunosc munca bună a comitetului județean Ialomița, știu că biroul județean acționează pentru a asigura realizarea în condiții optime a sarcinilor trasate de Comitetul Central ; dar un șir de probleme puteau fi soluționate mai rapid, se putea acționa cu mai multă operativitate pentru a asigura înlăturarea unor neajunsuri. Nu vreau să mă refer la cazuri concrete, dar chiar printre problemele sesizate aici sînt unele care se puteau rezolva cu forțe locale, ale comitetului județean. Este necesar ca or

ganele și organizațiile noastre de partid să-și îmbunătățească și ele activitatea, să fie mai receptive, să acționeze cu mai multă promptitudine în soluționarea diferitelor probleme pe care le ridică construcția socialistă. Vom acționa în continuare pentru lărgirea atribuțiilor comitetelor județene de partid și a consiliilor populare județene, orășenești și comunale ; vrem ca organele locale să aibă un cuvint tot mai important, hotărîtor, în rezolvarea problemelor, pentru că, este limpede, nimeni din București nu va putea soluționa mai bine problemele care se ridică în fiecare județ decit organele locale respective.Am acordat acestor organe multe atribuții și mergem în continuare pe linia lărgirii acestora, dar trebuie să facem în același timp ca în activitatea tuturor organelor noastre de partid și de stat, a consiliilor populare să intervină îmbunătățiri continue, să se perfecționeze metodele și stilul de muncă. Vrem să ușurăm și să simplificăm și mai mult legăturile cu primii secretari, cu președinții consiliilor populare ; aceștia trebuie să poată avea mai operativ legătură cu Consiliul de Miniștri, cu Comitetul E- xecutiv, spre a asigura mai multă promptitudine în rezolvarea problemelor complexe care se ridică. Trebuie să înțelegem cu toții că soluționarea problemelor care se pun în toate sectoarele cere fiecăruia la locul său de muncă răspundere, multă pricepere, o preocupare susținută pentru bunul mers al activității, pentru ridicarea bunăstării tuturor oamenilor muncii. Aceasta este problema centrală a activității pffitVduiui ' nostru. (Aplauze pu
ternicei 1 prelungite). ........Nu aș dori, tovarăși, să mă opresc asupra problemelor situației internaționale. Cunoașteți cum a acționat și acționează partidul și guvernul țării noastre pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, la întărirea unității mișcării comuniste, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste. pe asemenea, cunoașteți activitatea partidului și guvernului țării noastre pentru a dezvolta relațiile cu toate statele lumii. în întreaga activitate internațională considerăm că acționăm în spiritul răspunderii față de poporul nostru, față de națiunea noastră, pentru ca Rpmânia să-și asigure un loc demn în sistemul țărilor socialiste, în rîndul tuturor țărilor lumii,' ca stat independent, liber și stăpîn pe destinele sale. (Aplauze furtunoase).Am apreciat întotdeauna și apreciem că, rezolvînd în condiții bune sarcinile construcției socialiste în țara noastră, ne îndeplinim principala îndatorire de partid comunist, de partid care și-a asumat rolul de conducător al destinelor poporului și națiunii noastre. 

Și în viitor vom face totul pentru îndeplinirea acestei misiuni, vom situa în centrul preocupărilor și eforturilor noastre dezvoltarea cu succes a construcției socialiste pe pămîntul României, ridicarea bunăstării poporului român. (Aplauze 
prelungite).Acționînd în acest fel, noi ne îndeplinim în același timp și o îndatorire internaționalistă, pentru că numai în măsura în care fiecare partid comunist se identifică cu năzuințele poporului din care face parte și îl conduce cu succes pe calea socialismului și comunismului, el își înfăptuiește rolul său istoric — național și internațional'. 
(Aplauze puternice, prelungite).Tovarăși,în încheiere, aș dori să atrag atenția asupra faptului că ne a- flăm în ajunul lucrărilor agricole de primăvară, că mai sînt doar cîteva săptămîni pînă la începerea | lor. Este necesar, să ne concentrăm imediat asupra măsurilor ce se impun în această privință, să acționăm astfel ca lucrările de primăvară și întreținerea culturilor să se desfășoare în bune condiții După cum au spus mulți tovarăși aici, se pare că însămînțările de toamnă se prezintă bine ; avem perspective bune, dar pentru a le transpune în realitate este necesar să se desfășoare o muncă susținută pe ogoare din partea tuturor— și aceasta este principala sarcină pe care trebuie să o îndeplinim.

Am discutat-In cadrul consfătuirii multe probleme pe care trebuie să le ducem la bun sfîrșit printr-o activitate practică concretă. Dacă ne vom rezuma numai la hîrtii nu vom avea nici grîu, nici însămînțări. Trebuie să ne apucăm cu temeinicie de muncă, în fiecare unitate, să renunțăm lâ referate și instrucțiuni, să rezol- H văm practic problemele ! Numai | atunci vom obține o recoltă bună |— și avem toate condițiile pentru | aceasta. Sînt convins că organiza- | ția de partid județeană, toți coinu- | niștii, toți cooperatorii și lucrăto- | rii din întreprinderile agricole de | stat și de mecanizare, toți specia- fi liștii agricoli nu-și vor precupeți eforturile pentru a îndeplini în bune condiții sarcinile mari pe care le au, pentru a face din județul Ialomița un județ fruntaș în agricultură. (Aplauze prelungite).Vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor, tuturor locuitorilor județului Ialomița, rezultate cît mai bune și succese tot mai mari, multă sănătate și fericire ! (A-
plauze puternice, ovații, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu-Ceaușescu" 
„P.C.R.-P.C.R.").

tovarășului

Vom spori producția agricolă, 
vom valorifica, pe bază de contract, 

tot mai multe produse 
Telegrame adresate C. C. al P. C. /?., 

Nicolae Ceaușescu
In aceste zile, pe întreg cuprinsul țării au loc consfătuiri ale activului 

de partid din agricultură, adunări generale ale cooperativelor agricole do 
producție, în cadrul cărora participanții analizează, intr-un înalt spirit de 
responsabilitate, activitatea desfășurată în cursul anului trecut și dezbat sar
cinile ce le revin în acest an, în lumina măsurilor luate de partid în ve
derea ridicării agriculturii noastre socialiste pe noi trepte de dezvoltare.

în telegrame adresate cu acest prilej Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, participanții, ingineri, 
tehnicieni, alți specialiști in agricultură, țărani cooperatori, iși exprimă ade
ziunea totală și unanimă la politica promovată de partid in domeniul agri
culturii, lăcind totodată numeroase propuneri privind perfecționarea activi
tății unităților agricole, consiliilor intcrcooperatiste a noilor stațiuni de me
canizare a agriculturii.
In telegrama adresată de parti

cipanții la CONSFĂTUIREA AC
TIVULUI DE PARTID DIN A- 
GRICULTURA JUDEȚULUI CO- 
VASNA, după ce se subliniază că 
adunările pe brigăzi, adunările ge
nerale ale cooperativelor agricole de 
producție, toți oamenii\muncii de pe 
ogoare au relevat justețea și opor
tunitatea măsurilor luate de partid, 
se spune : Asigurăm Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră personal mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii, români și ma
ghiari, de pe ogoarele județului nos
tru, înfrățiți în muncă își vor înde
plini sarcinile de plan și angaja
mentele asumate pentru anul 1971, 
dovedind astfel atașamentul sincer 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului, încrederea în 
viitorul luminos pe care îl făurim în 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

COMITETUL DE PARTID ȘI 
CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
COOPERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE. GILAU, JUDEȚUL 
CLUJ, au luat cunoștință cu satis
facție de măsurile cu privire la îm
bunătățirea organizării, planificării 
și conducerii agriculturii expuse 
în ședința de lucru a C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1970. Noile forme 
de organizare și retribuție a mun
cii, se spune în telegrama adre
sată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, constituie 
obiectul dezbaterilor în adunarea ge
nerală a cooperatorilor, ocazie cu 
care ne exprimăm totala adeziune 
față de măsurile luate de conduce
rea de partid și de stat.

Ne angajăm să livrăm peste plan 
la fondul de stat 10 tone de carne, 
să creștem în cooperare cu I.A.S. 
„Avicola“-Apahida, zece mii pui și 
să realizăm integral efectivele de 
animale planificate în acest an. Din 
sectorul producției vegetale vom li
vra suplimentar la fondul de stat 60 
tone sfeclă și 11 tone legume.

'Râpdttăm' cU’"niîndrie conducerii 
partidului/ dumneavoastră perșowBj 
iubite tovarășe ..Nicolae Ceaușescu.. se 
spune în telegrama adresată' de 
membrii COOPERATIVEI AGRI

COLE DE PRODUCȚIE „UNIREA" 
DIN CORABIA, JUDEȚUL OLT, că 
în anul 1970 am depășit valoarea pro
ducției globale cu 1,5 milioane lei.

Dezbătînd în adunarea generală a 
cooperativei sarcinile din planul de 
producție pe anul 1971, am hotărit 
ca în acest an să depășim planul la 
culturile de porumb, floarea-soarelui 
și sfecla de zahăr, ia producțiile de 
lapte și carne și să vindem în plus 
statului produse în valoare de 500 000 
lei.

In telegrama trimisă de COO
PERATORII DIN STOICANEȘTI 
se spune printre altele : In anul 
1970 am obținut rezultate însem
nate atît în cultura plantelor de 
cîmp, cît și în zootehnie ; astfel, la 
cultura griului am obținut de pe su
prafața de 750 ha cultivată o 
producție medie de 3 529 kg la 
ha, fapt ce ne-a permis, să li
vrăm statului peste prevederile pia
nului 419 tone grîu ; din zooteh
nie am predat la fondul de stat 
peste plan 3 073 hl lapte și 127 tone 
carne. Pentru acest an ne angajăm 
să livrăm statului 2 839 tone cere
ale și 5 200 tone sfeclă de zahăr, 500 
tone floarea-soarelui, 10 000 hl lapte, 
300 tone carne, 1 020 tone legume 
și alte însemnate cantități de pro
duse agrozootehnice.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Ceaușescu, se spune în în
cheierea telegramei, că vom depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan, con
tribuind în acest fel la întărirea 
economiei naționale.

Participanții la adunarea generală 
a COOPERATIVELOR DIN ORAȘUL 
JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ, subli
niază la rîndul lor : Fiind con
știent! de înalta îndatorire față de 
conducerea noastră de partid și 
de stat, cu deplină recunoștință 
față de ajutorul acordat întregii 
noastre țărănimi, ne angajăm să 
realizăm în mod exemplar pla
nul. de" producție - și financiar ' pe 
anul <1971, .să .valorificăm pe bază 

lapte de vacă "și altb produse agri
cole.

Pe linia aplicării indicațiilor date 
privind retribuirea muncii, am ho
tărit aplicarea acordului global cu 
plata muncii în bani și cu drept de 
cumpărare de produse, conform ne
cesităților de consum.

Cu prilejul adunării generale de 
sfîrșit de an a MEMBRILOR COO
PERATORI DIN C.A.P. BILED, 
JUDEȚUL TIMIȘ — se spune în- 
tr-o altă telegramă — ne angajăm 
ca în anul 1971 să depășim pro
ducția la toți indicatorii de plan și 
să livrăm statului 1 317 tone de grîu, 
852 tone legume, 8 400 tone sfeclă 
de zahăr, 1 500 tone cînepă, 143 tone 
carne de bovine, 650 tone carne de 
porc. Prin aceasta socotim că vom 
aduce și noi o contribuție la îmbu
nătățirea traiului celor ce muncesc.

Munca plină de însuflețire a co
muniștilor, a tuturor cooperatorilor 
— români și maghiari — se subliniază 
în telegrama adresată de COOPE
RATORII DIN ORAȘUL SALON- 
TA, creează premisele ca și în 
acest an sarcinile planului de pro
ducție și angajamentele luate în 
cinstea celei de-a 50-a aniversări a 
partidului să fie integral realizate 
și depășite. Astfel, în cursul anu
lui 1971 cooperativa agricolă din Sa- 
lonta va preda la fondul centrali
zat al statului, peste prevederile 
planului, 65 tone grîu, 200 tone sfe
clă de zahăr, 60 tone' legume, 100 
tone carne, 10 tone lină fină și 
peste 1 000 000 de ouă.

Ținînd cont de experiența acu
mulată în cei 21 de ani de existență, 
de bogatele resurse materiale și 
umane de care dispunem, se spune 
în telegrama adresată de COOPERA
TORII DIN COMUNA CIOCILE, JU
DEȚUL BRAlLA, ne angajăm să li
vrăm statului peste prevederile pla
nului de producție următoarele pro
duse: 465 tone porumb, 100 tone floa
rea-soarelui. 50 tone cartofi, 18 tone 
struguri, 980 hl lapte, 10 tone carne 
bovine, 10 tone carne de porc.

COOPERATORII DIN SATUL CO- 
LACU, COMUNA RACARI, JUDE
ȚUL DÎMBOVIȚA, subliniază în te
legrama trimisă că sînt hotărîți să 
folosească în acest an cu maximum 
de eficiență fondul funciar, mijloa
cele materiale și forța de muncă 
în scopul creșterii producției vege
tale și animale. în acest sens, adu
narea generală s-a angajat să dea 
peste plan 30 tone grîu, 30 tone po
rumb boabe, 70 tone legume.

In numele tuturor membrilor co
operatori, se spune în telegramă, 
participanții la adunarea generală 
asigură conducerea de partid și de 
stat că vor ; lua toate măsurile pen- 
tru îmbunătățirea"'întregii lor acti- 
vlțăUo.ln^WStîflWipe^i unor rș^ 
zultato din ce în ce mai bune.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

cazane de aburi ale economiei națio
nale, pe de o parte, uzura morală 
rapidă a acestor produse, pe de altă 
parte, determină această suprapunere 
în timp a celor două momente dis
tincte din „viața" unui tip de cazan.

Asemenea argumente au fost adu
se nu numai pentru producția de 
utilaj energetic, ci și în cazul con
strucției echipamentelor pentru in
dustria chimică realizate la uzina 
„Grivița roșie". Indiscutabil că ciclul 
de fabricație — și așa destul de lung 
— al acestor utilaje și echipamente 
ar putea fi mărit în continuare prin 
efectuarea probelor și prin omologa
re, dar din dorința de a livra repede 
produsele beneficiarilor — care, în 
cazul de față, sînt marile șantiere — 
se poate renunța cumva la faza de 
omologare ? Considerăm că această 
practică din activitatea celor două 
uzine și a altor unități constructoare 
de mașini trebuie revizuită. Lucru po
sibil, după cum ne-au explicat spe
cialiștii in acest domeniu, prin com
primarea perioadei de realizare a 
prototipului, ca și, acolo unde este 
posibil, prin omologarea pe principa
lele subansamble a produselor noi. 
Cert este că în condițiile cînd 
un produs este lansat în fabrica
ția de serie, fără a fi omologat în 
prealabil, cîștigul de timp este mic, 
iar pierderea de bani și capacități de 
producție — pentru „ajustări" și re
medieri — este mare.

Dar chiar azi, cind acest decalaj de 
timp necesar omologărilor nu este 
creat, situații de genul celor expuse 
la începutul anchetei noastre — în 
care unele produse nu reușesc să re
ziste exigențelor organelor de con
trol specializate sau ale beneficiari
lor — ar putea fi mult îngrădite (poa
te chiar lichidate), dacă execuția pro- 
priu-zisă a produselor s-ar face ire
proșabil. Aici, însă, se pare că este 
punctul cel mai nevralgic al proble
mei calității la unele utilaje e- 
nergetice și pentru industria chimică. 
Specialiștii de la Inspectoratul gene
ral de stat pentru controlul cali

tății produselor ne-au pus la dispo
ziție nenumărate exemple din care 
reiese că, atît la „Vulcan", cît și la 
uzina „Grivița roșie", execuția pro- 
priu-zisă a unor utilaje se efectu
ează în condiții care sînt departe de 
prescripțiile tehnice normale.

Dintre aceste exemple, alegem cî
teva : prevederea unor materiale 
necorespunzătoare, neefectuarea con
trolului nedistructiv — ultrasonic 
sau stiloscopic — la unele ma
teriale din care se execută ele

RESPECTAREA DISCIPLINEI TEHNOLOGICE

mente sub presiune, omiterea com
pletă sau numai parțială a unei serii 
de operațiuni importanie Ia unele 
subansamble ș.a.

O dată cu abaterile de la disci
plina tehnică, alte neajunsuri de 
execuție provin din nerespectarea 
disciplinei tehnologice ; ca urmare, 
nu de puține ori, subansamblele au, 
între altele, abateri dimensionale 
neadmise față de proiecte. Nu 
se poate trece cu vederea că, la am
bele uzine, importantei operații de 
sudare i se acordă o atenție scăzută. 
Cum ar putea fi oare explicat, de 
pildă, faptul că, la uzina „Vulcan", 
din cele 114 procedee de sudare care 
trebuiau verificate și omologate în 
anul trecut, doar 8 au trecut de a- 
ceastă etapă, iar la 35 — ea încă nu 
a început ? Că la cazanul de 1035 
tone de abur pe oră, aflat în plină 
fabricație, din cele 36 procedee de 
sudare necesare sînt omologate doar 
5 ? Că la fel se procedează la uzina 
„Grivița roșie", unde la construcția 
coloanei de reacție multistrat, . care 
a început de anul trecut, unele pro

cedee de sudare sînt de abia în curs
de omologare ?

