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Cadre temeinic pregătite pentru

obiectivele industriale ale cincinalului

LA TEHNICA NOUĂ
OAMENI CU 0 ÎNALTĂ

CALIFICARE
în peisajul economic al județului 

Dîmbovița, anii actualului cincinal 
•vor aduce ample și rapide schimbări 
structurale. Noile obiective industriale 
în 
alia$, fabrica de aparataj electric 
de ^atalații, cea de table srtițiri și 
aliate, 'de surse electrice „Romlux", 
de aparate optice — dezvoltarea ca
pacităților de producție de la fabri
cile de ciment, cărămidă, ca și obiec
tivele noi care vor produce pîine, 
conserve; produse lactate sau gheață, 
ca să amintim numai cîteva, au pus 
în fața comitetului județean de par
tid, a celorlalte organe locale de 
partid și de stat probleme complexe, 
de mare răspundere. Dintre acestea, 
se detașează, din capul locului, asi
gurarea tuturor acestor obiective cu 
forța de muncă calificată necesară. 
Situația statistică privind existența 
de cadre — pe diferite meserii și spe
cialități — ne-a dus la concluzia că 
intrarea în funcțiune a obiectivelor 
amintite face necesară creșterea cu 50 
la sută a numărului actual de mun
citori calificați, personalul calificat 
fiind prevăzut să ajungă, în 1975, la 
peste 50 000 de salari ați.

Fructificarea cu eficiență sporită a 
investițiilor din actualul cincinal, do
tarea noilor obiective și capacități, cu 
utilaje și instalații la nivelul tehnicii 
contemporane ne-au obligat să răs
pundem, prin acțiuni concrete, între
bării : pe mina cui dăm această teh
nică care valorează zeci și sute de 
milioane lei ? De la început trebuie 
să precizez că, dat fiind numărul 
mare de obiective care se construiesc 
și vor intra în funcțiune în județ, 
ca și ampla diversificare a producției 
în întreprinderile existente, cele două 
părți ale balanței — existentul și ne
cesarul de cadre — nu sînt echili
brate. Pină în 1975, un echilibru per
fect presupune asigurarea în plus a
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prim-secretdr al Comitetului judejean 
Dîmbovița al P.C.R.

peste 23 000 de muncitori, maiș'tri, 
tehnicieni și specialiști, din car.e pon
derea o dețin meseriile specifice în
treprinderilor constructoare de ma
șini și metalurgice.

în asigurarea necesarului de mun
citori, ne-am îndreptat desigur aten
ția spre sursele proprii : grupurile 
școlare profesionale. In județ func
ționează 4 asemenea grupuri școlare 
care pregătesc, e drept, și cadre în 
meseriile specifice construcțiilor de 
mașini, dar profilul diferit al aces
tora, dictat de ramura și producția 
întreprinderii de pe lîngă care func
ționează — ciment, petrol — dimi
nuează in bună măsură posibilitățile 
unităților noastre de a pregăti și re
cruta de aici un număr mai mare de 
cadre calificate.

Pentru acoperirea necesarului de 
cadre, avem în vedere și faptul că, 
într-un viitor apropiat, vor fi cu
prinși la pregătirea prin- ucepicie Ia 
locul de muncă și absolvenții școlii 
generale de 10 ani. Această formă, 
împreună cu calificarea la locul de 
muncă, va asigura pînă în 1975 pre
gătirea unui număr de aproape 2 800 
cadre. Toate aceste forme, cumulate, 
însumează un număr de peste 10,200 
muncitori calificați în diferite mese
rii, ceea ce rezultă că pentru asigu
rarea noilor capacități de producție 
cu forța de muncă de care au nevoie 
mai este necesar să mai pregătim, în 
acești cinci ani, încă 
citori calificați.

O dată cu deschiderea finanțării 
noilor obiective, s-au încheiat con
tracte cu grupurile și școlile profe
sionale pentru pregătirea viitoarelor 
cadre. Din orașele și comunele înve
cinate au fost recrutați muncitori, care 
au fost trimiși spre calificare în în
treprinderi cu același profil din ju
deț și din țară. Maiștri, tehnicieni și 
ingineri au fost trimiși pentru spe
cializare la întreprinderea „Electro- 
aparataj" din București, Uzina de 
strunguri din Arad, la uzinele de uti
laj petrolier din Tîrgoviște și Plo
iești. S-a stabilit, de pildă, ca ingi
nerii pentru fabricile și uzinele ce 
vor fi puse în funcțiune să-și efec
tueze stagiatura la întreprinderi si
milare și să fie aduși la noile locuri 
de muncă în faza probelor tehnolo
gice.