Toate acestea se intîmplă și pentru 
că, uneori, compartimentele de con
trol tehnic de calitate nu-și fac intru 
totul datoria. Fără a dispune de teh
nologia de control — în majoritatea
cazurilor, aceasta nu este trecută in 
fișele tehnologice de execuție — folo
sind dispozitive de verificare și con
trol insuficiente și cu uzură avansată 
sau, pur și simplu, „închizînd ochii", 
este firesc ca pe poarta uzinelor să 

iasă și produse necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ. Cel puțin 
la uzina „Vulcan", așa cum ne spu
neau specialiștii de la I.G.S., a deve
nit o practică ca inseși serviciile de 
control să insiste pentru obținerea 
derogărilor de materiale sau de teh
nologii față de documentațiile de e- 
xecuție. Ca să nu mai vorbim că în 
compartimentele C.T.C. din aceste 
două uzine, unde răspunderea a ma
ximă, sînt încadrați... sportivi, juriști, 
sau ingineri pentru industria alimen
tară! ? Trebuie să te întrebi cum 
s-a desfășurat aci examenul de 
testare, care a avut loc anul trecut, 
potrivit ordinului nr. 70 al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, dacă unii din cei respinși se 
mențin și acum pe posturi, iar alții 
— de ordinul zecilor — nici măcar 
nu au fost examinați.

Acestea ar fi pe scurt faptele. 
Care este punctul de vedere al facto
rilor de răspundere din cele două 
uzine ?

Ing. Alexandru Albeanu, director 
tehnic la uzina „Vulcan" ; „Există, 

într-adevăr, deficiențe în activitatea 
de producție a întreprinderii noastre. 
Unele sint inerente volumului mare 
de producție ce o realizăm. Altele se 
datoresc unor erori de proiectare, ne
glijenței lucrătorilor, supravegherii și 
controlului nesatisfăcătoare".

Ing. Dumitru Pretorian, șeful ser
viciului C.T.C. la uzina „Grivița ro
șie" : „Colaborarea nu întotdeauna 
bună dintre secții, rămînerea în ur
mă a producției față de plan, în unele 
perioade, și asaltul din alte perioade, 

nerespectarea fișelor tehnologice de 
execuție — sînt tot atîtea cauze care 
impietează calitatea produselor".

In sfîrșit, ing. Vasile Dumitrașcu, 
director tehnic al Centralei industria
le de utilaj energetic din Capitală, 
din care face parte uzina „Vulcan" : 
„înalta calitate a unui produs depin
de de activitatea de la fiecare loc de 
muncă. Aceasta presupune, înainte de 
orice, un control și un autocontrol 
riguros, începind de la lansarea in 
secții a unei documentații tehnice în
tocmită la cel mai înalt nivel, și pînă 
la controlul de calitate, unde „înțele
gerea tehnică" nu trebuie în nici un 
caz confundată cu „toleranța tehni
că". In acest mod am îndrumat în
totdeauna activitatea unităților cen
tralei noastre. Neajunsurile care se 
manifestă în domeniul calității pro
duselor la uzina „Vulcan" vor fi în 
cel mai scurt timp lichidate 1“

Tot „cel mai scurt timp" ne-a fost 
indicat, ca termen în care aspectele 
negative legate de calitatea produ
selor vor fi înlăturate, și la uzina 
„Grivița roșie". Cum se va acționa

concret ? Factori de conducere din. 
cele două uzine ne-au vorbit de întă-, 
rirea secțiilor — prin redistribuirea 
unor lucrători de înaltă calificare — 
și a compartimentelor C.T.C., de do
tarea lor cu aparate moderne de mă
sură și control, de eforturile ce se 
depun pentru aprovizionarea cores
punzătoare — domeniu în care se so
licită însă și sprijinul furnizorilor, 
mai ales, de metal — de înființarea 
unor „service“-uri care să acorde a- 
sistență tehnică necesară beneficiari
lor de utilaje.

Toate aceste măsuri vor avea, desi
gur, un efect favorabil asupra cali
tății produselor. Dar pentru ca în a- 
cest domeniu-cheie pentru creșterea 
eficienței economice să se obțină ra
pid progresele așteptate, trebuie 
creată o puternică opinie de masă, 
trebuie desfășurată o laborioasă 
muncă politică. Secretarii comitetelor 
de partid de la cele două uzine bucu- 
reștene /he-au relatat că, in fiecare 
organizație de bază, au început ac
țiuni largi pentru depistarea posibi
lităților prin a căror valorificare ca
litatea produselor poate fi îmbunătă
țită. Chiar in adunările generale ale 
salariaților, care au loc in prezent, 
problema calității producției se află 
în centrul discuțiilor.

Pe această cale trebuie să se per
severeze. Nu trebuie nici o clipă scă
pat din vedere că, dincolo de orice 
condiție tehnică sau materială, CA
LITATEA oricărui produs depinde de 
OM, de executant. Problema calită
ții produselor trebuie să devină o 
preocupare a tuturor muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor. Stă in ca
pacitatea fiecărei organizații de 
partid. a fiecărui comunist să 
mobilizeze colectivele de lucrători 
pentru a obține numai produse 
de calitate superioară. Pe aceas
tă cale, renumele bun cîștigat 
de fiecare unitate economică va fi 
consolidat, iar beneficiarilor li se vor 
livra produse cu performanțe înalte. 
In final, de cîștigat va avea econo
mia națională, al cărei plan de dez
voltare rapidă va putea fi. îndeplinit 
în cele mai bune condiții.

Realizări de prestigiu ale constructorilor 
de utilaj petrolier

Ca urmare a înche
ierii, pentru acest an, 
a unui număr mai 
mare de contracte cu 
firme străine, Uzina 
de utilaj petrolier 
„1 Mai" din Ploiești 
va fabrica în acest an 
cu 13 instalații de fo
raj mai mult decît 
în 1970. în luna ia

nuarie, prin eforturi 
deosebite, colectivul 
de aici a reușit să ter
mine și să pregăteas
că pentru livrare, îna
inte de termen, 3 
instalații de foraj 
4 - LD - 150.

Tot în prima lună 
a acestui an s-au mai 
produs aici, peste 
plan, agregate de ci

LA NEHOIU

A început construcția unei modeme 
fabrici de mobilă

In cadrul Unității de exploatare și 
industrializare a lemnului Nehoiu a 
inceput recent construirea unei mo
derne fabrici de mobilă, cu o capa
citate anuală de 13 000 garnituri, la 
care se va adăuga o linie tehnolo
gică ce va produce în cincinal 5 000 
tone de plăci aglomerate din lemn, 
anual. Construirea acestor obiective 
va crea posibilitatea valorificării 
superioare, a masei lemnoase, folosi
rii forței de muncă disponibilă și 
asigurării condițiilor favorabile ur
banizării acestui vechi centru fores
tier. .

Adresînd o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, oamenii muncii din a- 
ceastă zonă forestieră a județului 
Buzău și-au exprimat hotărîrea ca, 

mentare, sape cu role 
de diferite tipo-dimen- 
siuni, utilaj metalur
gic și altele, unitatea 
depășindu-și sarcinile 
de plan la produc
ția globală și marfă, 
în fotografie : aspect 
din secția de prelucrat 
roți dințate de la U- 
zina „1 Mai" Ploiești.

alături de întregul popor, să nu-șl 
precupețească eforturile, să mun
cească cu elan sporit în vederea rea
lizării integrale și la un înalt nivel 
calitativ a sarcinilor planului de stat. 
„Acum, în pragul semicentenarului 
partidului, se arată în telegramă, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
la Unitatea de exploatare și indus
trializare a lemnului Nehoiu, profund 
recunoscători minunatelor condiții ce 
le-au fost create, se angajează ca 
in acest an să depășească planul la 
producția globală și marfă cu 1 mi
lion lei, să realizeze la export, peste 
prevederile planului, produse în va
loare de 500 000 lei, să reducă chel
tuielile de producție la producția 
marfă și să sporească sarcina de 
creștere a productivității muncii cu 
0,5 la sută". (Agerpres)
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in imagini

® Producția globală industrială a crescut DE APROAPE 3 ORI. Ritmul

21 mari obiective

siderurgic (sectorul furnale)

întreprinderi

PRODUCȚIA A ÎNREGISTRAT IN CINCINALUL TRECUT URMA

Metalurgia feroasa

DE PESTE DOUA ORIDE 6 ORI SI JUMĂTATE

DE PESTE DOUA ORI

1970

Dana de armare de la Șantierul naval

Centrala electrică șl de termoficare 

Galați cu o capacitate de 160 MW.

PENTRU PRODUCEREA 
LEGUMELOR TIMPURII

Cincinalul
1966-1970

Șantierul Naval Galați 

Uzina mecanică-navală Galați 

Fabrica de conserve Tecuci 

Fabrica de spirt Ghidigeni 

întreprinderile textile Galați

Primele două terme de ia 
marele complex avicol 
integrat Galați.

Stația de uscat și granu
lat furaje verzi de la 
I.A.S. Bâdolan cu o capa
citate de 28 000 tone/an.

ÎNCĂRCĂTURA PE TRACTOR 
A SCĂZUT LA 93 HECTARE 

DE LA 126 HA ÎN 1965

Pentru deservirea coope 
rativelor agricole funcțio 
nează 24 de stațiuni pen' 
tru mecanizarea agrlcul 
turii.AU FOST DEZVOLTATE 

Șl MODERNIZATE

® 56 000 tone, cu 35 000 
tone mai mare decît în 

1965, este cantitatea cu 
care s-au fertilizat ogoa
rele județului.

VITICULTURA

La Combinatul Siderurgic 
au intrat în funcțiune

Filatura II B a întreprinderii textile

Galați, cu o capacitate de 4 600 

tone fire pe an.

și modernizare s-au investit în cincinalul trecut 185 milioane lei, printre care, pentru prima oara 12 500 tdw, ' ' ‘ -construite îh

Alături de vestitul Nico- 
rești, noi podgorii s-au 
dezvoltat și și-au stator
nicit faima în cincinalul 
trecut pe dealurile altă
dată sterpe ale Bujorului, 
Bălenilor, Pechei, supra
fața ocupată cu vii și 
pepiniere viticole fiind de 
25 533 hectare, din care 
20 249 hectare vii pe rod.

COMPLEXE ZOOTEHNICE

au intrat în funcțiune:
Două complexe pentru 
vaci cu lapte, la Bărboși 
și Tecuci, cu 2 400 și res
pectiv 1 100 capete.

Metalurgia feroasă — acest pilon de bază al construcției de mașini 
la sută din producția industrială a județului, un ritm, susținut de creștere 
construcțiile de nave maritime, construcția de mașini.

Construcțiile de mașini

DINTRE CARE AMINTIM :

— 2 furnale a cîte 1 700 mc cu o capacitate totală 
anuală de 2 milioane tone de fontă.

— 3 convertizoare cu insuflare de oxigen, cu o ca
pacitate totală de 2,5 milioane tone de oțel pe an.

— laminorul de tablă groasă, cu o capacitate de 1 
milion tone laminate pe an.

— laminorul Slebing, cu o capacitate de 2,5 mili
oane tone de sleburi pe an.

— laminorul de benzi la rece, cu o capacitate de 
450 000 tone pe an.

— fabrica de oxigen, cu o capacitate de 38 000 mc 
pe oră.

• 56,8 LA SUTĂ DIN TOTALUL INVESTIȚIILOR 
AU FOST CONCENTRATE PENTRU TERMINAREA CON
STRUCȚIEI PRIMEI ETAPE A COMBINATULUI.

— deține, ca pondere, 58,4 
cunoscînd, de asemenea,• Uzina de reparații auto Tecuci, cu 

o capacitate de 6 200 reparații ca

pitale pe an.

Principala pondere o deține Uzina mecanică-navală. unitate care și-a sporit de peste două, ori volumul producției în cincinalul trecut, concomitent cu creșterea numărului mecanismelor navale, agregatelor de punte și bord pe care le produce pentru echiparea navelor ce se construiesc în toate șantierele navale din țara noastră.

s-au amenajat în cooperati
vele agricole ;

— Solarii cu o suprafață de 
209 140 mp r

•— Sere cu o suprafață de 
7 010 mp.

• 405 specialiști cu studii 
superioare lucrează în 
agricultura județului, din 
care 251 numai în coope
rativele agricole.

® 2 434 hectare amenajări 
piscicole au fost date în 
exploatare.

Vedere parțială a Combinatului
if

A sporit zestrea tehnică a agriculturii județului în cincinal, la sfîrșitul anului 1970 existînd 3 094 tractoare, 1984 semănători mecanice, 1 108 combine pentru păioase etc.

Tn cincinalul trecut, prin intrarea succesivă în funcțiune a obiectivelor Combinatului siderurgic prevăzute pentru prima sa etapă de dezvoltare, s-a schimbat structural fizionomia industrială a județului, azi, Galațiul fiind cel mai mare și mai modern centru siderurgic al României.
Antrepozitele frigorifice Galați, cu 

o capacitate de depozitare de 

3 000 tone.

17438 hectare au fost irigate, in 
sisteme mari, din fondurile statului

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Construcția navala

ÎN ACESTE RAMURI 

TOARELE CREȘTERI

® Productivitatea muncii S-A DUBLAT obținindu-se pe această bază aproape 80 LA SUTĂ din 

creșterea absolută a producției industriale

■
Pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale 

a agriculturii s-au investit 1 636 000 000 lei

MECANIZAREA

--/r '

Șantierul Naval Galați, pentru a cărui dezvoltarerealizat 43 de cargouri maritime, "și mineraliere de fată de numai 21 cargouri . maritime i anii 1961—1965.

■"

jgi
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ADÎNCI PREFACERI îl VIAȚA OAMENILOR

TECUCI

blocurile de locuinfe noi, moderne

Peste 40 la sută din gălățeni locu
iesc în noile cartiere ale orașului

•> m

Prelucrarea 
lemnului

S-AU DAT ÎN
® Sistemul de alimentare cu apâ po

tabilă din sursă subterană, care a 
necesitat, printre altele, montarea 
unei conducte de mare capacitate 
pe o distanță de 55 km.

• Două mari viaducte care fac legă
tura Galațiului cu Combinatul si-

pnernie 
electrică

Male riale . 
de construcții

Industria u 
alimentara

Centre 
de vini fi care

«mț Construct/i 
fcJ zootehnice

Amenajăripiscfco/e

Construct// 
soc/ab ci/ltura/e

„Galafi' — unul din cele două mari și moderne hoteluri construite în cincinalul trecut

S-au construit 15753 APARTAMENTE
Populația Galațiului a sporit cu peste 70000 
— de la 160 000 în 1965 la peste

230 000 în 1970.

FOLOSINȚA
derurgic și cu zona industrială de 
est.

© Două noi și moderne hoteluri, in
trate în dotarea O.N.T.-ului, „Gala
ți" și „Turist".

© Casa de cultură a sindicatelor din 
Galați — cei mai modern și spațios 
edificiu cultural al orașului.

In Galofi, de-a lungul bulevardelor și străzilor largi, se aliniază

PESTE 6200 LOCUINȚE NOI
S-au mai construit: • 142 magazine diverse.

© I ^mlne CUltUral® • T0ATE CELE 172 DE LOCALITĂȚI

• 20 locahH de școli RURALE ALE JUDEȚULUI - ELECTRI-
© 150 săli de clasă FICATE.

îSiiiiii

CALIFICAREMAIÎNALTĂ

Numărul total al salariaților 
a crescut cu peste 32000 

ajungînd la peste 140 000

© La fiecare 1 000 de locuitori revin 267 de 
salariați, față de 239 cîți erau în 1965.

Creșterea salariaților în industrie e de 61,5 la 
sută, ritmul intens de industrializare atrăgînd după 
sine adînci prefaceri în structura profesională a 
populației.

INGINERI, ECONOMIȘTI, TEHNICIENI, CADRE DIDAC
TICE, MEDICI

Cu 3062 mai mulți specialiști
Profesiunea 1965 1970

• în anul școlar 1970/1971 sînt 
cuprinși în învățămîntui de cultură 
generală, profesional, tehnic, post- 
liceal, superior etc. un număr de 
108 945 persoane.

© Galațiul — centru siderurgic; 
Galațiul — constructor de nave ; Ga
lațiul — port fluvial; Galațiul — cen
tru universitar. în cincinalul trecut. 
Institutul politehnic din Galați a dat 
1 742 absolvenți, ingineri specializați 
în construcții navale, piscicultura și 
diverse ramuri ale industriei alimen

tare, iar Institutul pedagogic — 1 403 
cadre didactice.

® 4195 (adică o creștere de 74,7 
la sută !) reprezintă în anul școlar 
1970—1971 sporul înregistrat de 
elevii înscriși ia școlile profesionale, 
tehnice, tehnice de maiștri, post-li- 
ceale și liceele de specialitate, față de 
anul școlar 1965/1966.

® La 31 decembrie 1970 existau 
în județ 3 case de cultură, 118 cine
matografe, 197 biblioteci publice cu 
1 184 152 volume.

DE MĂRFURI

LA PRINCIPALELE PRODUSE, DINAMICA DES

FACERII MĂRFURILOR, COMPARATIV CU 1965, 

ÎNREGISTREAZĂ URMĂTOARELE CREȘTERI :

La un medic revin 883 de locuitori, față de 935 în 
1965.

Ingineri, economiști, 
tehnicieni 8 445 10 827 28,2
Cadre didactice x 4 208 4 777 13,5
Personal medi
cal (total) 3 799 4 344 14,3
din care medici 484 595

• 68 LA SUTĂ LA PREPARATE DIN CARNE

® PESTE 200 LA SUTĂ LA PEȘTE PROASPĂT

® PESTE 200 LA SUTĂ LA OUA

® 47,4 LA SUTA LA BRÎNZETURI

• 196,8 LA SUTĂ LA MAȘINI ARAGAZ

• 190,2 LA SUTA LA ASPIRATOARE ELECTRICE

© 189,3 LA SUTĂ LA MOBILA

© 131,4 LA SUTĂ LA MAȘINI DE SPĂLAT RUFE
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Jgjjfă a muncii Înfrățite

bine spus a etapei. Și în 
prelungirea activității mele 
de pînă acum tinzînd spre 
configurarea tipului de co
munist propriu societății 
noastre, mi-am pus între
barea : care este astăzi. în 
mod specific, lupta pe care 
o are de dus un comunist 
din România pentru a de
termina modificările de 
structură propuse sau pre
supuse de programul par
tidului ? Cine sînt „adver
sarii”. care sînt mijloacele 
de luptă, cunoscînd că lu
crurile s-au schimbat sim
țitor și că acțiunea s-a mu
tat tot mai în 
în atitudini 
despre lume și viață ? Un 
comunist nu are, gîndesc, 
de dus astăzi numai o luptă 
economică, nici una numai 
politică, nici ideologică și 
nici numai una morală: 

. toate acestea sînt de la 
sine înțelese. Un comunist 
e confruntat cu noi reali
tăți sociale și filozofice a. 
căror investigare profundă 
cere o instrumentație de o 
mai mare finețe decît cu 
ani în urmă. Un comunist 
angrenează o direcție mo
rală strictă, dar într-o tex
tură complexă. Tendințele 
pe care le contrapunctează 
își proclamă și ele îndrep
tățirea în fața vieții și a is
toriei. Asta nu e o „luptă" 
care se rezolvă cu cîteva 
fraze sau gesturi. E o con- 
trapunere de planuri, mai 
bine zis de „lumi”. Un co
munist are de luptat cu a- 
ceste „lumi", verosimile, a- 
menințătoare, în favoarea 
lumii lui. Și lupta se duce 
în straturile 
tații umane, 
convențiilor, 
fiecare își proclamă 
vărurile din care e consti
tuit. Și care nu pot fi ne
glijate. Si care pot consti
tui la urma-urmei compo
nentele unui nou acord 
între ființă și existență 
(sînt termenii cu care am 
operat și în „Camera de 
alături”).

Noua mea piesă. dez- 
bătînd această problema
tică, se cheamă „APE ȘI 
OGLINZI”. Figura ei cen
trală. activistul Timotei, 
îmi este cea mai dragă, jdin 
toate personajele mele co
muniste. fiindcă are | cea 
mai nuanțată conștiință, în 
sensul larg, uman, al cu
vin tului.

— Cunoașteți gînduri," 
căutări și poate chiar ma
nuscrise, lucrări ale cole
gilor dumneavoastră de 
breaslă. Care sint aspec
tele principale sub care 
credeți că primăvara anu
lui 1971 s-ar putea institui 
ca „un moment" in dra
maturgia noastră ?
— Nu pot spune exact ce 

fac colegii mei. Sînt încre
zător că fiecare din ei 
folosește împrejurarea ma
rii sărbători a partidului 
pentru a da glas, prin o- 
pera lor, unei lumi ds 
gînduri șl sentimente Ins
pirate de evenimentele pe 
car^Te trăim și ai cărofajf4'. 
lozofi, moraliști, rapsozi 

i'.rîn* : sau! cronicari ne învrfedtit«c

stăpîn primordial i-a fost 
multă vreme alterată, dispu
tată. alienată. Aparține cu 
precădere comunismului să 
i-o restituie total în- 
tr-o zi. și înspre acea zi 
ne îndreptăm cu toții, sînt' 
convins. Am scris deci o 
piesă in care sint povestite 
avatarurile acestei conștiin
țe — de stăpîn — a omului 
de la o gratie primordială, 
postulată platonician, 
grație finală, propusă 
idealurile noastre ; de 
întâlnire primordială, 
nomică. sărbătorească, 
întîlnire pan-umană, 
fonică, în cadrul unui sta
diu festiv, a unei mereu

cesare și favorabile în lz- 
bîndirea idealurilor socia
liste. în închegarea unei 
mai puternice spiritualități. 
Port în mine rîvna de a 

acestor 
Idealuri, cu rădăcinile în
fipte in istoria noastră și 
cu vîrful fluturînd pe 
creasta viitorului lumii. 
Iubesc pe cei ce fac efor
tul de a îmblînzi și domina 
materia și, mai ales, pe cei 
ce-i dau pecetea idealului. 
Programul nobil al parti
dului pentru dezvoltarea 
unei ’ personalități ome
nești multilaterale este și 
programul meu ca scriitor. 
Astea sînt lucrurile pe care

Adresăm, de data aceas
ta, întrebarea menită să 
ducă la configurarea șan
tierului de creație artistică 
cunoscutului % dramaturg 
Paul Everac, autorul „CA- sluji permanenta 
MEREI | ~ .. ........ . '
lucrare 
Teatrului 
.Caragiale” din București 
dobîndirea premiului acor
dat de C.S.C.A. pentru 
cel mai bun spectacol al 
anului 1970 cu o piesă 
românească contemporană.

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a instituit 
in întîmpinarea aniversă
rii partidului un concurs na
țional de creație și interpre
tare teatrală recomandîr.d 
teatrelor să înscrie în re
pertoriul lor lucrări drama
tice noi. oglindind tradi
țiile revoluționare ale po
porului român, ale luptei 
clasei muncitoare și a în
tregului popor sub condu
cerea P.C.R.. pentru elibe
rare socială și națională, 
pentru doborîrea dictaturii 
fasciste, pentru instaurarea 
puterii democrat-populare. 
Concursul urmărește, de a- 
semenea, promovarea unei 
dramaturgii inspirate din 
realitățile noi ale tării 
noastre, din procesul de 
transformare revoluționară 
a societății, a conștiinței 
oamenilor, pe drumul fău
ririi și desăvîrșirii operei 
de construcție socialistă. 
Solicitările concursului ini
țiat de C.S.C.A. circum
scriu așadar sintetic larga 
sferă tematică prin inter
mediul căreia creatorul 
poate reflecta realitățile, 
noastre socialiste. istoria 
acestora, continua lor de
venire. .Neîndoios, atît as
pectele generoase ale te
maticii concursului, cît mai 
ales dorința dramaturgilor 
noștri de a se alătura o- 
magiului adus partidului 
de întregul nostru popor se 
vor materializa în noi crea
ții artistice.

— Am dori, tovarășe 
Paul Everac, să ne îm
părtășiți mai intii senti
mentele cu care, ca scrii
tor, intimpinați acest 
mare eveniment din isto
ria contemporană a pa
triei.
— Mă 

acțiunea 
Partidul 
pentru 
societăți 
învățat din exemplul 
să mă aplic realităților, să 
fiu atent la ceea ce se în- 
tîmplă în conștiințele oa
menilor de toate categorii
le, muncitorf. țărani, inte
lectuali. Am desprins, din 
istoria sa de o jumătate de' 
secol, gînduri despre isto
ria acestei țări supusă con
fruntării cu parametrii ci
vilizației actuale și. mai 
ales, cu idealurile perpetue 
ale comunismului. M-am 
străduit să definesc și eu, 
într-un fel, alături de a- 
tîția alții, conceptul de civi
lizație socialistă raportat la 
condițiile specifice socie
tății ' noastre. Am stat și 

' voi sta alături de marile 
îttfăptâjri'f' ale partiduliiip 
vișinii: șitlucrînd la altei®: 
și mai ■ mari. Am luptat, 
cum m-am priceput, cu 
arma cuvîntului, pentru 
deslușirea și netezirea unor 
direcții care mi se par ne-

DE ALĂTURI", 
ce a prilejuit 

Național „I.L. 
‘ din

la o
de 

la o 
mo- 
la o 
poli-

Este pentru noi o mare certitu
dine : Partidul Comunist Român a 
rezolvat în mod just,. în spirit mar- 
xist-leninist, problema națională, iar 
această înfăptuire de cel mai larg și 
mai profund interes social constituie 
una din marile cuceriri ale socialis
mului în România. Societatea noas
tră cunoaște, pe măsura înain
tării pe drumul socialismului, un 
proces legic de întărire a unității so- 
cial-politice a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a oamenilor 
muncii români și de alte naționali
tăți, a întregului popor. Această rea
litate este puternic 
ocuparea constantă 
partid și de stat 
de a asigura adîn- 
cirea continuă a 
democrației, per
fecționarea cadru
lui instituțional în 
care toți cetățenii, 
indiferent de na
ționalitate, ca fii 
egali ai patriei, își 
exprimă liber și nestingheriți opini
ile asupra modului în care se gospo
dăresc treburile țării, se transpun 
în viață hotărîrile partidului și sta
tului.

• Am expps, desigur, fapte îndeobște 
cunoscute. Dar tocmai asemenea a- 
devăruri fundamentale relevă sensul 
major al creării și misiunea socială a 
consiliilor naționalităților oamenilor 
muncii maghiari, germani, sîrbi — 
organisme vii, profund ancorate în 
viața țării, în realitățile din diferite 
județe. Ce domenii de preocupări a 
vizat și trebuie să vizeze activitatea 
noastră ? Credem că preocupările 
primordiale se cer concentrate spre 
soluționarea sarcinilor dezvoltării e- 
conomice stabilite de partid, sarcini 
care au — după cum bine se știe — 
profunde implicații politice, între care 
se numără și ridicarea economică și 
social-culturală a tuturor județelor ță
rii. Grija deosebită pe care 6 poartă 
conducerea partidului și statului nos
tru — personal tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu — față de dezvoltarea ra
pidă și multilaterală a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării 
creează cele mal trainice temelii 
drepturilor constituționale ale tutu
ror oamenilor muncii. în acest con
text, egalitatea în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei noastre se mani
festă în asigurarea condițiilor ca toți 
oamenii să poată munci, șă poată în
văța, să se poată bucura de un nivel 
de viață tot mai ridicat.

Argumente din cele mai grăitoare 
In această direcție oferă și rezulta
tele obținute în dezvoltarea județului 
Harghita, după reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială a țării. în ultima

perioadă a cincinalului 1966—1970 a 
crescut an de an valoarea investi
țiilor, care In anul 1970 a fost de 
două ori mai mare decît în anul 1967. 
Datorită acestui fapt se conturează 
un profil tot mal accentuat industrial 
al județului, pe harta căruia, în ulti
ma perioadă, au apărut noi obiective 
industriale moderne, iar cele exis
tente au fost modernizate și lărgite. 
Totodată, au fost ridicate importante 
edificii social-culturale, ceea ce 
face ca viața oamenilor mun
cii din această parte a țării să fie 
tot mai bogată și. frumoasă. în 
cadrul Frontului Unității Socialis
te, consiliul nostru a participat și

de exemplu, pe baza unui studiu 
efectuat împreună cu inspectoratul 
școlar județean, s-a dezbătut proble
ma aprovizionării bibliotecilor șco
lare cu cărțile cuprinse în recoman
dările bibliografice pentru lectura 
suplimentară a elevilor. Lucrările 
plenarei, la care au participat ca in
vitați reprezentanții inspectoratului 
școlar, ai unor biblioteci și ai orga
nelor de difuzare a cărții au scos la 
iveală faptul că nu este încă o con
cordanță deplină intre programa șco
lară și aprovizionarea bibliotecilor, că 
lipsesc unele titluri de cărți din biblio
tecile școlare, că editurile nu țin pa
sul întotdeauna

partidului?
Interviu cu dramaturgul Paul EVERAC

despre

3'1

organiza- 
oamenilor

reliefată de pre- 
a conducerii de

această 
un pas

le simt, cu accent sporit. In 
preajma aniversării.

Interviu consemnat de 
Natalia STANCU

substanță, 
fundamentale

muncii 
la realiza- 

sarcinilor 
acțiunilor 
glorioasei

de alte 
rîndul

proce
ed fo- 

nece- 
Din 
des-

cim să fim după puterile 
noastre.

contribuie
. politico-educativă

român, a devotamen- 
de orînduirea socialistă, ale societății ro- 

contemporane. 
că și in 
veți face

și deratizare. A ve- 
Dej să încheie con- 
Gheorghe Zaharia. La 

’ - lu-

personali- 
dedesubtul 

acolo undr 
ade4'

săr- 
săr- 

e- 
păși 

grație

Cred că e 
cînd o drama- 
încearcă pu- 
sensurile mai

Intimpinați
Cu ce lucrări

panoramic

CALITATEA PRODUSELOR

Gh. GRAURE

*

Cezar IOANA corespondentul „Scînteii'

la o asemenea 
lesne : o in- 
(referitoare la 

care, în actua-

ELEGANTĂ, DURABILITATE

O colecție 
rară

De peste 50 de ani, pensiona
rul Anton Triest din Arad este 
un statornic amator de obiecte 
rare. Și, pînă în prezent, a adu
nat mai bine de... 43 000 de e- 
xemplare 1 Printre acestea se 
află un bust de femeie în bronz 
sculptat de artistul italian Mino 
da Fiesole (1431—1484), o bucată 
din meteoritul căzut în 1789 în 
Mexic, patul de fier al ducelui 
Ioan de Zapolya, o pictură pe o 
frunză de copac din arhipelagul 
nipon ș.a. Din inventarul aces
tei originale expoziții strînse de 
el de-a lungul vremii, nu lipsesc 
nici alte lucruri menite să stîr- 
nească atenția celor interesați : 
o colecție de timbre (printre care 
un cap de bour, emisiunea a 
doua), decorații și medalii, o co
lecție de numismatică, alta de 
lepidoptere, figurine de elefanți 
din lemn de teak, 2 800 de...
nasturi, vederi, țigări și cutii de 
țigări. într-un cuvînt — un a- 
devărat muzeu în care găsești... 
tot ce vrei și nu vrei !

Accidentul
n-a mai 
avut loo

Petrecere de familie. La masă 
— loan Lucuț și cumnatul său 
loan Bănuț — amindoi din Baia 
Mare. La un moment dat, din 
ce, din ne ce, au ajuns la bă
taie. Primul a pus mina pe un 
lemn. O lovitură fulgerătoare in 
cap și cel de-al doilea a decedat. 
Pentru a-și ascunde fapta, loan 
Lucuț a transportat imediat vic
tima pe calea ferată din apro
pierea casei sale, in speranța 
ivirii unui tren. Accidentul insă 
intima să se producă. A apărut, 
in schimb, cantonierul, care, ob- 
servind cadavrul pe linia ferată, 
a pornit să anunțe organele de 
resort. In această situație, loan 
Lucut s-a hotărit să readucă vic
tima acasă pentru a incerca o 
altă soluție de a o ascunde. In 
numai citeva ore, insă, a fost 
descoperit și arestat. In prezent 
cazul său se află sub ancheta 
organelor de urmărire penală.

Dilemă 
eternă ?

In orașul Rm. Vîlcea 
scrie profi» Gheorghe -Miha! 
a fost dată în folosință 
nouă autogară în cartierul 
Ostroveni. , (Situată . la, o dis
tanță apreciabilă de gară și 
de centrul orașului, "această au
togară pune însă în fiecare zi 
un mare număr de călători pe 
drumuri. Pentru că, între ea și 
gară, nu circulă nici un mijloc 
de transport în comun. De ce ? 
„După cite se pare — remarcă 
în scrisoarea sa corespondentul 
nostru — cei ce ar trebui să ia 
o inițiativă în acest sens nu prea 
se grăbesc : cică, într-un viitor 
oarecare, se va muta însăși... 
gara lingă autogară ! S-ar putea 
să aibă dreptate. Dar dacă mun
tele (citește gara) nu se urnește 
cu una cu două spre Mahomed, 
este acesta un motiv ca dum
nealor să stea cu brațele încru
cișate ?.“ întrebarea ca orice în
trebare așteaptă răspunsul. Ci- 
ne-1 dă?

în propria-i 
cursă

O asociație de locatari din car
tierul Dealul Florilor din Dej a 
cerut cooperativei invalizilor 
„Drum nou” din Baia Mare să 
execute niște lucrări de depara
zitare 
nit la 
tractul 
scurt timp după aceea, 
ci area a fost executată. Gheor- 
ghe Zaharia a încasat banii, dar 
întîrzia să-i deconteze. între 
timp, el a mai executat și alte 
lucrări în numele aceleiași coo
perative. Tot cu bani gheață și 
tot fără să-i deconteze. Și, pen
tru că mai avea timp să se ocu
pe și de alte treburi, sub cuvint 
că poate să le facă rost de blă
nuri, a mai încasat de la Mesa- 
roș Cornelia, Varodi Iudith și 
alte peisoane însemnate sume de 
bani, după care a r.eușit să se 
facă nevăzut. N-a trecut însă 
mult și a căzut și el în propria-i 
cursă. Acum urmează... derati
zarea !

Epilog 
neprevăzut

Valerica Ioniță din București 
(str. Plutei nr. 19) se „speciali
zase" in prezicerea trecutului, 
prezentului și viitorului. Repu
tația ei de vrăjitoare a ajuns și 
la urechile Sultanei Tudor, Cos- 
tinei Băjenaru și Anetei Ochean, 
care s-au grăbit să o consulte. 
„Cineva încearcă să vă înșele — 
le-a spus, intre altele, ghicitoa
rea. La început n-o să vă dați 
seama, iar pe urmă o să fie prea 
tîrziu". Și, drept recompensă 
pentru sfaturi, le-a pretins di
verse obiecte in valoare de I 000 
lei. Prezicerea s-a adeverit insă 
numai in parte. Dindu-și seama 
că au fost inșelate chiar de către 
ghicitoare, cele trei femei s-au 
adresat organelor de miliție. Ce 
s-a intimplat în continuare e 
ușor de „ghicit". A fost trimisă 
în fața instanței de judecată., iar 
obiectele au fost restituite păgu
bașelor. Un epilog pe care nu-l 
ghicise. Rubrica redactată de : 

Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

Din experiența Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din județul Harghita

10,00—11,S0 Emlslunt-lecțil pen- l 
tru lucrătorii din agricultură. Cui- ? 
tura porumbului. Prezintă lng. ) 
Tlberiu Mureșan șl lng. Șt. Coșo- 
cariu. 18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Universal-șotron" — enciclopedie 
pentru copil. Din cuprins : Ce este 
„Alro" 7 ; Cum s-a construit podul 
de la Giurgeni—Vadul Oii 7 ; Ce 
este cameleonul 7 ; Cum sînt sal
vați oamenii din avalanșele de ză
padă 7 ; Unde se află „muzeul 
tehnicii populare" 7 ; Care este 
istoricul locomotivelor româneștl7. 
18,30 Cadran internațional. 19,05 
Cincinalul 1966—1970 în cifre și 
imagini. 19,10 Tragerea Prono- 
expres. 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cel mici. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 ROMÂNIA 
’71. AZI — JUDEȚUL CLUJ. Emi
siune de Rodtca Rarău. Imaginea: 
George Stlnea. 20,30 Tele-clnema- 
teca : 
după 
viile. 
Peck, 
chart. 
Poșta 
Telejurnalul de noapte. 22,45 Cam
pionatele europene de patinaj ar
tistic. Proba de perechi. Transmi
siune directă de la Zilrlch. Crainici 
comentatori : Radu Ionian, Cris
tian Țopescu, închiderea
emisiunii.

participă nemijlocit la dezbaterea 
principalelor documente de partid 
și de stat, a programelor de dez
voltare a județului, 
la activitatea _______
desfășurată de comitetul județean 
de partid și 
ții județene în ____
muncii din județ. In ultima perioadă 
am luat parte activă la acțiunile pri
vind popularizarea măsurilor stabili
te de conducerea partidului și statu
lui nostru pentru îmbunătățirea or
ganizării, planificării și conducerii 
agriculturii, a documentelor recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. și alo 
sesiunii Marii Adunări Naționale din 
decembrie 1970.