Similar se va pregăti necesarul de 
cadre calificate și pentru fabrica de 
ciment și var, pentru cea de cără
midă și produse ceramice, pentru dez
voltarea capacităților de producție la 
întreprinderea „Bucegi" din Pucioasa, 
Uzina de utilaj petrolier din Tîrgo
viște și altele. în cazul uzinelor în 
care echipamentele provin din stră
inătate și sînt instalate de către spe
cialiști strălhi, viitorii muncitori ți 
tehnicieni; care le vor ’exploata, vor 
participa și ei la lucrările de montaj, 
calificîndu-se în condiții bune. Evi
dent, la intrarea în funcțiune a noilor 
obiective — mă gîndesc, spre exem
plu, la uzinele de strunguri și de 
oțeluri aliate din Tîrgoviște, la Fa
brica de aparataj electric din Titu, 
la întreprinderea „Romlux" — mi
nisterele și centralele industriale de 
resort au. datoria să asigure nucleele 
de muncitori cu înaltă pregătire, cu 
experiență practică, ca și de specia-

z-
ăl.-.J De la un debut

la o tradiție
Și, ca o consecință lo

gică, Neculai Ciurdea 
urmează cursul seral al 
liceului industrial de 
chimie. Și, tot o conse
cință, pe alt plan, fiica 
sa cea mai mare, absol
ventă de liceu, lucrează 
In laboratorul secției fi
bre. Am ținut să con-

vigoarea și pulsul tine
rei uzine ieșene au por
nit de la această inimă. 
Altfel cum s-ar putea 
explica faptul că sec
ția de fibre și-a atins 
parametrii proiectați cu 
patru luni înainte de 
termen, deși realizarea 
acestui produs pe scara 
industrială constituia o semnez acest fapt pen- 
premieră în domeniul 
chimiei românești ? De 
asemenea, tot ca un 
sortiment inedit, pro
ducția de fire a fost 
declanșată în septem
brie i970, mai 
vreme decît era 
văzut.

...Hala etajată a 
dansatoarelor

Mi-amintesc că, In 
urmă cu numai doi ani, 
am scris cîteva rîn- 
duri despre această u- 
țtină, ca despre o vii
toare premieră indus
trială. Și acum... Acum 
parcurg halele imense 
urmărind firul produc
ției, adică zecile de har
pe din care se compu
ne, din mii de fibre, 
firul subțire de măta
se artificială.

O clipă am senzația 
că răsfoiesc un vechi 
manual de chimie, ma
nualul savantului ie
șean Istrati, acele pa
gini de formule hexa
gonale din care se des
prind brațele unor 
compuși ai carbonului 

• spre alte formule, spre 
alte hexagoane, în fa
bulosul capitol al hi
drocarburilor. Privesc 
în jur și-mi dau seama 
că fabulosul a devenit 
realitate, privesc în jur 
și constat că dezvolta
rea industriei chimice 
se aseamănă cu dezvol
tarea logică a formule
lor legate, amplificate 
prin lanțul molecule
lor, într-o reacție con
tinuă. fără sfîrșit. De 
la o uzină pornesc cî
teva brațe spre altă u- 
zină, de la aceasta se 

i desprind' alte legături 
către alte uzine, toate 

1 la un loc devenind ve- 
I rigile unei complicate.

dar riguroase formule. 
1 Privită astfel, harta 
I țării pare o imensă pa

de- 
pre-

tru că el dezvăluie o 
semnificație: la gene
rațiile petroliștilor, 
constructorilor, 
rurgiștilor, se adaugă 
acum o nouă tradiție 
— primele verigi din 
lanțul de generații ale 
chimiei.

Chimia, tînăra noas
tră chimie, urcă trep
tele maturizării într-un 
ritm care impune re
considerări esențiale, 
însăși reconsiderarea 
vîrstelor. Inginerul Dan 
Mihăiescu, șeful secției 
policondensare, se reco
mandă prin cîteva 
date :

— în 1965 am termi
nat facultatea, pînă în 
1968 am lucrat la Com
binatul chimic din Ora
șul Victoria, apoi aici : 
șef de schimb, șef de 
instalație.

O veritabilă scară a 
responsabilității, urca
tă în cîțiva ani, anii ul
timului plan cincinal. 
Astăzi, ing. Mihăiescu 
răspunde de activitatea 
a circa 300 de oameni 
intr-una din secțiile- 
cheie ale întreprinde
rii. La vîrstă de 27 de 
ani. Dacă întreaga u- 
zină ieșeană este o rea
lizare a ultimului cinci
nal, atunci tîriărul in
giner poate fi conside
rat ca un om specializat 
și maturizat în același 
răstimp.

— M-am obișnuit cu 
stilul de muncă al 
„pornirilor"—spune el.

Intr-adevăr, ultimul 
cincinal a fost — și nu 
numai în industria chi-

side-

con- 
__ ,_______ este 
punctul de unde mate
ria primă își începe 
drumul plin de mean
dre și transformări pînă 
devine fir mai subțire 
decît borarigicul. Reac
țiile, operațiile sînt au
tomatizate. în sala de 
comandă, un perete se
micircular este tapisat 
în întregime cu apara
te, manometre, diagra
me, semnalizatoare. Ce 
reprezintă omul în a- 
cest peisaj industrial 
modern ?_______ k

— Factorul determi
nant, îmi răspunde 
ferm directorul general 
al uzinei, ing. Ion Stai- 
cu. Avem instalații de 
înaltă tehnicitate, apa
ratură de control sensi
bilă dar, cu toate aces
tea, pot spune că opt
zeci la sută din rezul
tatele noastre sînt de
cise de om.

Procentul e discuta
bil. Poate că e mai 
mare, sau mai mic, dar 
este evident că progre
sul tehnicii contempo
rane ne pune în fața u- 
nui aparent paradox : 
cu cît utilajele, instala
țiile, aparatura 
mai complexe și mai 
perfecționate, cu atît 
mai mult funcționarea mică — o perioadă a 
lor optimă depinde de 
cunoștințele, îndemîna- 
rea, competența oame
nilor. ” 
tența 
nume 
suma 
mulate 
noastră chimică.

Neculai Ciurdea, ope- 
rator-tablonist, a venit 
aici în urmă cu cîțiva 
ani de la Combinatul 
de cauciuc din Borzești. 
Care e specificul nou
lui Său loc de muncă ?

— Parametrii reacții
lor sînt foarte variați, 
procesul producției e 
discontinuu, nivelul de 
automatizare foarte 
înalt. Deci : gradul de 
atenție al operatorului 
trebuie să fie foarte 
mare.

*

După prima lună
succese

4 gițtă fie chimțe. O pa-

sînt

7 000 de mun-
(Continuare în pag. a VII-a)
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Foul DIACONESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

*
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va 
tn

un
ex-

primele

Iar aici compe- 
este, într-un a- 
sens, o sumă : 
experienței acu- 

de industria

V. V. GIRI
Președintele Republicii India

Din noile construcții ale județului Prahova : baraiul Paltinul

/•

Dispensă

de vîrstă"?
țȘtăteam,'cu carnetul profesional deschis și cu pixul 

în alertă, în fața directorului întreprinderii. Un cabinet 
directorial modern, cu ferestre largi. Prin gea
murile înalte, perdeluite cu mătase ca pinza 
de păianjen, se vedea uzina. Tinără. Modernă. Mîndră. 
Respirînd un anumit orgoliu pozitiv, tonic, de cetate 
industrială născută la o clipă înaintată' a civilizației 
noastre tehnice. Părea o ființă vie, pe deplin conștientă 
de originea și, mai cu seamă, de perspectivele ei...

Umblasem toată dimineața prin halele ca niște saloane 
de clinică pentru cosmonauți; vorbisem cu mulți dintre 
oamenii acestei tinere minuni, acestui gigant grațios, 
iar ei — cu toții incredibil de tineri — mă făcuseră să 
înțeleg că aura de orgoliu firesc și constructiv care-n- 
conjura uzina nu era o simplă figură de Stil. „Noi, 
reieșea din fiecare replică, din fiecare gest, din fiecare 
privire, sîntem cineva în industria românească". Și, 
intr-adevăr, erau cineva : slujeau o ramură modernă, 
lucrau, după cum îmi spusese un proaspăt inginer, „cu 
mijloace apropiate de baremul lui ’75", iar atunci, în • 
’75, prin modernizări și extinderi, vor fi din nou in 
avans...

Acum revedeam toate acestea în cabinetul directoru
lui. Notam cu .multă rivnă tot ce-mi spunea — cît a 
costat uzina, cît s-a investit în calificări, ce produse 
oferă pieței interne și externe, ce planuri au în legă-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

tură cu management-ul... Și toate sunau frumos, 
toate erau adevărate, iar eu, prins de fuga pixului, 
eram gata-gata să trec mașinal peste următoarea fraza : 
„Bineînțeles, la început, ca uzină tinără, am avut potic
niri, râmîneri in urmă, pierderi, dar acum...".

Adică de ce bineînțeles 1 De unde acest lejer bine
înțeles, legat de ideea că orice nouă întreprindere are 
„dreptul" să aibă poticniri și pierderi, rămîneri în 
urmă ? Un punct de vedere inacceptabil din unghiul 
practicii, al realității imensei majorități a noilor obiec
tive care au pășit de la bun început „cu dreptul", pe 
calea eficienței economice, fără să-și îngăduie „dispen
se de vîrstă". Nu e un secret că orice pas de început 
este pindit de greutăți, de retrageri strategice și de re
luări ale „atacului". Dar de ce să facem dintr-o. pro
babilitate, a cărei simplă umbră ar trebui să invigoreze 
și să înverșuneze pe cei in cauză, o fatalitate impla
cabilă și, în felul ei, liniștitoare și scuzabilă ? Se poate 
oare contesta că o bună pregătire, din timp și sub 
toate aspectele, realizată printr-o concepție de amplă 
și realistă perspectivă, exclude orice poticniri ale în
ceputului ?