Sub conducerea directă a comite
tului județean de partid, împreună 
cu alți factori educativi, desfășurăm 
o largă activitate pentru cultivarea 
patriotismului socialist in rîndul oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară, a sentimentelor de frăție cu 
poporul 
tului față ... ____  _______
față de cauza partidului, față de pa
tria noastră —. Republica Socialistă 
România. Sub conducerea comitetului 
județean de partid, în colaborare cu 
alte organe județene și cu instituțiile 
culturale, consiliul nostru își aduce 
contribuția la popularizarea politicii 
și ideologiei partidului, la răspîndirea 
cunoștințelor științifice, la formarea 
concepției materialiste despre lume 
și societate a oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară.

Sprijinind activitatea organelor și 
instituțiilor culturale și de învăță- 
mînt contribuim, totodată, la valori
ficarea tradițiilor culturale ale po
porului român și ale naționalităților 
conlocuitoare, la râspindirea valorilor 
culturii noastre socialiste. Ca să evoc 
doar citeva exemple, numai din anul 
1970 — consiliul județean a spri
jinit organizarea aniversării a 150 de 
ani de la nașterea lui Friedrich En
gels, a 100 de ani de la nașterea lui 
Tudor Arghezi, a 300 de ani de la în
ființarea Liceului pedagogic din O- 
dorheiul-Secuiesc, a tomemofării a 
25 de ani de Ia moartea Iui Bela Bar- 
tok. ■■ t

în munca consiliului' s-a încetățe
nit metoda organizării unor studii in 
colaborare cu alte organe județene, 
dezbaterea unor probleme concrete 
de interes general. La ultima plenară,

cu cerințele ac
tuale ale școlii. 
Membrii consiliu
lui au făcut unele 
propuneri, între 
care și aceea ca 
Ministerul învă- 
țămîntului să asi
gure dotarea bi
bliotecilor școlare 
printr-un 

deu oarecum similar cu 
losit pentru determinarea 
sarului de manuale școlare, 
concluziile dezbaterilor am 
prins sugestia ca editurile să ur
mărească cu mai multă consecvență 
tipărirea cu prioritate a cărților ne
cesare tineretului școlar, iar organe
le de resort să asigure o mai judi
cioasă aprovizionare a bibliotecilor 
școlare cu cărți științifice și tehnice 
accesibile tineretului studios.

Sintem preocupați de continua 
fecționare a activității pe care o 
fășurăm pentru a răspunde 
cinste sarcinilor ce ne revin, aprecie
rilor maselor de oameni ai muncii 
din județ. în acest scop planul consi
liului județean elaborat pe trimestrul 
I al anului 1971 prevede o serie de 
obiective importante. Sînt stabilite 
măsuri pentru sprijinirea mai sub
stanțială a acțiunilor .organizate de 
comitetul județean de partid în ve
derea mobilizării oamenilor 
de naționalitate maghiară 
rea exemplară a tuturor 
de plan pe anul 1971, a 
stabilite în întîmpinarea

"aniversări a semicentenarului creării 
Partidului Comunist Român.

Ne-am gîndit, de asemenea, să e- 
fectuăm împreună cu organele de re
sort două studii privind modul cum 
se desfășoară activitatea pentru 
conservarea și valorificarea monu
mentelor istorice din județ și 
eficiența predării geografiei, și isto
riei patriei în educarea patriotică a 
tineretului școlar.

Perioada relativ scurtă care a tre
cut de la înființarea consiliilor oa
menilor muncii aparținînd naționali
tăților- conlocuitoare a dovedit jus
tețea măsurilor adoptate de partid 
pentru perfecționarea formelor de 
antrenare a tuturor maselor de oa
meni ai muncii fără deosebire de na
ționalitate la înfăptuirea politicii sale 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Experiența acu
mulată ne va permite, desigur, să.ne 
perfecționăm activitatea,. ...puș.ă,. în 
slujba politicii Partidului , Comunist 

1 Rânfâh,' a înfloririi patriei socialist®
Prof. ANTAL Imrepreședintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiara din județul Harghita

simt solidar cu 
pe care o duce 
Comunist Român 
construirea unei 

mai înalte. Am 
său

— Presupunem că aces
te gînduri care vă animă 
și-au aflat sau sint in 
curs de a-și afla concre
tizarea și in creația dum
neavoastră. Cu ce lucrări, 
așadar,. vă propuneți să 
intimpinați semicentena
rul partidului ?
— Am vorbit despre per

manenta idealului comu
nist, care într-un fel sau 
altul, a fost o dominantă a 
spiritului omenesc în în
cercarea lui seculară de a 
găsi cele mai potrivite for
me pentru valorificarea e- 
senței sale. M-a interesat 
această lungă și dramatică 
convulsie a spiritului ome
nesc încercînd numeroase 
fețe și forme, pentru a ac
cede cîndva la o mare 
bătoare. și anume la 
bătoarea deplinei lui 
mancipărl de stihie, a 
într-un stadiu de _ .
laică, așa cum presupun a 
fi, din punct de vedere spi
ritual, comunismul. 'Chinte
sența comunismului mi s-a 
părut a fi înscrisă în mo
mentul cînd omul se recu
noaște pe sine ca stăpîn 
desăvîrșit al creației și 
cînd realizează cu semenul 
său. comunicarea, deci si 
comunitatea cea ..mai -de
plină. Acest instinct al 
cbtfiunltății mi se pare 
ancestral, ascuns în memo
ria spirituală dintbtdeauna 
a omului, dar care n-a be
neficiat de destulă lumină, 
astfel că funcțiunea lui de

visate Mese de Gală. Așa 
se și numește de altfel 
piesa : MASA DE GALA.

E. aș spune, o meditație 
despre dialectica societății 
de pe poziția idealului co
munist.

— Preocuparea d-voas- 
tră, cu tendințe univer
saliste, e oarecum neaș
teptată, dat fiind că ne- 
ați obișnuit pină acum cu 
analize 
mânești 
Credem 
direcție 
mai departe.
— Cînd vorbim 

comunism, și mai ales des
pre esența lui. nu ne pu
tem desprinde de ideea uni
versalității, 
foarte bine 
turgie își 
terile cu _____ _
largi. în meditația eseistică 
se exprimă o oarecare for
ță de Sinteză. Direcția pa
rabolică pe care s-au exer
sat. cu succes variabil. Ho- 
ria Lovinescu. Ion D. Sîr- 
bu și destui tineri autori, 
ar putea fi fecundă și ri
dica ștacheta dramaturgiei 
în zona meditației despre 
lume, societate, istorie, de 
care e destulă nevoie. Mi 
se pare absolut firesc să 
fi ajuns și eu la o medi
tație asupra esenței comu
nismului. potențată, 
tr-un fel. de apropierea 
aniversării.

Dar nu m-am aplecat nu
mai asupra esenței, ci și 
asupra fenomenului.

Sâptdmîna
viitoare

MIHAI
I - 4

„Moby Dick" — ecranizare 
romanul lui Herman Mel- 
In distribuție : Gregory 

Orson Welles, Richard Baș- 
Regia . John Huston. 2'2,20 
TV de Ion Bucheru. 22,35

VITEAZUL
film românesc

pe ecran Regia : SERGIU N1COLAESCU, scenaribl : TITUS POPOVICI, imaginea : GARDESCU, FLORIN PIERSIC, SEPTIMIU SEVER, ILARION CIOBANU, GEORGE CORNEA, muzica : TIBERIU OLAH, cu : AMZA PELLEA, IRINA MIRCEA ALBULESCU, ION BESOIU, EMMERICH SCHAFFER, OLGA TUDO- RACHE, GYORGY KOVACS, IOANA BULCĂ, SERGIU NICOLAESCU, MARIA CLARA SEBOK, NICOLAE SECĂ REANU, AUREL ROGALSKI, ALEXANDRU HERESCU, decoruri: NICOLAE TEODORU, ZOLTAN SZABO, costume: HORTENSIA GEORGESCU, MIRCEA MILCOVICI, sunetul: ing. A. SALA- MANIAN, montajul : IOLANDA MTNTULESCU
...Trenul rapid nr. 15 (la ducere) 

și nr. 66 (la întoarcere) pleacă din 
București Nord la ora 13,37 în di
recția Ploiești — Brașov — Timi
șoara și se întoarce peste două zile
și două nopți tot în București (ora 
12,47) trecînd prin Arad — Oradea 
— Cluj — Suceava — Pașcani — 
Iași ș.a.m.d. în intervalul celor 48 
de ore de mers continuu, rapidul e 
asaltat de zeci de mii de călători. 
Dar iată — abia a plecat din Gara 
de Nord și, ca la o comandă, apro
ximativ 50 de pasageri se îngrămă
desc la cele două capete ale vago- 
nului-restaurant. Sînt mai mulți 
decît pot încăpea înăuntru. Punem 
o primă întrebare : ce ,s-ar. întîmpla 
dacă în loc de 50 de oameni ar veni 
la vagonul-restaurant — să zicem — 
300 ?

— Pot ocupa locuri Ia mese 40—50 
de persoane — restul așteaptă — 
răspunde șeful acestei unități de a- 
limentație publică.

— Cît ?
— Durata consumului în tren e 

de 50 de minute.
Facem un exercițiu simplu de 

aritmetică : 300 (de oameni) : 50 (de 
minute) = 6 (ore). Prin urmare, ul
tima serie de clienți ar izbuti să ia 
masa de prinz după 6 ore ! Comu
nicăm rezultatul calculului nostru 
șefului de unitate. El saltă din 
umeri și zice :

— De fapt, timpul mesei e limi
tat doar teoretic. Practic,. cei 50 de 
clienți care apucă locurile (în pri
ma serie) nu le mai eliberează de
loc. Sînt oameni care stau cu un 
coniac și cu un pahar de sifon' în 
față de la București la Oradea 1

Așa e. Faptul a fost verificat și 
de noi La fața locului. între călători 
se află unii care nu pot rezista în 
tren decît așezați comod în vago
nul-restaurant cu nelipsitul coniac 
în față. Stau și se uită în fundul 
paharului. De ce nu este limitat 
(practic, pentru că teoretic este) 
timpul „degustării” aperitivelor 
spirtoase î Pare greu de crezut,

dar degustarea pare (pentru 
gonul restaurant) convenabilă: 
tățile de alimentație publică 
trenuri funcționează după 
„legi” proprii, paradoxale, 
făcut „inventarul” 
vagonul-restaurant al 
nr. 15. Constatare : 
se găseau nu mai 
400 kg de băuturi alcoolice ! Țuică, 
drojdie, coniac etc. Mîncare ? 1,7 kg 
carne de vacă, 3—4 kg carne de 
porc, cîteva kg de legume... O ni-

niște
Am 

mărfurilor din 
rapidului 

în unitate 
puțin de

în afară de „spirtoase 
iată ce se mai servește : ciorbă de 
perișoare („realizată” cu mari difi
cultăți in bucătăria improprie a va
gonului), ciorbă de văcuță, de porc... 
Rezultatul acestei „orientări comer
ciale" ni-1 comunică bucătarul va- 
gonului-restaurant din rapidul 
nr. 15 :

— Am plimbat ciorba de peri
șoare 2 zile prin 10—15 orașe. Iat-o, 
mă întorc cu ea din nou la Bucu
rești.

SERVICII FEROVIARE
LINIE... MOARTA

mica toată ! Valoarea băuturilor al
coolice — 10 000 lei, valoarea pro
duselor alimentare — cîteva sute 
lei. E clar : cei ce acaparează me
sele se... eternizează la restaurant 
și pentru că acesta este „profilul” 
vagonului.

De fapt, ce anume ar dori să gă
sească omul in vagonul-restaurant? 
Am făcut un sondaj ad-hoc : călă
torii chestionați erau parcă vprbiți. 
Toți au răspuns cam așa : gustări, 
cît mai multe și mai felurite gus
tări. Apoi : fructe, dulciuri, băuturi 
răcoritoare, apă minerală. Și ce se 
găsește ? Două-trel feluri" de gus
tări, nici un fel de fructe, apă mi
nerală deloc, iar răcoritoare sînt... 
cît beau 5 oameni însetați 1 Ai sen
zația că „Romvared” încearcă să 
înoate împotriva curentului pentru

— Dar de ce Încercați să „vin- 
deți“ ceea ce nimeni hu e dispus să 
cumpere ?

- — Din obligație Sîntem obligați
să avem în tren o mulțime de pro
duse pe care nu le-am vîndut nici
odată. în schimb, n-avem nici apă 
de băut.

Ce și cine obligă 
practică ? Am aflat 
strucțiune a M.C.I. 
„minimul necesar") 
lele condiții, practic mei nu mai e 
valabilă ! Fără alte comentarii...

între timp, trenul rapid hr, 15 a- - 
lunecă pe șine cu viteză maximă. 
Sîntem la Oradea. Vorbim cu călă
torii. Mulți se miră de ce lucrează 
așa de prost „Romvared“-ul. (In 
traducere liberă Romvared în
seamnă : România, vagoane-restau-

rant și de dormit). Un tren 
10—15 vagoane ; ca să ajungi, din 
față, la vagonul-restaurant, pentru 
un pahar de apă sau pentru o chiflă, 
riști să-ți pierzi nasturii de la 
haine. Decît să treci prin 15 va
goane, mai bine renunți. Este inex
plicabil de ce pasagerii nu sînt ser
viți direct în compartimente (cu 
mărfurile mărunte care pot fi aduse 
acolo, firește). Oare numai pentru 
a obliga tot trenul să facă acel pe
lerinaj inutil spre vagonul-restau
rant ? Nu ne-a mai surprins deloc 
cînd am aflat că „Romvared” este 
una dintre cele mai puțin rentabile 
întreprinderi comerciale din țară.

— De ce nu aprovizionați cum se 
cuvine restaurantele din trenuri ? 
De ce nu creați condiții civilizate 
pentru. servirea publicului ?

Am pus aceste întrebări mai mul
tor tovarăși din conducerea „Rom
vared”, intre care se aflau : M. Po- 
povici — contabil-șef ; Radu Ma
rin — șeful serviciului de exploa
tare a vagoanelor-restaurant ; E 
Voinovschi — șeful serviciului pla
nificării.

„In esență, ne-au spus Interlocu
torii menționați, sînt și lipsuri ale 
întreprinderii noastre, dar în per
fecționarea servirii publicului avem 
și foarte multe greutăți obiective”... 
Și a început imediat enumerarea... 
Nu, nu a lipsurilor întreprinderii, 
ci a greutăților obiective. Și au fost 
multe. Dar, totuși, puține de na
tură să împiedice efectiv perfec
ționarea servirii publicului în tre
nuri De aceea ne-am permite să 
apreciem că nu atît greutățile — 
mai’ mult sau mai puțin obiective — 
frîneazâ perfecționarea serviciilor 
publice în trenuri, ci mai degrabă 
lipsa (în unele cazuri totală) de 
inițiativă a conducerii „Romva
red"-ului. Dar despre toate acestea 
și despre alte servicii feroviare 
aflate încă pe linie moartă — în
tr-un articol viitor.

La Combinatul textil nr. 2 din Timișoara

Fără îndoială, Combinatul 
textil nr. 2 din Timișoara își are. 
In ciuda varietății produselor, 
un loc bine conturat în cadrul 
industriei ușoare a orașului de 
pe Bega. Numai aici se fabrică 
pălării pentru femeile și bărba
ții acestei țări, ca să luăm doar 
un exemplu, deși s-ar putea al
cătui o întreagă listă a produse
lor cu caracter de unicat.

Pentru producția acestui an 
au fost pregătite și introduse în 
fabricație 126 de articole noi din 
țesături de lină și mătase, noi 
modele de pălării și cravate, în 
peste 1 560 de poziții coloristice. 
Prin sondaje periodice sau prin 
scrisori primite de la reprezen
tanți ai comerțului și de la be
neficiarii direcți ai produselor 
— cumpărătorii — combinatul 
timișorean „colecționează" cu
vinte bune la adresa unor pro
duse. între care se află tergalu- 
rile, stofele din lîriă pură pentru 
pardesie de damă și stofele din 
semilină pentru costume. A- 
precieri asemănătoare sosesc 
șl de peste fruntariile țării, de 
acolo de unde produsele purtînd 
marca de fabricație a unităților 
combinatului timișorean și-au 
creat „vad” în competiția cu fir
mele străine de mare prestigiu.

Asemenea cuvinte de laudă au 
venit din Polonia, Ungaria, R. F. 
a Germaniei, Anglia, R, D. Ger
mană. U.R.S.S. etc.