Hotărît, modernitatea și perfecționarea pe care ni le 
pun in față ca sarcini anii acestui cincinal nu țin nu
mai de parametrii tehnici sau de schemele de organi
zare a producției. Țin, dacă ne gindim bine, și de optica 
exigentă, responsabilă, cu care sînt abordate, fără justi
ficări ante sau postcalculate, imperativele eficienței.

Petre DRAGU

GALAȚI. (Corespondentul S. 
Savin transmite) : Toate între
prinderile industriale ale jude
țului Galați și-au realizat inte
gral sarcinile de plan ale pro
ducției globale, multe dintre ele 
obtinind . însemnate depășiri 'de 
plan. Aceasta a permis ca, pe 
ansamblul județului, să se obțină 
o producție suplimentară în va
loare de 14 687 000 lei. De ase
menea, sarcinile de plan la prd- 
ducția marfă vîndută și încasată 
au fost depășite cu 24 294 000 lei.

Sporurilor valorice obținute le 
corespund însemnate cantități de 
produse obținute peste plan, 
după cum urmează : 1 290 tone 
fontă, 2 957 tone oțel, 1 366 tone 
șleburi, 1 220 tone laminate fini-

te pline, 69 tone sirmă trasă șl 
bare trase, 38 tone sirmă zinca- 
tă, 31 tone confecții metalice 
pentru construcții. industriale, 
965 mc prefabricate din beton, 
precum și importante cantități 
de- produse.-ale ..industriei ali
mentare și ușoare. La obținerea 
acestor sporuri, cea mai însem
nată contribuție și-au adus-o co
lectivele de la combinatul side
rurgic, uzina de reparații autc 
Tecuci, stația de sortare a mi
nereului, întreprinderea de pre
fabricate din beton, întreprin
derea „11 Iunie", întreprinderea 
de sirmă, cuie și lanțuri, uzina 
„Lamincrul de tablă" și alte u- 
nități.

AC PENTRU... COJOACELE
DE MUȘAMA**!

Pornind de la o scrisoare și ajungind la „insulița abuzurilor". Două incendii,

un deznodămînt mult prea modest

gină din ce în ce mai' 
densă, o pagină îmbo
gățită substanțial în a- 
nii planului cincinal în
cheiat. Două cifre sînt 
concludente: In ultimii 
cinci ani producția in
dustriei chimice a cres
cut într-un ritm mediu 
anual de circa 21,5 la 
sută — cel mai înalt din 
economie — față de 18,5 
la sută, cît era prevă
zut. Printre roadele a- 
cestui efort se numără 
și uzina în care mă a- 
flu : Uzina de fibre și 
fire chimice din Iași.

Ca o moleculă care 
se formează pornind de 
la un atom polivalent, 
colectivul de aici s-a 
alcătuit pornind de la 
un nucleu uman, 
nucleu concentrînd 
periența și priceperea 
mai multor uzine din 
țară. Ce reprezintă a- 
cest nucleu ? Mai puțin 
de zece la sută din nu
mărul total al salaria- 
ților. Un procent redus, 
aproape insignifiant, 
dar și inima e atît de 
mică în comparație cu 

, trupul căruia îi confe- 
) ră vigoarea și pulsul 

vieții 1 Și, într-adevăr,

„pornirilor".' Dar ac
tualul cincinal 7 Numai 
aici, la Iași, uzina de 
fibre și fire sintetice va 
înregistra o triplare a 
producției ; numai 
primul an — 1971 
volumul exportului 
crește cu 44 la sută 
comparație cu 1970.

Așadar, stilul 
muncă al pornirilor 
continuă și, totodată, 
răspunzînd indicațiilor 
partidului, continuă e- 
fort.ul pentru ridicarea 
calității produselor pe 
o treaptă superioară. 

. Este ritmul permanen
tei înnoiri, ritm speci
fic progresului impe
tuos al industriei socia
liste.

După încheierea unei an
chete, cititorul e pus în 
fața concluziilor. întorsă
turile intervenite pe drum 
nu încap în spațiul unui 
mic articol. Se cere clari
tate. Dar există unele si
tuații de_ viață foarte com
plicate, 
nalizați 
dată cu

Vă chemăm să a- 
una, poate rară, o 
noi.

★
Am primit la redacție, 

din partea inginerului sil
vic Petre Jarcău, 42 pa
gini scrise de mină.