Firește, priceperea profesio
nală joacă un rol de prim ordin 
în bătălia cu depășirea ștachetei 
calității, iar în combinat se des
fășoară cursuri de ridicare a ca
lificării și de specializare pen
tru muncitori,, maiștri și tehni
cieni. Această „sete de nou“ 
este însă armonios îmbinată cu 
înnoirea proceselor tehnologice, 
a tehnicii din dotarea fabrici
lor. Se cuvine să amintim, de 
asemenea, punerea la punct a 
tehnologiilor pentru prelucrarea 
firelor din poliesteri-lînă și po- 
liesteri-celofibră, pentru încleie- 
rea articolelor din tergal etc. 
Sint doar cîteva din preocupă
rile specialiștilor, tehnicienilor și 
muncitorilor de la Combinatul 
textil nr. 2 din Timișoara, me
nite să adauge noi plusuri de 
frumusețe, eleganță și durabili
tate variatei game de produse 
realizate în cele 5 fabrici. Iar în
ceputul este — în mod cert — 
de bun augur.
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Vizita președintelui 
Oficiului Național 

de Planificare
al R. P. Ungare

Cu prilejul vizitei pe care o face 
în țara noastră Parcli Imre, președin
tele Oficiului Național de Planificare 
al R. P. Ungare, ambasadorul acestei 
țări la București, Ferenc Martin, a 
oferit marți seara un cocteil.

Au participat Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exterior, 
alte persoane oficiale. (Agerpres)
Deschiderea expoziției 
„1821 în documentele

epocii11
Sub egida Direcției generale a 

Arhivelor Statului, marți dimineața 
s-a deschis în Capitală expoziția 
„'821 în documentele epocii", consa- 
c ată aniversării a 150 de ani de la 
mișcarea revoluționară condusă de 
Tudor Vladimirescu.

In sălile Muzeului Arhivelor Sta
tului sint expuse documente origi
nale : acte oficiale, proclamații ale 
lui Tudor Vladimirescu către popu
lația Bucureștiului, scrisori și alte 
mărturii care prezintă atmosfera ani
lor 1816—1821, desfășurarea și extin
derea mișcării revoluționare.

Alocuțiunea de inaugurare a expo
ziției a fost rostită de Gheorghe Ti- 
tireanu, directorul Direcției generale 
a Arhivelor Statului.

La vernisaj au participat repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Interne, cercetători, profe
sori de istorie, muzeografi, ofițeri su
periori din Ministerul Forțelor Ar
mate, un numeros public.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

șl 6 februarie. In țară : Vremea va fi 
în general rece. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de lapovlță și ninsoare in 
Moldova, Dobrogea șl Bărăgan, unde și 
vîntul va prezenta intensificări la în-' 
ceputul intervalului, viscolind local ză
pada. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 10 grade și zero 
grade, local mai coborîte, iar maximele 
între minus 6 și plus 4. grade. In Bucu
rești î„ Vremea va, continua să se ră- 
ceădcă, mal ales în prima parte a in
tervalului. Cerul va ■ fi nial mult aco- 
pefrtivVor cădea precipitații sub formă- 
de lapoviță șl ninsoare. Vîntul va pre-, 
zenta intensificări temporare din Bold
est. Temperatura în scădere.

Ediția 1971 a examenului de bacalaureat și concursului
de admitere în învățămîntul superior

/

Ministerul învățămîntului face ur
mătoarele precizări cu privire la des
fășurarea examenului de bacalaureat 
în anul 1971 și a concursului de ad
mitere în învățămîntul superior pen
tru anul universitar 1971/1972.

1. Cursurile școlare ale ultimului 
an de studii al liceelor de cultură 
generală, de artă și liceelor de spe
cialitate se încheie, potrivit structurii 
anului școlar, la 25 mai. în perioada 
26 mai — 15 iunie, elevii se pregă
tesc individual pentru examenul de 
bacalaureat. Conducerile liceelor or
ganizează în această perioadă con
sultații la obiectele prevăzute pen
tru examenul de bacalaureat, parti
ciparea elevilor fiind facultativă.

2. Examenul de bacalaureat Ia li
ceele de cultură generală se susține,

, ca și în anii precedenți, la următoa
rele obiecte de învățămînt : secția 
reală — literatura română (scris și 
oral) ; matematica (scris și oral) ; 
fizica, chimia sau biologia, la alegere 
(oral) ; secția umanistă — literatura 
română (scris și oral) ; una din lim
bile străine studiate în liceu sau 
limba latină (scris și oral) ; istoria 
României, filozofia și socialismul 
științific sau biologia, la alegere 
(oral).

Candidații proveniți din liceele cu 
predare în limbile naționalităților 
conlocuitoare susțin examen scris și 
oral și la literatura maternă, oricare 
a fost secția urmată (reală sau uma
nistă).

La liceele de specialitate, exame
nul de bacalaureat se va susține la : 
literatura română (scris), proba prac
tică și disciplina de profil (oral). Fe 
lingă acestea, în funcție de profilul 
liceului, candidații mai susțin urmă
toarele probe :

a) La liceele industriale și specia
litățile mecanica agricolă, îmbună
tățiri funciare șl cadastru și organi
zarea teritoriului de la liceele agri
cole : matematica (scris și oral) și 
un obiect la alegere (oral) între al 
doilea obiect de specialitate prevă
zut în planul de învățămînt și fizi
că ; la specialitățile cu profil de 
chimie, fizica se înlocuiește cu chi
mia.

b) La liceele silvice și liceul indus
trial specialitatea exploatări, con
strucții și transporturi forestiere ; 
matematica (scris și oral) și un o- 
biect la alegere (oral) între al doilea 
obiect de specialitate prevăzut în 
planul de învățămînt și botanică.

c) La liceele economice și specia
litatea contabilitate și merceologie 
agricolă de la liceele agricole : mate
matica (scris și oral) și- un obiect la 
alegere (oral) între economia poli
tică și chimie (cu excepția speciali
tăților planificare-contabilitate și 
statistică, pentru care chimia se în
locuiește cu fizica).

d) La liceele agricole, la speciali
tățile agronomie, horticultură, pro
tecția plantelor, zootehnie și veteri
nară : botanica (scris), cu excepția 
specialităților veterinară și zooteh
nie, pentru care botanica se înlocu
iește cu zoologia (scris) și un' obiect

nîe (sesiunea de vară) și 20—31 au
gust (sesiunea de toamnă).

Absolvenții liceelor de artă susțin 
probele practice de specialitate ale 
examenului de bacalaureat în pe
rioada 26—31 mal pentru sesiunea de 
vară și în perioada 17—19 august 
pentru sesiunea de toamnă. Proba 
practică la liceele de. specialitate se 
susține o dată cu proba orală la dis
ciplina de profil.

Lucrările scrise se vor desfășura, 
ătît la liceele de cultură generală, 
cit și la liceele de specialitate, la 
următoarele date :

Sesiunea de vară — a) 18 iunie — 
la literatura română ; b) 20 iunie — 
la matematică (secția reală) și la 
limba modernă sau limba latină 
(secția umanistă) la liceele de cultură 
generală; la matematică, pentru licee
le de specialitate cu excepția liceelor 
agricole — specialitățile agronomie, 
horticultura, protecția plantelor, zoo
tehnie și veterinară la care matemati
ca poate fi înlocuită cu chimia, la a- 
legerea candidatului; c) 22 iunie — la 
literatura maternă pentru liceele cu 
predare în limbile naționalităților con
locuitoare ; la botanică, pentru liceele 
agricole, specialitățile : agronomie, 
horticultură și protecția plantelor ; la 
zoologie, pentru liceele agricole, spe
cialitățile : veterinară și zootehnie. 
Sesiunea de toamnă : a) 20 august — 
la literatura română ; b) 22 august — 
la matematică (secția reală) și la 
limba modernă sau limba latină (sec
ția umanistă) — la liceele de cultură 
generală ; la matematică, pentru li
ceele de specialitate cu excepția li
ceelor agricole — specialitățile agro
nomie, horticultură, protecția plan
telor, zootehnie și veterinară la care 
matematica poate fi înlocuită cu chi
mia, la alegerea candidatului ; c) 25 
august — la literatura maternă pen
tru liceele cu predarea în limbile na
ționalităților conlocuitoare ; la bota
nică, pentru liceele agricole, speciali
tățile : agronomie, horticultură și 
protecția plantelor ; la zoologie, pen
tru liceele agricole, specialitățile : ve
terinară și zootehnie.

La ambele sesiuni ale examenului 
de bacalaureat din anul 1971 se pot 
prezenta absolvenții liceelor de cultu
ră generală, de artă și ai liceelor de 
specialitate (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență), seria 
1971, precum și persoanele care 
au absolvit între anii 1967—1970 
și care nu au susținut examenul 
sau l-au susținut o singură dată, fără 
a-1 promova. Absolvenții din seriile 
1967—1970 care au susținut examenul 
de două ori, fără a-1 promova, se 
pot prezenta, pentru ultima oară, nu
mai la una din cele două sesiuni ale 
anului 1971. Absolvenții liceelor de 
cultură generală, cursuri de zi și în- 
vățămînt fără frecvență, din seriile 
menționate, vor susține examenul de 
bacalaureat la secția pe care au ur
mat-o (reală sau umanistă) ; absol
venții cursurilor serale vor susține 
examenul de bacalaureat numai 
secția reală.

4. în desfășurarea examenului 
bacalaureat comisiile vor. urmări

la

de
,___ , .,___ _____ în

'Tă‘“ âlegere (scris și oral) întte,’chi-'“",'’:'îriî<^<i,idieosebit';maturitatea: de'gîbdire’ ‘ 
mie și matematică. . 1

3. Examenul de bacalaureat se des
fășoară în perioadele 18—28 iu-

a ,‘,'can.didațilâr, capacitatea: ide dinte-" 
ză și generalizare, posibilitatea de a 
interpreta în . mod științific fenome-

nele naturii, evenimentele social-is- 
torice, precum și priceperea de a a- 
plica în practică și Viață cunoștin
țele acumulate în timpul studiilor 
liceale.

5. Concursul de admitere In institu
țiile de învățămînt superior pentru 
anul universitar 1971/1972 va avea 
loc. ca și în anii precedenți. în luna 
iulie. Pentru cursurile de zi și se
rale (toate secțiile, inclusiv subingi- 
neri) între 10—20 iulie 1971. Etapa 
prealabilă, cuprinzînd probele elimi- i 
natorii, pentru unele facultăți (arhi
tectură, comerț exterior, învățămînt 
artistic) între 4 și 8 iulie 1971. 
Pentru secțiile : regie de teatru și re
gie de film cu durata de'2 ani, con
cursul de admitere se va ține între 
25 august și 25 septembrie, în două 
etape. Pentru facultățile și secțiile la 
care nu se completează cifra de șco
larizare se va organiza un al doilea 
concurs de admitere, în perioada 5— 
12 septembrie 1971. Pentru secțiile 
de subingineri, "al doilea concurs se 
va desfășura între 15 și 22 septem
brie 1971. Pentru învățămîntul fără 
frecvență (toate secțiile) concursul va 
avea loc între 15 și 22 septembrie 
1971. înscrierile pentru concursul de 
admitere încep cu 6 zile înainte de 
concurs și se încheie cu 24 ore îna
inte de deschiderea concursului (sau 
a probelor preliminare).

Condițiile de înscriere, disciplinele 
și probele concursului sint cele din 
anul precedent, cu următoarele mo
dificări :

a) în învățămîntul superior agricol 
și economic, precum și unele secții 
de subingineri, absolvenții liceelor 
de specialitate, în loc de zoologie, e- 
conomie politică, fizică sau chimie, 
vor putea alege una din disciplinele 
susținute la examenul de bacalaureat 
corespunzătoare secției -la care se în
scriu la admitere. (De exemplu, zoo
tehnie în loc de zoologie, contabili
tate în loc de economie politică sau 
o disciplină tehnologică de profil în 
loc de fizică sau chimie). Precizări 
în acest sens vor fi date pentru fie
care secție in broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior 1971“.

b) La secția de comerț exterior de 
la Academia de studii economice, în 
etapa preliminară se vor susține pro
be scrise și orale, eliminatorii la o 
limbă străină la alegere (rusă, fran
ceză, germană, engleză).

c) în învățămîntul filologic din ca
drul universităților, la secțiile de 
limbi străine se va putea alege, ca a 
doua specialitate, limba română sau 
una din limbile străine de largă cir
culație studiate în liceu ; la secțiile 
de limbă română se va putea alege o 
limbă romanică, limba latină sau 
orice limbă de largă circulație din 
cele studiate în liceu. La secțiile de 
limbi străinp se va susține cîte o 
probă scrisă și una orală pentru fie
care din specialitățile alese, iar la 
secțiile de limbă română se va sus
ține o probă scrisă la limba română, 
o probă scrisă la literatura română, o 
probă scrisă și una orală la limba 
străină. Se vor folosi ' programele 
după care s-a studiat limba respec
tivă în liceu.

■ ‘Toate .problemele referitoare la ■ 
; concursul", de admitere vor fi prezen

tate pe larg în broșura „Admiterea 
în învățămîntul superior" ediția 1971.
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. CHINEZĂ

O imagine sintetică 
a Șanhaiului de astăzi

Terasa etajului 24 al unui 
hotel central ar fi un loc 
ideal pentru o privire pa
noramică asupra unui oraș, 
dar nu și cînd e vorba de 
Șanhai, ale cărui contururi 
doar se ghicesc prin 
albastrul de-o limpezi
me nefirească al primelor 
dimineți de toamnă. De 
jur-împrejurul Șanhaiului, 
încingîndu-1 ca un brîu de 
oțel și foc, se înalță sute de 
coșuri de uzine și fabrici. 
Alte sute și mii de car
gouri, șlepuri, șalupe, re
morchere, pescadoare, șa- 
landre și tancuri petroliere 
navighează fără odihnă pe 
fluviul Hoang Po, care tre
ce prin inima orașului, în 
timp ce pe marile bulevar
de Sun Iat-sen, Nankin, 
Yenan și altele se revarsă 
un fluviu neîntrerupt de 
oameni, mașini, bi și trici
clete, printre clădiri monu
mentale care adăpostesc in
stituții administrative, cen
tre de învățămînt superior 
și de cercetări științifice, 
hoteluri și magazine uni
versale. Dar pe acest o- 
raș-gigant, comparabil, ca 
număr de locuitori, doar 
cu New York și Tokio 
— cel mai mare centru 
economic al R. P. Chineze, 
în care se realizează peste 
o pătrime din producția in
dustrială a țării — l-am cu
noscut mai îndeaproape prin 
pavilioanele expoziției per
manente a orașului. Acolo, 
în fața celor peste 5 000 de 
produse realizate de ener
getica, siderurgia, construc
ția de mașini, chimia, elec
trotehnica, industria nava
lă, ușoară și alimentară a 
Șanhaiului, am avut revela
ția imaginii sintetice a 
unei economii dinamice, 
aflată în plin proces de 
modernizare, perfecționa
re și diversificare a pro
ducției.

De fapt, denumirea de 
„expoziție permanentă" se 
referă doar la factorul 
timp, ea fiind deschisă tot 
anul. în schimb, exponate

le sale se împrospătează 
„din mers", pe măsură ce 
apar noi produse (în 1970 
— peste 1 000). Primul pa
vilion al expoziției este ai
doma unei imense hale de 
producție dintr-o uzină. 
Mașini-unelte și agregate, 
utilaje și instalații iși de
monstrează „pe viu", în 
stare de funcționare, înalte
le lor performanțe tehnice. 
O mașină complexă de șle
fuit realiza, în fața vizitato
rilor, din cea mai obișnuită 
tablă de oțel, o oglindă de 
proporții neobișnuite, mai 
strălucitoare decît cristalul. 
Asemenea piesă-oglindă, 
necesară industriilor elec
tronice, electrotehnice, de 
aparataj optic și mecanică 
fină, am întîlnit-o reprodu
să a doua zi, la scară in
dustrială, în timpul vizitei 
la fabrica de mașini-unel
te. în același pavilion, rețin 
atenția premierele indus
triale ale anului 1970, unele 
din ele prototipuri sau abia 
intrate in fabricație, care 
încorporează o mare in
vestiție de inteligență, e- 
lemente originale care re
prezintă tot atîtea contri
buții pe care harnicul și în
zestratul popor chinez le 
aduce la dezvoltarea tehni
cii contemporane. Sint ex
puse aici mașini complexe 
cu comandă-program, strun
guri Carusel și strunguri 
perfecționate cu mai multe 
axe, mașini de rectificat, 
freze automate, motoare e- 
lectrice de diferite tipuri 
și mărimi, machete ale 
noilor tancuri . petroliere, 
spărgătoare de gheață sau 
cargouri maritime de peste 
12 000 de tone, înzestrate cu 
motoare de 10 000 CP. O 
altă machetă prezintă un 
convertizor în care se ela
borează, prin insuflare cu 
oxigen (cea mai nouă re
țetă utilizată pe plan mon
dial), o șarjă de oțel de 120 
tone, într-un timp de 10 ori 
mai redus decît în clasicele 
cuptoare „Martin".