La 36 de ani, căsătorit, 
cu un copil, Jarcău nu ni 
se înfățișează cu vreo dra
mă personală care să-i a- 
fecteze traiul. E 
principal la U.E.I. 
din Fălticeni ;

inginer 
Lemn 

salariul ii

anchetă socială

este mai mic decit la în
treprinderea anterioară, 
„dar sint foarte mulțumit, 
pentru că nervii nu mai 
îmi sint puși Ia încer
care".

N-are vreo 
materială, 
ștanțială 
vizibilă și 
onoarea.

Din februarie pină in 
Iulie, a fost inginer-șef al 
întreprinderii de Industrie 
Locală din Fălticeni. A 
plecat prin transfer, ame- 
nintînd cu demisia. Două

cevendicare 
ci apără o sub- 
impalpabilă, in- 
importantă —

luni după plecarea 
ziarul „Zori noi" scria : 
„Am rugat direcția de in
dustrie locală a județului, 
la 2 iunie a.c., să vadă mai 
îndeaproape ce e cu atitu
dinea față de oameni a șe
fului sectorului 2 lemn, de 
la I.I.L. Fălticeni : aflasem 
că-i bruschează, ii insultă, 
ii conduce prin... referate. 
La 18 septembrie primim 
răspunsul : «tov. ing. J. P. 
nu mai este salariatul 
I.I.L. Fălticeni»".

Nota, intitulată „Docto
rul" Timp își bate joc de

ideea că timpul — dato
rită și întîrzierii cu care 
s-a primit răspunsul 
le-ar fi vindecat de la sine 
pe toate. Din păcate, se 
dă greșit funcția celui re
clamat,- nu se arată cine 
anume a semnat răspunsul 
cu pricina, dar în schimb, 
fără a se preciza dacă 
omul e vinovat sau nu, se 
indică, drept ■ unic reper 
nominal al notei, inițialele 
J. P.

într-un oraș relativ mic. 
nu le-a fost greu oameni
lor să-și dea seama că e 
vizat Jarcău. A fost 'asaltat 
de telefoane anonime, bat-

Sergiu FARCĂȘAN

(Continuare în pag. a Vl-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Mulțumesc Excelenței Voastre, Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, guvernului și poporului român pentru felicitările sl 
urările transmise cu ptilejul Zilei Republicii.

Vă rog să primiți, Excelență, din partea mea, a guvernului și a 
poporului indian, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres continuu și prosperitate pentru poporul român.

Cincinalul 1966-1970 in imagini

JUDEȚUL BUZĂU JUDEȚUL COVASNA
CIRCA 63 LA SUTĂ DIN FONDURILE DE 
INVESTIȚII 
VOLTAREA INDUSTRIE!

CHELTUITE PENTRU DEZ
DIN GRAFICUL ASCENDENT AL POTEN 
ȚIALULUI ECONOMIC

LOCUINȚE, LUCRĂRI GOSPODĂREȘTI 
EDILITARE.
CIFRE DESPRE DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂ 
MÎNTULUI ȘI A CULTURII.

IN PAGINILE 2-3

PREMIERE INDUSTRIALE

DINAMICA 
SALARIAȚI.

CREȘTERII NUMĂRULUI DE

PEISAJUL NOU AL SATELOR.

IN PAGINILE 4-5
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De pe coama seme
ților Carpați, stră
juite de culmile 

Penteleului și Siriulul, 
plaiurile buzoiene co
boară ca într-un uriaș 
amfiteatru către Cîm- 
pia Dunării. Meleagu
rile acestea binecuvîn- 
tate de natură cu munți 
înveșmîntăți cu pă
duri, cu dealuri pe 
care rumenesc po
me turi vestite în toată 
țara și cu cîmpii ale 
căror holde își leagă
nă pletele aurii în mie
zul verii sînt, ca ur
mare a aplicării politi
cii partidului de dez
voltare armonioasă a 
tuturor județelor țării, 
leagănul unor radicale 
transiormări înnoitoa
re. Declanșat în urmă 
cu peste două decenii, 
procesul de emancipa
re industrială a județu
lui Buzău s-a accelerat 
considerabil în perioa
da cincinalului prece
dent.

Procesul regenerator 
ai dezvoltării indus
triale a operat, în e- 
gală măsură, modiii- 
cări substanțiale și în 
structura socială a ju
dețului, ca și în viața 
materială și spirituală 
a fiecărui om al mun
cii din ținuturile buzo
iene, așa cum îniăți- 
șează datele statistice 
din paginile de iată.

/ A/ 1i T >l f O a

• De 2,3 ORI a crescut volumul investițiilor 

realizate în județ față de perioada 1961 -1965 

® Circa 63 LA SUTĂ din fondurile de investiții 

au fost cheltuite pentru dezvoltarea mdjistriii
o®■■■■■
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a crescut de aproape 2,2 ORI 

într-un ritm mediu 
anual de 17 LA SlJÎĂ

1965
© CELE MAI ÎNALTE NIVELURI DE DEZVOLTARE 

LE-AU ÎNREGISTRAT:

— CONSTRUCȚIA DE MAȘINI 

METALULUI - DE PESTE
— INDUSTRIA CHIMICĂ - DE APROAPE 4 0RI

— INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII 
DE PESTE 2,7 ORI

— METALURGIA FEROASĂ - DE 4,6 ORI

® PRODUCȚIA REALIZATĂ ÎN 1970 A FOST DE 

APROAPE ORI MAI MARE DECÎT CEA OBȚINUTĂ 

ÎN 1950.
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OBIECTIVE NOI
@ UZINA DE SÎRMĂ Șl PRODUSE DIN SÎRMĂ DIN 

BUZĂU
© FABRICA DE ZAHĂR DIN BUZĂU
® ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI
® ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE CERAMICE PENTRU 

CONSTRUCȚII DE LA SĂTUC-BUZĂU
© FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN BUZĂU
© 0 MARE BALASTIERĂ LA SIMiLEASCA

f

DEZVOLTĂRI Șl MODERNIZĂRI
• UZINA DE MASE PLASTICE DIN BUZĂU
® UZINA MECANICĂ DIN BUZĂU, SINGURA DIN TARĂ 

PRODUCĂTOARE DE APARATE DE CALE, UNDE S-A ASIMI
LAT ȘI SE PRODUCE NOUL TIP DE VAGON DE MARFĂ K. S. 
PE 2 OSII.

Creșterea gradului de dotare tehnică In industria județului — 
fondurile fixe industriale fiind în 1970 de 3 ori mai mari ca în 1965 —• 
ridicarea calificării cadrelor, mai buna organizare a producției, au 
sporit considerabil forța productivă a muncii. Aproape 71 la suta 
din sporul producției globale industriale s-a realizat pe seama creș
terii productivității muncii.

OBIECTIVE ÎN CONSTRUCȚIE
O FABRICA DE GARNITURI DE FRÎNĂ ȘI ETANȘASE 

DIN RM. SĂRAT
® ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE DIN BETON 

DIN BUZĂU
® UZINA DE UTILAJ TERÂSIER DIN BUZĂU

BAZA TEHNICĂSș

1,2 MILIARDE LEI au fost investite din fondurile
««g® statului

O La sfîrșitul arsului 
1970, es dispunea de 
2 817 tractoare fizice, mai 
mult'cu 44,8 ia sută decit 

în 1965. Numărul combi

nelor pentru păioase a 

sporit cu 62.9 la sută, iar 
cel al combinelor pentru 

porumb de peste 3 ori.
® în anul 1970 s-au 

aplicai de 2,2 ori mai 

multe îngrășăminte chimi
ce față de 1965.

® Au fost irigate peste 

5 900 ha, au fost plantate

în agricultura județului

5 000 ha cu viță de vie și 
1 000 ha cu livezi.

® Numărul specialiș

tilor a sporit de la 255 cîți 

au fost în 1965 la 441 în 
anul 1970.

® Față de anul 1965, ia

sfîrșitul anului 1970 efec

tivele de bovine au fost 

mai mari cu 15.9 la sută, 

cele de porcine cu 43,1 la 

sută, cele de ovine cu 22,5 

la sută.

Cel mai important obiectiv nou al industriei județului : Uzina de sîrmâ >i produse din $îrmâ din Buzâ#

/
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Creșterea nivelului de trai material și spiritual

APARTAMENTE

APARTAMENTE J
13SG7370/
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Noul cartier de locuin|e „Crîng" din Buzâu

LUCRĂRI GOSPODĂREȘTI-EDILITARE

O DIN FONDURILE STATULUI SAU CU CREDITE 

ACORDATE DE STAT, ÎN PERIOADA 1966-1970 AU 

FOST CONSTRUITE 3 820 APARTAMENTE, CU 2 287 

APARTAMENTE MAI MULT DECÎT ÎN ANII 1961-1965.

• LA SATE S-AU CONSTRUIT, DIN FONDURILE 

POPULAȚIEI, 10 700 DE LOCUINȚE.

• NUMĂRUL SATELOR ELECTRIFICATE A SPORIT

DE LA 150, CÎTE ERAU ÎN 1965;tA 347 ÎN ANUL 1970.
...................* '.r'.'xliw w id/lbl' DLS''CM Wl'-'"1' ' "

® LUNGIMEA REȚELEI DE DISTRIBUIRE A APEI 
POTABILE A SPORIT, ÎN PERIOADA 1966-1970, CU 

APROAPE 50 KM, IAR A REȚELEI DE CANALIZARE CU 

27 KM.

O PARCUL DE AUTOBUZE PENTRU TRANSPORTUL 

ÎN COMUN A CRESCUT ÎN 1970 FAȚĂ DE 1965 DE 

2,3 ORI.