împreună cu Ciou Wen-

ln, membru în conducerea 
expoziției, am făcut „pro
ba" unei elegante limuzine 
decapotabile, care, prin ca
racteristici tehnice, viteză, 
motor de 100 CP și finisaj 
excelent, rivalizează cu ti
puri de autoturisme de lux 
produse în alte țări. Ală
turi, se aflau expuse dife
rite tipuri de tractoare de 
la 14 la 45 CP, camioane și 
autovehicule utilitare, auto
buze și troleibuze, iar o tî- 
nără fată, Ciu Go-ciu, 
manevra cu siguranță un 
uriaș excavator cu ac
ționare hidraulică. într-un 
pavilion alăturat, o altă tî- 
nără muncitoare, Șia Ciun- 
iu, supraveghind pupitrul 
de comandă al unui război 
automat de țesut (bineîn
țeles, fără clasica suveică), 
a izvodit în fața noastră, 
cît ai bate din palme, un 
colț superb de grădină cu 
flori și desene de mătase 
in relief. Cu simfonii și 
cascade de culori în contex
turi dintre cele mai atrăgă
toare, închipuind motive 
folclorice chineze și însem
ne ale contemporaneității, 
ne-a desfătat privirile în
tregul pavilion destinat 
vestitelor mătăsuri natura
le, cărora li s-au adăugat, 
în ultimii ani, nu mai puțin 
solicitatele țesături din fire 
și fibre sintetice. De o a- 
tenție specială se bucură un 
nou tip de țesături de mă
tase în care firele sînt îm
binate în așa fel, incit a- 
cestea capătă, după chipul 
celui (sau mai bine-zis, a 
celei) care o poartă, după 
lumina sau umbra din în
căpere sau de afară, culoa
rea cea mai potrivită.

Ingeniozitatea, iscusința 
și migala — trăsături defi
nitorii ale multimilenarei 
arte chineze, amplificate și 
ridicate pe o nouă treaptă 
de condițiile optime oferite 
de socialism afirmării per
sonalității umane — își gă
sesc o strălucită reprezen
tare în pavilionul dedicat

electronicii, electrotehnicii, 
și automaticii : minuscule 
aparate de radio cu tranzis- 
tori și sunet stereo, televi
zoare și mașini electronice 
de calcul, aparate radar 
pentru navigație și micro- 
scoape, aparatură medi
cală perfecționată pen
tru investigare, diagnos
ticare și tratament, a- 
parate de măsură și con
trol cu precizii de microni 
și chiar dispozitive auto
mate de prevenire a incen
diilor, în raza cărora o 
seînteie sau un băț de chi
brit aprins declanșează o 
sirenă.

Alte pavilioane ale ex
poziției, în special cele de
dicate bunurilor de larg 
consum — de la tricotaje, 
confecții și încălțăminte 
pînă la cele mai diferite ar
ticole și obiecte de uz cas
nic și personal — sînt îm
prospătate mai des, pe mă
sură ce apar noi și noi 
produse. La fel se întîm- 
plă cu vitrinele meșterilor 
artizani, în care excelează 
sculpturile de rară finețe 
în fildeș, os, jad, marmură, 
bambus.

Firește, este cu neputință 
să te oprești, fie și în trea
căt măcar, asupra acelor 
exponate industriale pe 
care trebuie să le însoțești 
cu superlative. Multe dintre 
acestea sînt de dată recen
tă, răspunsuri concrete ale 
clasei muncitoare din Șan
hai în aplicarea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al 
P.C. Chinez. în zilele în 
care am vizitat Șanhaiul, 
ca și alte localități (Pe
kin, Ceanșa, Yenan, Canton 
etc), întregul popor chinez 
se pregătea cu însuflețire 
să sărbătorească, în acest 
an, împlinirea a 50 de ani 
de la crearea Partidului 
Comunist Chinez cu noi și 
însemnate realizări ,în con
strucția socialismului în pa
tria sa.

Petre POPA

R. D, GERMANĂ

Turneele de sală s-au încheiat, 
începe... turneul în țările nordice

Interviu cu antrenorul emerit N. NEDEF
— Echipa națională, intre 21 

februarie și 10 martie,: va sus
ține cinci meciuri, in ordine, cu 
Danemarca, Suedia, Norvegia, Fin
landa, Islanda, probabil în capitalele 
țărilor respective. Valoarea recunos
cută a echipelor țărilor nordice, fap
tul că, între meciuri, vom face de
plasări obositoare, într-un timp scurt, 
ne pun probleme nu dintre cele mai 
ușoare.

Din motive diferite, echipa ce o 
vom prezenta în turneul nordic va fi 
lipsită de unele din marile ei ve
dete. Gruia, Gațu, Goran, de pildă, 
sint angajați în C.C.E. cu echipa lor 
de club, Steaua. Acest „rău" ar pu
tea să constituie, pină la urmă, un 
bine : vom putea vedea la lucru, vom 
roda mai insistent o serie de jucă
tori care, deși valoroși, au stat în 
postura de rezerve la marile com
petiții din ultima vreme.

în situația actuală, lotul se compu
ne din următorii : Penu, Orban 
(portari), Cosma, Samungi, Moldo
van, Chicidt. Dan Marin, Schobel, 
Roșescu, Gunesch, Bota, Licu, O. 
Schmidt, Voinea, Palco, Birtolom, 
Coasă, Stef (jucători). Să sperăm că 
acest turneu va însemna pentru cei 
mai mulțl dintre eî o opțiune în ve
derea titularizării pentru olimpiadă.

O dată cu turneul de sală de la 
Cluj, campionatul masculin de hand
bal intră într-o vacanță de aprojei- 
mat’v o lună și jumătate. în acest 
răstimp însă, echipa națională, pre
cum și formația campioană, Steaua, 
participă la o serie de intîlniri inter
naționale (ultima, după cum se știe, 
aflindu-se angajată in faze superioa
re ale „Cupei campionilor europeni"). 
In legătură cu aceste două momente 
ale activității curente din handbalul 
nostru masculin — turneul de la Cluj 
și „vacanța activă" a jucătorilor 
fruntași — am solicitat un scurt in
terviu antrenorului federal Nicolae 
Nedef.

— Vă rugăm, mai iutii, citeva apre
cieri despre turneul de la Cluj.

— Acest al treilea turneu de sală, 
ca și primele două, îl consider ex
trem. de util. El ne-a arătat, aș zice, 
adevărata valoare a echipelor noastre 
divizionare. Cum toate formațiile au 
fost puse în perfecte condiții de ega
litate în ce privește locul meciurilor
— și antrenorii respectivi și noi, cei 
ce urmărim pregătirea selecționabili- 
lor, ne-am putut da seama foarte 
bine de raportul de forțe ce există 
actualmente în divizia A. Valoarea 
echipelor apare în continuă și îm
bucurătoare creștere. Steaua, Univer
sitatea București și Dinamo București 
își mențin pozițiile fruntașe.

— Acest ciștig al handbalului poate 
fi pus și pe seama sistemului com- 
petițional ?

— Fără discuție. Sistemul competi- 
țional actual, sistem de întreceri cu 
„etape comprimate" in turnee de 
sală (sub aceeași formă se 
dispută și campionatul de baschet), 
își are rațiuni precise : pregătirea 
echipelor fruntașe, inclusiv deci a 
componenților reprezentativei națio
nale, în condițiile marilor competiții
— campionate mondiale, turnee olim
pice. Subordonarea intereselor de 
club intereselor echipei naționale 
n-ar mai trebui, după părerea mea, 
pusă în discuție. în fond, sîntem 
campioni mondiali ; cu această carte 
de vizită vom participa la Jocurile 
Olimpice din 1972, unde cu toții dorim 
să obținem un nou mare succes.

— In privința echipei naționale, ce 
noutăți ne puteți furniza ? Este vorba 
de un turneu în țările nordice. Cu ce 
lot plecați la drum ?

Centrul de medicină sportivă 
organizează Ia 15 februarie a.c., 
ora 9, în amfiteatrul din Bule
vardul Muncii 37—39, cea de-a 
3-a sesiune științifică. Cu această 
ocazie, specialiști în științe 
medicale, pedagogi și antrenori 
vor dezbate probleme ale asis
tenței științifice în vederea par
ticipării la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen.

Un mare concurs internațional studențesc
de tenis de masă

G Participa 16 reprezentative naționale studențești
începînd de vineri, timp de o săp- 

tămină (pînă joi 11 februarie), sala 
Fioreasca va găzdui un mare concurs 
studențesc de tenis de masă „Tur
neul internațional universitar de te
nis de masă", organizat de Uniunea 
Asociațiilor studențești din România 
sub auspiciile Federației Internaționa
le a Sportului Universitar (F.I.S.U.). 
Participă reprezentative studențești 
din AUSTRIA, BULGARIA, CEHO
SLOVACIA. CUBA, IRAN, ISRAEL, 
ITALIA, IUGOSLAVIA, MALTA, 
R.A.U., R.F. A GERMANIEI, R.P.D. 
COREEANĂ, TURCIA, UNGARIA, 
U.R.S.S. și ROMÂNIA.

Probele individuale (simplu și du
blu) se vor desfășura sistem elimi
natoriu, după formula „3 seturi din 
5", iar cele pe echipe sistem turneu, 
după formulele Corbillon. la feminin, 
și Swaythling, la masculin.

Turneul începe vineri dimineața cu 
concursurile pe echipe.

I. D.

cinema
• Un italian în America: PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Ultimul samurai : CAPITOL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Bătălia pentru Alger : CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• 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.
• Ochi ageri : LUMINA — 19,30; 
21.
• Povestirile piticului Blmbo : 
TIMPURI NOI — 9,15—17,15 în con
tinuare, VITAN — 15,30.
• Salomeea ; 12 secole de artă In 
Slovacia ; La ora 12; Diavolul în 
biserică : TIMPURI NOI — 19; 
20,45.
• Amintiri bucureștene : VITAN

- jg• 20 15
• In arșița nopții : BUZEȘTI — 
15,30.
• Crimă și pedeapsă : BUZEȘTI
— 18,15.
• Z : RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• B.D. intră în acțiune : LIRA —
15.30; 18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 
18 : 20.30.

Aseară, la sediul C.N.E.F., a 
avut loc ședința de lucru a Bi
roului Comitetului Olimpic Ro
mân.

Au fost ascultate informări 
privitoare la problemele de or
ganizare și de pregătire a par
ticipării sportivilor români la 
J.O. de iarnă și de vară din 1972.

Au fost luate în discuție com
ponența și sarcinii? comisiilor 
de lucru ale C.O.R., In vederea 
planului de măsuri întocmit de 
Biroul C.O.R.

Marți la amiază, la sediul U- 
niunii Ziariștilor din Capitală, 
sub auspiciile secției asociației 
presei sportive, a avut loc o 
conferință do presă. Cu acest 
prilej, tov. Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.E.F.S., a făcut o 
expunere privind recentele dez
bateri în legătură cu pregătirea 
olimpică, dezvoltarea sportului 
do performantă și măsurile 
luate pentru buna desfășurare a 
sportului de mase din țara 
noastră. Intr-o altă 
făcută reprezentanților 
tov. Emil Ghibu, 
to al C.N.E.F.S., a vorbit 
pre pregătirea sportivilor 
mâni în vederea Jocurilor 
limpice de la Miinchen și pro
blema educației fizice școlare.

în sud-estul Republicii 
Democrate Germane, riul 
Spreea străbate o zonă de 
păduri și terenuri mlăști
noase. Aici, in cele mai 
multe sate... nu există străzi, 
circulația cotidiană avind 
loc pe canale. Omul iese din 
casă, iși încarcă cele tre
buincioase în barcă și plea
că la cîmp sau la pădure. 
Tot pe calea apei ajung și 
copiii la școală. Pădurile 
umbroase, Spreea cu mean
drele sale, casele cu acope
rișul-țuguiat, bisericile în
conjurate de ziduri vechi — 
completează această ambi
anță de basm.

Dar tot realitățile încon
jurătoare te fac să revii in 
actualitatea secolului 20. în 
depărtare se zăresc coșurile 
înalte ale termocentralelor; 
pe liniile ferate care brăz
dează cîmpia în toate direc
țiile circulă șiruri nesfirșite 
de trenuri care transportă 
cărbunele extras la lumina 
zilei ; numeroase întreprin
deri industriale de tot soiul 
întregesc peisajul modern 
al acestor meleaguri.

Regiunea Cottbus a fost 
trezită la o viață nouă in 
anii socialismului. Iar ză
cămintele și resursele ei 
naturale, puse în valoare 
de oameni destoinici și ta- 
lentați, aduc o contribuție 
marcantă la progresul eco
nomic general al R.D. Ger
mane.

Aflîndu-mă aici, gazdele 
mi-au arătat o hartă a 
R.D.G. pe care era prezen-

tată irețeaua 'interconectată: 
de energie electrică. Din 
regiunea Cottbus pleacă 
spre nord, vest și sud trei 
magistrale electrice de cîte 
380 kV și altele de cite 200 
kV. într-adevăr, datorită 
imenselor zăcăminte de lig
nit care sînt exploatate la 
zi, producția de energie e- 
lectrică s-a dezvoltat aci a- 
preciabil. în prezent, regiu
nea livrează cam jumătate 
din cărbunele extras în 
R.D.G. și a treia parte din 
producția de energie elec
trică. La Lubennau func
ționează una din primele 
termocentrale construite în 
regiune in anii socialismu
lui — obiectiv cu o capaci
tate de 150 megawați. A ur
mat apoi cea de la Wet- 
schau. Acum se află în con
strucție termocentrala de la 
Boxberg cu o capacitate de 
3 000 megawați și care este 
echipată cu turbine de cîte 
150—200 megawați. După 
cum au relatat interlocuto
rii mei, aceasta va fi una 
din cele mai mari întreprin
deri de acest gen din Eu
ropa, iar intrarea ei în 
funcțiune va spori aportul 
regiunii la aprovizionarea 
cu energie electrică a țării. 
Iată de ce gazdele, vorbin- 
du-ți despre trecut, despre 
pădurile întunecate din 
Spreewald, remarcă cu mîn- 
drie că astăzi această regiu
ne a devenit un amplu iz
vor de lumină.

Cînd vorbești de regiunea 
Cottbus nu se poate să treci 
cu vederea și alte ramuri

v tjj Xăji&î j'isi 
ale industriei, cu care faci 
cunoștință aici și care, in 
cea mai mare parte, s-au 
dezvoltat pe baza folosirii 
complexe a cărbunelui. Aci 
s-a construit prima uzină în 
care cărbunele brun a fost 
folosit la pregătirea cocsu
lui. în 1950, la Hoyerswer
da s-a ridicat un mare com
binat care brichetează căr
bunele, produce gaz și o în
treagă gamă de diverse 
produse chimice. Din cei 
47 000 locuitori ai orașului, 
aproape 15 000 lucrează la 
acest combinat. De altfel, 
localitatea însăși, cu popu
lația ei tînără (vîrsta me
die a oamenilor fiind de 26 
ani), reprezintă o creație 
remarcabilă a socialismului.

Pe harta regiunii se în
scriu numeroase alte obiec
tive industriale : Combina
tul de fibre textile Guben, 
numeroase întreprinderi ale 
industriei textile la Cottbus, 
Forst, Spremberg, industria 
de ceramică și sticlă de la 
Weisswasser, construcția de 
mașini grele de la Lau
chhammer, la care se adau
gă numeroase întreprinderi 

.de industrie alimentară, 
materiale de construcții, de 
industrializare a lemnului 
etc.

Nu poți încheia aceste 
rînduri despre noua înfă
țișare a regiunii Cottbus 
fără să amintești de oa
meni. Pe aceste meleaguri, 
alături de germani, trăiește 
minoritatea sorbă — o 
populație de origine slavă.

Ă if?? ffîlhțft • uni' â’xa&ow • ti
în decursul veacurilor, sor
bii s-au retras în pădurile 
întunecoase din Spreewald, 
iar în timpul fascismului au 
fost prigoniți, li s-au închis 
școlile, le era interzis să 
vorbească în limba lor. A- 
cum au școli și alte institu
ții de cultură proprii, pe 
indicatoarele de la mar
ginea 
mele acestora este trecut a- 
tît în limba germană, cît și 
în cea sorbă : Cottbus-Co- 
sebus ; Spree-Spriewia ? 
Muskau-Muzikow ; Weiss- 
wasser-Bela-Woda. Ger
mani și sorbi au contribuit 
deopotrivă la ridicarea ma
rilor obiective industriale, 
la schimbarea înfățișării a- 
cestei regiuni, la contura
rea unor noi culori, opti
miste, vitale in peisajul a- 
cestei zone.

...Desigur, peisajul pădu
rilor de pe Spreea a 
rămas același ; pe ca
nale, spre satisfacția tu
riștilor, circulă în continua
re bărci, iar de sărbători, 
oamenii își etalează pitoreș- 
tile lor costume naționale. 
Dar ocupația oamenilor, 
viața și preocupările lor 
s-au schimbat. îi găsești în 
zilele de lucru — muncitori, 
tehnicieni sau ingineri — in 
marile combinate și între
prinderi industriale, mun
cind pentru avîhtul conti
nuu al acestei pitorești și 
înfloritoare regiuni a Re
publicii Democrate Ger
mane.

locali taților nu-
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ACCENTUAREA CONFLICTULUI
DINTRE ECUADOR Șl S.U.A.

• Cinci pentru infern : FESTIVAL 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cîntecele mării : FAVORIT 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
VICTORIA — 9; 11,1 
18 30; 20,45, MODERN 
13,30; 16, 18,15; 20,30.
• Vagabondul : FLACĂRA
12,30; 16; 19,30, LUMINA — 9; 12,30; 
16,15, VOLGA — 9,15; 12,30; 16;
19,30.
a Genoveva de Brabant : GRIVI- 
ȚA — 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• Romanță pe zăpadă — 9, Re
vista visurilor — 10,30 ; 12,30 ; 14,30. 
Pentru un sărut — 16,30; 18,45, Pa
trula pierdută — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Procesul : COTROCENI - 15,30; 
17,45; 20.
• Pe luciul ghețli : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
e Departe de lumea dezlănțuită : 
UNIREA — 16; 19,15.
? Străinii : ÎNFRĂȚIREA INTRE 

OPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Șarada: DACIA — 8,45—20,30 
in continuare, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, PROGRESUL 

15,30; 18; 20,15.