• ÎN ANUL ȘCOLAR 1970-1971, ÎN ÎNVĂȚĂMÎN- 

TUL DE CULTURĂ GENERALĂ AU FOST ÎNSCRIȘI 
82 146 ELEVI, CU 12,7 LA SUTĂ MAI MULȚI CA ÎN 

ANUL ȘCOLAR 1965-1966. SPORUL CEL MAI SUB

STANȚIAL FAȚĂ DE 1965 A FOST ÎNREGISTRAT DE 

ELEVII ÎNSCRIȘI ÎN CELE CINCI LICEE DE SPECIALI

TATE Șl ARTĂ : CU 120 LA SUTĂ.

• ÎN PERIOADA 1966-1970 AU FOST DATE ÎN 

FOLOSINȚĂ 312 SĂLI DE CLASĂ.

O ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLAR^ ÎN ANUL 1970 

EXISTAU CU 84 LA SUTĂ MAI MULTE GRĂDINIȚE Șl 
CU 56 LA SUTĂ MAI MULȚI COPII ÎNSCRIȘI DECÎT ÎN 

ANUL 1965.

• LA MĂGURA A FOST CREATĂ PRIMĂ TABĂRĂ 

DE SCULPTURĂ ÎN AER LIBER DIN ȚARĂ.

• LA CELE 190 CINEMATOGRAFE DIN JUDEȚ AU 

AVUT LOC 51 393 SPECTACOLE, VIZIONATE DE PESTE 

3,8 MILIOANE SPECTATORI.

• NUMĂRUL BIBLIOTECILOR DOCUMENTARE A 

CRESCUT CU 12 LA SUTĂ, IAR NUMĂRUL VOLUME

LOR DE CĂRȚI CU 69 LA SUTĂ FAȚĂ DE 1965.

• NUMĂRUL ABONAȚILOR LA TELEVIZIUNE A 

SPORIT DE 3,5 ORI.
.....   || Hl| Illi III! II Hill 111 ■     Ulii

MĂRFURILOR
• ÎN ANUL 1970, VOLUMUL DESFACERILOR DE 

MĂRFURI CU AMĂNUNTUL PE ANSAMBLUL JUDEȚU- 

LUI A FOST MAI MARE CU 42,5 LA SUTĂ DECÎT ÎN

1965.

• ÎNREGISTRÎNDU-SE CREȘTERI SIMȚITOARE LA 
TOATE CATEGORIILE DE MĂRFURI, ÎN MOD DEOSEBIT 
A SPORIT VÎNZAREA PRODUSELOR DE FOLOSINȚĂ ÎN
DELUNGATĂ, DUPĂ CUM URMEAZĂ :

LA MAȘINI ARAGAZ 
LA MAȘINI DE SPĂLAT
LA MOBILĂ
LA FRIGIDERE
LA TELEVIZOARE

CU 128,5 LA SUTĂ 
CU 74,8 LA SUTA 
CU 38,4 LA SUTĂ

CU 35,2 LA SUTĂ
CU 32,1 LA SUTĂ

Măgura Ț

Săgeata £5Metabrijia

industria •< 
citim/ca ■S-

Industria mater/a/eior 
tonstrucțâ

ob/Ecr/VE /mujstr/ale
ÎNCEPUTE MPER/OADA 1366-1970 

v///////////X Construcția de mașini
' Z O M \ *

Șanac/tătiaoricn/e deproducție l» puse frfflfcțivne

1 AnL Obiective socia/e.

Smeenn

OBIECTIVE .
SI CAMClffll- 

PUSE ÎNFUHCTIUNE

-
Construcție 
de masin)

\ industria „
> alimentara

Obiective ci//t/f3/e

Gunaiegmi

vBetwn

Păcîr/age/e

U-Lln
Jacoi//teni

oE
Zarnes.

OCernătesr

TO

Piefrwse/e sfi/pu

Gieniceri

Industria lemnu/ui

H industria materia/e/m 
de construcții

• Numărul paturilor în unitățile 

de asistență medicală a sporit de la 

2 526 în 1965 la 2 931 în 1970.

• La sfîrșitul anului 1970 în județ 

lucrau 2 227 de cadre medicale, ceea
1 t 1 ............. ri...............................

ce reprezenta cu 61,3 la sută mai mulți 

medici și cu 52,2 la sută mai mult 

personal mediu sanitar ca în 1965. în

prezent revin 1 033 locuitori la un me

dic față de 1 645 în anul 1965.