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Sala mică a Pqlatului) : 
Recital de arii și lieduri Maria 
Coronada Herrera — soprană (Spa
nia) — 20.
• Opera Română : Boema — 19,30.
• Teatrul de Operetă: Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Coana Chl- 
rița — 20, (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Aiex. Sahla) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie — 
(sala Studio) : Năzdrăvanul 
dentului — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a 
o minune — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — ÎS.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută 
mincinos — 19,30.

WASHINGTON 2 (Agerpres). - 
Ecuadorul a cerut luni noaptea re
tragerea de pe teritoriul său a mi
siunii militare a Statelor Unite, infor
mează agenția A.P.

înțr-o notă semnată de ministrul 
ecuadorian al afacerilor externe, Pon
ce Yepez, se arată că această acțiu
ne are loc după „măsurile coercitive 
acordate de S.U.A. cu două săptămîni 
în urmă în conflictul în privința zo
nei de peșcuit, aflate sub jurisdic
ție națională". După cum se

știe, la 18 ianuarie S.U.A. au suspen
dat creditele și alte forme de ajutor 
acordate Ecuadorului ca urmare a se
chestrării unor vase de pescuit sub 
pavilion american de către autorită
țile de la Quito.

Ministrul ecuadorian al afacerilor 
externe a declarat că țara sa refuză 
să angajeze negocieri cu Statele 
Unite în vederea reglementării con
flictului privind limita apelor sale 
teritoriale, atîț timp cît „măsurile 
coercitive" adoptate de administrația 
americană rărnin în vigoare.

ANGLIA

Tensiunea socială persistă

(sala
19,30, 
Occi-

făcut

LONDRA 2 (Agerpres). — In Ca
mera Comunelor au continuat dez
baterile pe marginea proiectului de 
lege antisindicală prezentat de gu
vern. Majoritatea conservatoare din 
Cameră a respins cu 305 voturi, 
față de 267 ale opoziției, un amenda
ment laburist care se opunea unei 
clauze a proiectului referitoare la 
contractele de muncă încheiate in
tre sindicate și direcțiuni.

Dacă atmosfera generală din Ca
mera Comunelor este mai puțin „în
cinsă" comparativ cu cea în care au 
avut loc dezbaterile la sfirșitul săp- 
tămînii trecute, fundalul social pe 
care se desfășoară această dispută 
parlamentară este foarte agitat.

Greva națională a celor 230 000 de 
salariați din serviciile britanice 
P.T.T. a intrat în cea de-a 14-a zi, 
fără a exista perspectiva unei solu
ționări apropiate a conflictului. Luni. 
40 000 de muncitori, ai celor 22 de 
uzine ale filialei britanice „Ford" 
din Londra, din sudul Angliei și din 
Țara Galilor, s-au aflat în grevă.

Pe de altă parte, Anthony Barber, 
ministrul de finanțe al Marii Brita
nii, a declarat, cu prilejul unui di
neu la „Overseas Bankers Club", că 
valul crescînd de greve și de reven
dicări financiare reprezintă cea mai 
mare dificultate de ordin economic 
întîmpinată de guvernul conservator, 
de la venirea sa la putere.

INDIA

„Codul de conduită" 

al alegerilor
DELHI 2 (Agerpres).— Cu aproxi

mativ o lună înainte de desfășurarea 
alegerilor generale din India, pre
ședintele comisiei electorale centrale, 
Sen Varma, a dat publicității un „cod 
de conduită", conținînd „regulile mi
nimale care urmează a fi respectate 
de partidele politice". Limita chel
tuielilor electorale ale unui candidat 
a fost ridicată de la 25 000 la 35 000 
de rupii (aproximativ 5 000 de dolari). 
Diversele formațiuni politice nu sînt 
insă obligate să declare proveniența 
fondurilor de care dispun.
Președintele Comisiei electorale cen

trale a cerut tuturor partidelor poli
tice să renunțe la violență, la ațița- 
rea urii și tensiunii între cas
tele și comunitățile religioase și 
lingvistice ale țării, guvernul central 
avînd competența să anuleze desfă
șurarea alegerilor într-unul din sta
tele federației indiene sau chiar în 
întreaga țară, în cazul în care situa
ția ar impune o asemenea măsură. 
Ziarul „Le Monde" apreciază că acest 
avertisment vizează, în primul rînd, 
partidul de extremă dreaptă Jan 
Sangh.



Puternice proteste 
împotriva escaladării 

războiului în Laos
CONCENTRĂRI DE TRUPE AMERICANO-SAIGONEZE 

LA FRONTIERA LAOȚIANĂ
Intr-o declarație făcută la Paris, 

un purtător de cuvint al Pathet Lao 
a afirmat că „zeci de mii de militari 
saigonezi și americani sînt masați 
de-a lungul frontierei Vietnamului 
de sud cu Laosul și că grupuri de co
mando au pătruns deja adine pe teri
toriul laoțian". El a subliniat că „a- 
ceste acțiuni constituie o dovadă că 
S.U.A. și aliații lor pregătesc un nou 
pas în escaladarea războiului împo
triva Laosului, eu participarea ma
sivă a aviației americane și a trupelor 
saigoneze".

La rîndul său, ziarul „New York 
Times'* scrie în ediția de marți că 
■este în curs de desfășurare o largă 
operațiune de masare a unor trupe 
americano-saigoneze în zona de 
nord-vest a Vietnamului de sud, la 
frontiera cu Laosul. Această știre se 
coroborează cu declarația senatorului 
George Aiken care arată că Depar
tamentul de Stat l-a informat încă 
de vineri în legătură cu desfășurarea 
unei concentrări de unități militare 
americano-saigoneze de-a lungul 
frontierei' cu Laosul, pentru o even
tuală operațiune de amploare.

FRANȚA l$l REAFIRMĂ 
INTERESIIE PENTRU

PARIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Georges Pompidou, a 
exprimat, în ședința de marți a Con
siliului de Miniștri, preocuparea, sa 
crescîndă față de extinderea conflic
tului în toate statele Indochinei. Pur
tătorul de cuvint al guvernului, Leo 
Hamon, a declarat, după ședințji, că 
președintele Pompidou „a reafirmat 
interesul particular al Franței pentru 
independența și neutralitatea Laosu
lui**.

Liderul majorității democrate din 
Senat, Mike Mansfield, a afirmat că, 
dacă forțele saigoneze pătrund în 
Laos, „acest lucru înseamnă extinde- 
rea_ războiului'*, ceea ce „constituie 
încă un motiv serios pentru a lua in 
considerare retragerea din această 
regiune, cit mai curind posibil**.

★
Delegația Republicii. Democrate 

Vietnam la conferința cvadripartită 
de la Paris în problema vietnameză 
a dat publicității 6 declarație care 
condamnă escaladarea de către S.U.A. 
a războiului în Laos. „Situația din 
Indochina a devenit in ultimul 
timp deosebit de încordată — se 
arată în declarație. Continuind să-și 
intensifice intervenția în Cambod- 
gia. sprijinind direct cu forțele lor 
aeriene și navale trupele regimului 
Lon Noi și efectivele militare saigo
neze dislocate pe teritoriul cambod
gian, Statele Unite au escaladat, in 
același timp, războiul împotriva 
Laosului, unde aviația americană a 
întreprins un număr fără precedent 
de bombardamente.

Delegația R.D. Vietnam — subli
niază in continuare declarația — con
damnă aceste acțiuni. S.U.A. trebuie 
să poarte întreaga responsabilitate 
pentru consecințele grave care de
curg din aceste acte de escaladare a 
războiului în Vietnam și în întrea
ga Indochină.

Delegația R. D. Vietnam- își reafir
mă poziția sa, potrivit căreia proble
ma vietnameză poate fi reglementa
tă pe cale pașnică, pe baza respectă
rii independenței poporului vietna
mez, așa cum propun guvernul R. D. 
Vietnam și Guvernul revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud*'.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Ellsworth Bunker, ambasadorul S.U.A. 
la Saigon, a plecat la Washington, 
pentru consultări eu președintele 
Richard Nixon.

Deși cercurile oficiale din S.U.A. 
prezintă această deplasare ca avînd 
un caracter de rutină, presa ameri
cană remarcă faptul că invitarea lui 
Bunker la Washington coincide cu 
escaladarea intervenției Statelor Unite 
în țările Asiei de sud-est.

0 declarație a M.A.E. al R.D. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
in legătură cu discursul rostit la 29 
ianuarie de secretarul de stat, Wil
liam Rogers, care a afirmat că „Sta
tele Unite își rezervă dreptul de a 
folosi forțele sale aeriene în orice 
parte a Peninsulei Indocbineze. fără 
nici un fel de limitări, pentru a pro
teja viața americanilor din Vietna
mul de sud'*. De fapt, se spune în 
declarație, prin acțiunile întreprinse 
în ultimii doi ani de zile. S.U.A. au 
escaladat continuu războiul în în
treaga Indochină. Discursul lui Ro
gers demonstrează că Washingtonul 
merge și mai departe pe calea agre
siunii.. Dacă Administrația S.U.A. este 
realmente interesată .în protejarea 
vieților americanilor din Vietnamul 
de sud. se spune în declarație, ea nu 
ar fi trebuit să respingă propunerile 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
din Republica Vietnamului de Sud,

formulate la 17 septembrie și 10 de
cembrie 1970, și care asigurau o re
tragere onorabilă și în deplină secu
ritate a trupelor S.U.A. Este clar că 
afirmația, lui Rogers este menită să 
mascheze adevăratele intenții ale 
administrației S.U.A.. care inten
sifică intervenția in Indochina. în 
fața pericolului falimentului „viet- 
namizării**.

Guvernul R.D. Vietnam denunță 
energic și condamnă sever intensifi
carea și escaladarea războiului de 
agresiune împotriva popoarelor indo- 
chincze. cere eu fermitate guvernu
lui S.U.A. să pună capăt interven- 

' ției. sub orice formă, împotriva Viet
namului, Laosului și Cambodgici și 
să lase popoarele acestor țări sâ-și 
rezolve singure problemele, subli
niază declarația. Guvernul R.D. Viet
nam atrage atenția că S.U.A. poartă 
întreaga răspundere pentru urmările 
serioase pe care acțiunile de esca
ladare a războiului le pot determina.

Tulburări la Manila

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
9

DIN ORIENTUL APROPIAT
© Raportul prezentat de U Thant

Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— îhtr-un raport prezentat Consi
liului de Securitate, secretarul ge
nera] al O.N.U., U Thant, cheamă 
părțile aflate în conflict în Orientul 
Apropiat „să. se abțină de Ia orice 
schimburi de focuri, să dea dovadă de 
moderație pe plan militar și să păs
treze calmul care domnește în regi
une din luna august 1970“. Declarînd 
că discuțiile de pace se află într-o 
fază incipientă și că alte clarificări 
sînt necesare. U Thant apreciază că 
există motive pentru un optimism 
prudent datorită faptului că părțile

au reluat convorbirile, sub egida am
basadorului Gunnar Jarring, intr-o 
manieră serioasă și că anumite pro
grese au fost realizate în ce privește 
definirea pozițiilor lor. Secretarul 
general al O.N.U. adresează părților 
un apel pentru continuarea negocie
rilor într-o manieră constructivă și 
pentru cooperare cu ambasadorul 
Jarring „în acest foarte dificil și 
crucial stadiu al discuțiilor**.

După cum s-a mai anunțat, acor
dul privind încetarea focului în zona 
Canalului de Suez expiră la 5 fe
bruarie a.c.

© Un memorandum urgent adresat 
de guvernul R.A.U. lui Gunnar Jarring

CAIRO 2 — Corespondentul Ager
pres,, Constantin. Opricâ, transmite : 
Presa egipteană relatează că guver
nul Republicii Arabe Unite a adresat 
un memorandum urgent lui Gunnar 
Jarring, în. care este prezentată po
ziția R.A.U. față de rezultatele con
tactelor stabilite de reprezentantul 
special ăl secretarului general al 
O.N.U. în vederea aplicării rezolu- 
ției Consiliului de Securitate din no
iembrie l£ț67. Acest memorandum, re

levă presa din Cairo, constituie răs
punsul egiptean la cele două note a- 
dresate lui Gunnar Jârring de către 
guvernul israelian, după întrevede
rile pe care reprezentantul O.N.U. 
le-a avut la Tel Aviv.

Documentul egiptean a .fost trans
mis lui Gunnar Jarring înainte ca 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, să prezinte Consiliului de 
securitate un raport asupra activi
tății mediatorului O.N.U.

© Intensă activitate diplomatică
NEW YORK 2 (Agerpres). — La 

sediul Națiunilor Unite a avut loc, 
luni, o întrevedere între secretarul 
general al O.N.U., U Thant, media
torul Gunnar Jarring și reprezen
tantul R.A.U. la Națiunile Unite, Mo
hammed El Zayyat, privind situația 
din Orientul Apropiat. De asemenea, 
Mohămmed El Zayyat, a conferit cu 
președintele Consiliului de Securita
te pe luna in curs, Charles Yost.

Totodată, U Thant și Gunnar Jar
ring au avut o întrevedere cu repre
zentantul Israelului la O.N.U., Joseph 
Tekoa h.

Luni seara, U Thant a conferit cu 
reprezentantul S.U.A. la Națiunile 
Unite și președinte al Consiliului de 
Securitate, Charles Yost, pe care I-a 
informat asupra stadiului negocieri
lor.

Nit'au fost făcute declarații după 
aceste întrevederi.""' ■......*

TOKIO 2 (Agerpres). — Ammed 
Esmat Abdul Magid, ministru de stat 
egiptean, trimis special al președin
telui Republicii Arabe Unite, Anwar 
Sadat, a făcut un apel Japoniei să

contribuie, în calitatea sa de membru 
nepermanent al Consiliului de Secu
ritate, la stabilirea păcii in Orientul 
Apropiat, anunță agenția France 
Presse. Ministrul egiptean a formulat 
această cerere în cursul întrevederii 
pe care a avut-o marți cu ministrul 
de externe japonez, Kiichi Aichi..La 
rîndul său, ministrul japonez a expri
mat dorința țării sale ca pacea să fie 
instaurată în Orientul Apropiat.

Ministrul egiptean, care â sosit luni 
la Tokio, urmează să l'ie primit in 
cursul săptăminii și de premierul ja
ponez, Eisaku Sato, după care își va 
continua „misiunea în Birmania.

x
TUNIS. — Tunisia sprijină fără re

zerve politica Republicii Arabe Unite 
în problemele Orientului Apropiat, a 
decl.araț ministrul tunisian al aface
rilor’ externe, Mohammed Masmoudi. 
Arătînd că decizia .privind- prelungi
rea încetării focului de-a lungul.Ca
nalului de Suez incumbă poporului 
egiptean, Masmoudi a. subliniat, tot
odată, necesitatea sprijinirii cauzei 
palestinenilor și a protejării dreptu
rilor lcr. •

încheierea convorbirilor sovieto-siriene
MOSCOVA 2 (Agerpres). <- La 

Kremlin au. luat sîirșit marți con
vorbirile dintre Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Nikolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosighin, președintele Consi

liului de Miniștri al U.R.S.S., și de
legația de partid și guvernamentală 
siriană, condusă de Hafez Assad, 
prim-mlpist.ru și ministrul apărării al 
Siriei, membru al Conducerii Regio
nale a Partidului Baas.

Opinii în favoarea 
convocării Conferinței 

genera]- europene 
pentru securitate

LONDRA 2 (Agerpres). — Secre
tarul Comitetului politic al Asociației 
cooperativelor britanice, Alfred Lo
mas, a cerut ca guvernul britanic să 
se pronunțe în favoarea convocării 
cit mai grabnice a unei conferințe 
general-europene pentru securitate. 
„Conferința, a spus el, trebuie, bine
înțeles, temeinic pregătită, dar nu tre
buie să se formuleze nici un fel de 
condiții pentru convocarea ei“. Lo
mas a sprijinit propunerea guvernu
lui finlandez de a se convoca o reu
niune la nivelul ambasadorilor pentru 
pregătirea acestei conferințe.

BONN 2 (Agerpres). — Opinia pu
blică din R.F. a Germaniei sprijină 
Apelul lansat de „Conferința pentru 
problemele securității europene*', ca
re a avut loc recent la Frankfurt pe 
Main. Numeroși reprezentanți ai opi
niei publice din R.F. a Germaniei 
și-au depus semnătura pe acest Apel, 
în care' se subliniază că ratificarea 
tratatelor încheiate de R.F. a Germa
niei, cu Uniunea Sovietică și R.P. Po
lonă constituie o sarcină de prim or
din, precum și faptul că este necesar 
să se întreprindă tot ce este posibil 
pentru convocarea, cit mai grabnică 
a conferinței general-europene în 
problemele securității și colaborării.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
IN BURUNDI ȘI-A PREZENTAT 
SCRISORILE OE ACREDITARE

BUJUMBURA 2 (Agerpres). — La 
palatul prezidențial din Bujumbura 
a avut loc, la 2 februarie, prezenta
rea scrisorilor de acreditare pre
ședintelui Republicii Burundi, colo
nelul Michel Micombero, de către 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România, Alexandru Tujon.

La ceremonie au participat, printre 
alții. Libere Ndabakuaje, ministrul 
afacerilor externe, și Acthemon Sim- 
bananiye, ministru delegat pe lingă 
președinție.

După prezentarea scrisorilor, între 
șeful statului burundez și ambasado
rul român a avut loc o convorbire 
cordială.

Azi, o nouă rundă 
de convorbiri intre 

reprezentanții R.D.G. și R.F.G.
BERLIN 2 (Agerpres). — La Berlin 

și Bonn s-a anunțat oficial că noua 
rundă a convorbirilor dintre Michael 
Kohl, secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D.G., și Egon Bahr, se
cretar de stat la Cancelaria Federală 
a R.F.G., stabilită inițial pentru 4 fe
bruarie a.c., va avea loc la 3 februarie 
a.c., la Bonn.

moscova Seară festivă cu prilejui 

celei de-a 23-a aniversări 
a tratatului româno - sovietic
MOSCOVA 2. — Corespondentul

Agerpres, Laurențiu Duță, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 23-a 
aniversări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică, la 
Moscova a avut loc marți, la Casa 
prieteniei cu popoarele străine, o 
seară festivă organizată de Uniunea 
asociațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările străine și 
de Asociația de prietenie sovieto- 
română (A.P.S.R.).

Au participat N. A. Pankov, vice
președinte al Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine, G. G. Sotni
kov, adjunct al ministrului industriei 
constructoare de mașini grele, ener
getice și de transport al U.R.S.S., 
prim-vicepreședinte al Conducerii

centrale a A.P.S.R., și alți membri ai 
conducerii centrale a A.P.S.R., re
prezentanți ai M.A.E.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei române în 
U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de S. M. 
Kolomin, vicepreședinte al Sovietu
lui orășenesc de deputați ai oame
nilor muncii din Moscova. Despre 
semnificația Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și U.R.S.S. a vorbit A. A. 
Seviakov, candidat în științe istorice, 
cercetător principal la Institutul de 
Istorie al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., membru în conducerea 
centrală a A.P.S.R.

A luat apoi cuvîntul Ion Ciubo- 
taru, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României in Uniunea Sovietică.

chile Delegația P. C. R. 
primită de președintele Allende
SANTIAGO DE CHILE 2 — Tri

misul special Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite : Președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, a pri
mit luni seara pe membrii Comite
tului Central al Partidului Socialist 
din Chile aleși la cel de-al 23-lea 
Congres al partidului, precum și pe 
membrii delegațiilor străine partici
pante la acest congrșs, între care

delegația Partidului Comunist Român, 
compusă din tovarășii Valter Roman, 
membru al C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei,'1 membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți membrii: guver
nului Frontului Unității Populhre.

Președintele Allende s-a întreținut 
îndelung cu persoanele invitate.

Reuniunea Comitetului special al O.N.U. 
pentru definirea agresiunii

NEW YORK 2 (Agerpres). — Co
mitetul special, format din 35 de 
membri, însărcinat cu stabilirea de
finiției agresiunii, s-a reunit luni la 
sediul O.N.U. din New York. Comi
tetul va examina trei proiecte de de
finiție propuse — unul de Uniunea

Sovietică, altul de țările Iatino-ame- 
ricane și Iugoslavia și al treilea pre
zentat de un grup de șase state, prin
tre care și S.U.A.

Comitetul, care a fost creat de A- 
dunarea Geperală a O.N.U., își va 
desfășura activitatea pînă la 5 martie.

Pași noi în explorarea Cosmosului

Bilanț al activității selenare 
a laboratorului „Lunohod-T1
• 80 de cratere escaladate • 

bătufi 1 936

Manila, capitala Filipinelor, a fost 
ieri teatrul unor serioase tulburări. In 
semn de solidaritate cu muncitorii 
din transporturi, a. căror grevă .gene
rală a paralizat circulația orașului, 
studenții Universității din Manila au 
ridicat baricade pe străzile care duc 
spre centrul universitar. Intervenția 
poliției a dat naștere unor ciocniri 
violente soldate cu circa 20 de răniți 
și numeroase arestări. Potrivit agen
ției France Presse, acțiunile studen
ților din ultimele zile au exprimat, 
de asemenea, „opoziția tineretului u- 
nlversitar față de rolul jucat de ca
pitalul american care realizează pro

fituri vaste in țară prin intermediul 
societăților petroliere11. Ele au avid 
loc intr-un moment cind in sinul 
poporului filipinez se manifestă o 
nemulțumire crescîndă ca urmare a 
adincirii crizei economice și a pro
porțiilor pe care le-a atins corupția. 
„In nici o altă țară din Asia — scria 
recent ziarul vest-german „Sud- 
deutsche Zeitung" — corupția nu 
constituie în măsură atit de mare 
problema centrală ca aici, in Filipine. 
Ea dă. peste cap orice planificare, 
împiedică orice dreptate și orice re
formă11.

agențiile de presă transmit:

Dizolvarea parlamentului ugandez

0 Formarea noului guvern © Tancurile au deschis foc 
la Kampala

KAMPALA 2 (Agerpres). — Pos
tul de radio Kampala a difuzat o 
proclamație în baza căreia genera
lul Idi Amin, șeful regimului mili
tar din Uganda, și-a asumat toate 
prerogativele executive și legislative, 
pe care constituția țării le conferă 
șefului statului. A fost anunțată, tot
odată, dizolvarea parlamentului și 
suspendarea unor articole ale consti
tuției. elaborată în timpul lui Mil
ton Obote.

Potrivit proclamației, un consiliu 
ministerial îl va ajută pe Idi Amin 
în exercitarea prerogativelor sale. 
Generalul Idi Amin, care a preluat 
Ia 25 ianuarie a.c. puterea în Ugan
da, înlăturîndu-1 din funcția de "pre
ședinte pe Milton Obote, a anunțat 
că pe viitor va guverna țara prin 
decrete. Proclamația menționează că 
întreaga jurisdicție din țară a fost 
suspendată.

Marți, generalul Idi Amin a anun
țat componența guvernului său. Din 
noul cabinet, în care el deține func
ția de prim-ministru și ministru al a- 
părării, fac parte 16 civili și doi mi
litari. La Kampala s-a precizat că 
guvernul îndeplinește funcții consul
tative pe lingă liderul militar ugan
dez. Agențiile de presă relevă că nici 
un membru al guvernului Obote nu a 
fost inclus în noul cabinet.

Referitor la situația internă din 
Uganda, agențiile de presă informează

că, în cursul zilei de marți, pe străzile 
Kampalei tancurile au deschis focul. 
Se afirmă că atacul a fost îndreptat 
împotriva unor adepți ai lui Milton 
Obote, destituit săptămîna trecuta 
din funcția de șef al statului.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă al Republicii Socialiste 
România P°mPiliu Macovei, care 
face o vizită în Marea Britanie, s-a 
intîlnit marți cu lordul Eccles, mi
nistrul artelor, cu care a avut o con
vorbire. în acec-ași zi, Gilbert Long- 
den, președintele Consiliului de con
ducere al Centrului Marea Britanie— 
Europa de răsărit, a oferit Ia Came
ra Comunelor un prinz în cinstea 
oaspetelui român. Au participat mem
bri al parlamentului, reprezentanți 
ai Consiliului britanic si ai Acade
miei regale.

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului. de 
Miniștri al R. P. D. Coreene, l-a pri
mit marți pe Vladimir Novikov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care conduce delegația 
sovietică participantă la sesiunea Co
misiei interguvernamentale sovieto-

coreene de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

Un avion militar ameri
can a Pătruns, la 31 ianuarie, ia 
spațiul aerian al R.P. Chineze, în
tr-o zonă din provincia Guandun, 
operațiune repetată la 1 februarie,, 
în aceeași provincie. După cum 
transmite agenția China Nouă, un 
purtător de cuvînt al Ministerului. 
Afacerilor Externe a adresat un 
avertisment în legătură cu aceste 
provocări militare.

La Delhi a sosit Horst 
Solie, ministrul pentru probleme 
economice externe al R.D. Germane, 
care va purta cu Lalit Mishra, mi
nistrul comerțului exterior al Indiei, 
convorbiri în problemele dezvoltării 
colaborării economice dintre R. D. 
Germană și India. In ultimul dece
niu, volumul schimburilor de măr
furi dintre cele două țări a crescut 
de aproximativ patru ori.

Convorbiri iugoslavo-gu
yaneze au început la Belgrad în

După întîlnirea de la Bruxelles

„CEI ȘASE" Șl ANGLIA SÎNT ÎNCĂ 
FOARTE DEPARTE DE UN ACORD
BRUXELLES 2 (Agerpres). — La 

Bruxelles a avut loc marți prima 
rundă din acest an a negocierilor, la 
nivel ministerial, dintre Piața co
mună și Marea Britanie. Cu toate că 
s-au reuniți încă de luni, într.-o șe
dință care a durat peste șase ore. și 
au reluat discuțiile marți dimineața, 
„cei șase" nu au obținut decît pro
grese minore în stabilirea unei pozi
ții comune asupra problemei parti
cipării Marii Britanii la bugetul co
munitar. Ei nu au putut să ajungă la 
un acord asupra sumelor sau pro
centelor contribuției britanice și nici 
în chestiunea dacă perioada de tran
ziție ce va fi oferită Marii Britanii 
va fi de cinci sau de opt ani.

Reprezentantul Angliei, Geoffrey 
Rippon, a reafirmat punctul de ve
dere al guvernului său, potrivit că
ruia contribuția britanică la bugetul 
comunitar se va ridica la 15,9 la sută 
la sfirșitul perioadei de tranziție. A- 
ceastă poziție nu a fost acceptată de 
„cei șase'*, care solicită,Marii Britanii 
o contribuție mai mare, între 23 și 24 
la sută.

Reflectînd rezultatul reuniunii, a- 
genția France Presse subliniază că 
„cei șase'* și englezii „sînt încă foar
te departe de un acord în această 
chestiune**.

Viitoarea conferință ministerială 
între Piața comună și Marea Britanie 
va avea loc la 16 martie.

tre Mitia Ribicici, președintele Vecel 
Executive Federale, și Forbes Burn
ham, președintele guvernului Guya- 
nei, care se află într-o vizită oficială 
în Iugoslavia. Cei doi premieri au 
procedat la un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale ale si
tuației internaționale și la unele as
pecte ale colaborării bilaterale.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, și-a încheiat vizita 
oficială in Italia, plecind spre Hel
sinki. La Roma, el a avut convorbiri 
cu președintele Republicii Italiene, 
Giuseppe Saragat. și cu primul mi
nistru, Emilio Colombo. Cele două 
părți au discutat probleme referi
toare la situația internațională ac
tuală și la relațiile bilaterale. Un loc 
important in convorbirile la nivel 
înalt italo-finlandeze l-a ocupat secu
ritatea europeană.

în voievodatul Varșovia,
apele Viștulei au ieșit pe unele por-

țiuni din matcă, inundînd suprafețe 
considerabile, relatează agenția 
P.A.P. Populația amenințată de re
vărsarea apelor a fost evacuată. Con
comitent, pe Bug și Nareva s-a în
registrat o creștere considerabilă a 
nivelului apelor. Pe Oder, spărgă
toare de gheață fluviale ale Polo
niei și R. D., Germane au termi
nat operațiile de distrugere a acu
mulărilor primejdioase de ghețuri.

Clădirea Federației din 
Modena a Partidului Comu
nist Italian a £ost incendiată, în
noaptea de duminică spre luni, de 
persoane neidentificate. La interven
ția pompierilor, focul a fost stins 
de urgență. în decurs de 24 ore, 
acesta a fost al doilea atentat comis 
împotriva unui sediu aparțmînd 
P.C.I. în noaptea de sîmbătă spre 
duminică, la Reggio Calabria au fost 
lansate două sticle incendiare asu
pra sediului partidului comunist.

La reuniunea O.S.A. <Or- 
ganizâția Statelor Americane), de la 
Washington, consacrată problemei ră
pirilor de diplomați in America de Sud, 
a fost aprobat în principiu un proiect 
de convenție al delegației S.U.A. care 
prevede, in esență, obligația statelor 
de a refuza acordarea de azil politic 
și de a extrăda persoanele vinovate 
de. atacarea, răpirea sau uciderea 
diplomaților străini.

Trei nave ale flotei a 6-a 
americane au părăsit luni 
portul Izmir,c-u kei zile înaintea 
datei stabilite, ca urmare a puterni
celor demonstrații de protest ce au 
avut loc in acest, oraș.

0 puternică furtună s-a 
abătut noaPtea. de duminică
spre -luni, asupra Veneției. Ploaia 
care a insoțit-o a provocat crește
rea nivelului canalelor cu 120 de 
centimetri. Piața San Marco, străzi
le care duc spre podul Rialto de pes
te Canal Grande și unele cartiere mai 
joase ale orașului au fost acope
rite de apă.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Con
cluziile celei de-a treia zi de lucru 
a aparatului selenar „Lunohod-l11 au 
fost analizate la o consfătuire a 
grupului operativ și tehnic de diri
jare a experimentului „Luna 17**, 
desfășurată in cabinetul constructo
rului principal al stației interplane
tare sovietice. Principalul obiectiv al 
celei de-a treia, zi lunare, care a luat 
sflrșit la 20 ianuarie, a constat in 
readucerea lunomobilului în apro
pierea treptei de aselenizare a sta
ției „Luna-17“. Acest țel a fost atins. 
în decursul unei zile de lucru, la
boratorul lunar autopropulsat a stră
bătut 1 936 de metri, mai mult decit 
fusese planificat. De pe Pămînt au 
fost trimise pe ,.Lunohod-l“ circa 
3 000 de comenzi prin radio. Teleca- 
merele laboratorului mobil au luat

într-o singură zi au fost stră- 
de metri

15 vederi panoramice de pe supra
fața astrului nopții și 5 astropano- 
rame. Programul zilei a fost înde
plinit in întregime.

Analiza celor peste 200 de probe 
de sol lunar, luate de „Lunohod-1“, a 
demonstrat că pe traseul străbătut de 
lunomobil către treapta de coborire 
terenul este mai ferm decit cel pe 
care s-a deplasat in a doua zi1 sele
nară. „Lunohod-1“ a escaladat aproa
pe 80 de cratere, dintre carytunul 
cu diametrul de 150 m. In ultima zi 
de activitate, deplasarea vehiculului 
lunar s-a făcut cu un mai mare grad 
de siguranță. Specialiștii au putut 
trage concluzia că aparatele autopro
pulsate slnt capabile să se miște pe 
suprafața Lunii cu viteze destul de 
mari.

Evoluția navei „ApoiIo-14“
• După cercetările asupra dificultăților de cuplare ivite In 
prima zi a zborului, la Houston s-a dat „semnalul verde** 
privind aselenizarea o Au fost analizate mijloacele suplimen

tare de protecție a astronauților în „caz de nevoie'*

La Houston domnește 
din nou optimismul. 
Cea de-a doua zi de 
zbor a navei spațiale 
„Apollo-14“ a decurs 
fără incidente, ca și 
cum ar fi vrut să de- 
monstreze că și în Cos
mos se adeverește pro
verbul „Ziua bună se 
cunoaște de dimineață**, 
în acest sens, s-a a- 
nunțat că, după un 
somn binemeritat, as- 
tronauții au fost treziți 
cu o veste îmbucu
rătoare. Directorul de 
zbor, Chester Lee, a 
hotărît, ținînd seama de 
concluziile la care s-a 
ajuns după momentele 
de emoție din prima, zi 
a zborului, să dea 
„semnalul verde** pen
tru debarcarea pe Lună. 
Atît datele furnizate de 
cosmonauți, cit și cer
cetările făcute ia sol 
arată că sistemul de a- 
croșaj al celor două 
vehicule nu s-a defec
tat, fiind în stare de 
funcționare. Greutățile 
intîmpinate în cuplarea 
celor două moduluri 
s-ar fi datorat, după 
cum a făcut cunoscut 
lirectorul programului 
navelor: spațiale, McDi- 
yitt, pătrunderii unor 
impurități în mecanis
mul de prindere al ca
binei de comandă în 
timpul lansării sau pla
sării navei pe orbită. 
Pentru mai multă sigu

ranță, verificarea sis
temului de cuplare con
tinuă în paralel cu pro
gramul de-zbor „de ru
tină'* prevăzut pentru 
această zi.

în același timp, teh
nicienii de la Houston 
au început să analizeze 
mai amănunțit mijloa
cele ce stau la înde- 
mina astronauților „în 
caz de nevoie'*. Cu a- 
cest prilej s-a anunțat 
că există condiții pen
tru ca în actuala mi
siune astronauții să 
poată „realiza o activi
tate extravehiculară'* în 
cazul ivirii unor noi di
ficultăți de cuplare. 
Pentru prima dată în 
cadrul unei misiuni 
„Apollo**, cel doi pă- 
mînteni care vor păși 
acum pe Lună, Shepard 
și Mitchell, au la dispo
ziție un „echipament 
secundar de supravie- 
țuire“, din inventarul 
căruia fac parte printre 
altele, „cordoane ombi
licale** și o rezervă de 
oxigen la bordul modu
lului lunar. Acest. echi
pament prevăzut pen
tru cazuri de urgență, 
permite supraviețuirea 
autonomă în vidul spa
țial timp de 40—60 de 
minute. în plus, cele 
două moduluri sînt do
tate pe partea exteri
oară cu un fel de mi
nere. Aceasta înseamnă,
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după cum se precizea
ză la Houston, că echi
pajul „Apollo-14“ ar 
putea trece, în caz de 
forță majoră, din modu
lul lunar în modulul 
de comandă „pe afară**. 
Cu acest prilej, agen
țiile de presă reamin
tesc că încă în martie 
1965 cosmonautul sovie
tic Alexei Leonov a 
demonstrat cu succes 
că . omul poate să iasă 
din cabină și să se 
„plimbe**. în spațiu. ,

Știrile care continuă 
să sosească de la Hous
ton sînt lipsite de a- 
mănunte excepționale 
sau neprevăzute. Prima 
modificare a traiecto
riei a reușit perfect... 
La 27 de ore, 15 minu
te și 22 de secunde 
după lansare, „Apollo- 
14“ a atins echidistanța 
dintre Pămînt și Lună, 
aflîndu-se la 201 000 km 
de Terra...

Pbntru a ușura mun
ca ziariștilor, toate cea
surile de la Cape Ken
nedy au fost date îna
inte cu 40 de minute — 
timp Echivalent cu în- 
tîrziefea cu care a fost 
lansată nava.

„Viitorul întregului 
program american «o- 
mul pe Lună»— a de
clarat directorul de 
zbor Chester Lee — 
depinde de succesul 
actualei misiuni „A- 
pollo“.
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