• în perioada 1966-1970 au fost 

înființate 12 cabinete stomatologice în 

mediul rural, 5 dispensare de între
prindere, 3 circumscripții medicale 

urbane, 6 dispensare de circumscripții 
în mediul rural, o maternitate moder

nă cu secție de pediatrie la Pătîrlage- 

ie ș.a.
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Industrie 
alimentară

Industrie 
ușoară

Materiale 
de construdii

Industria 
minieră

Industria 
lemnului

decererie

S.M.A.

Prestări 
de servicii

Complex
Comercial

. Blocuri 
de locuințe

Scrii

Case decu/fută, 
cinematografe

Ape 
minerale

Irigații

în anii cincinalului, industrializarea s-a impus 
ca fenomen definitoriu pentru județul din Arcul 
Carpaților. Este un rezultat firesc al transpunerii 
consecvente în viață a programului științific ela
borat de partid. Este rezultatul firesc al politicii 
Partidului Comunist Român de a asigura o puter
nică dezvoltare a industriei, agriculturii, culturii, 
învățămîntului, a întregii vieți sociale în toate 
județele patriei. Este un rezultat al politicii 
marxist-leniniste a partidului în problema națio
nală, care include, ca un aspect esențial, dezvol
tarea economică în vederea transpunerii în viață 
a principiilor deplinei egalități socialiste în drep
turi între toți cetățenii României, fără deosebire 
de naționalitate.

Prefacerile structurale din . viața județului 
sînt în plină desfășurare. Puternicul progres reali
zat în anii cincinalului permite ca în planurile de 
dezvoltare să se prevadă ca în 1975 in producția

industrială a județului să dețină ponderea prin
cipală industria constructoare de mașini și pre. 
lucrarea metalelor.

în acest colț de țară, unde munca pămîntului și 
creșterea animalelor constituiau de veacuri înde
letniciri tradiționale, anii cincinalului au marcat 
înnoiri fundamentale și în sectorul agricol dato
rită mecanizării și chimizării agriculturii, moder
nizării zootehniei.

în acest colț de țară, anii cincinalului au coincis, 
totodată, cu premiera unor impunătoare cartiere 
de locuințe, care domină peisajul urbanistic, con- 
ferindu-i noi și moderne dimensiuni.

Prin munca înfrățită a oamenilor muncii, români 
și maghiari, s-a scris, așadar, în cincinalul care a 
trecut un nou capitol în biografia contempo
rană, socialistă a județului Covasna. Este capi
tolul racordării la efortul general al edificării 
României moderne.

CREȘTEREA

PRODUCȚIEI

GLOBALE

INDUSTRIALE

1950

Nou peisaj industrial, intr-un nou județ: vedere panoramică a platformei

economic
li 1- 1

INDUSTRIA Peste 990 milioane lei AGRICULTURA

PREMIERE INDUSTRIALE
Dintre efectele multiple pe care le-a avut acest efort material asupra dezvoltării și moder

nizării agriculturii vom prezenta doar cîteva :

3 OBJECTIVE NOI, constituind 

PLATFORMA INDUSTRIALĂ DE 

LA TG. SECUIESC, alcătuită din:

— FABRICA DE AMIDON — ca

pacitatea de prelucrare zil

nică : 85 de tone de porumb 
sau 300 tone de cartofi;

— FABRICA DE CONFECȚII: 
producție anuală în valoare 
de 125 milioane de lei;

— FABRICA DE ȘURUBURI : ca
pacitatea finală anuală de

15 000 tone de organe de 
asamblare.

DIN FONDURILE ALOCATE PENTRU 
INVESTIȚII S-AU ASIGURAT, TOTODA
TĂ, LUCRĂRI DE MODERNIZARE LA 
ÎNTREPRINDERILE DIN ORAȘUL SF. 
GHEORGHE, LA ÎNTREPRINDEREA MI
NIERĂ DIN CAPENI Șl LA EXPLOATĂRILE 
FORESTIERE.

' MECANIZARE
UN TRACTOR (fizic) la 157 ha 

în 1965.

UN TRACTOR (fizic) la 98 ha 
în 1970.

_ Aceasta este urmarea faptului că în 
timp ce în 1965 parcul de tractoare agri
cole număra în total 565 asemenea ma
șini, în anul 1970 numărul lor s-a ridicat 
la circa 900. Totodată, S-A DUBLAT 
numărul cultivatoarelor mecanice iar 
cel al mașinilor de împrăștiat îngrășă

minte chimice și al combinelor pentru 
recoltarea păioaselor S-A TRIPLAT.

în ultimii ani, cp rezultat al mecaniză
rii agriculturii, forța de tracțiune anima
tă folosită în județ s-a redus la sub 15 
la sută din totalul forței de tracțiune uti
lizate în agricultură.

CHIMIZARE
Față de 13 308 tone de 

îngrășăminte folosite în 1965, 
în 1970 s-au aplicat 

23 604 tone.

IRIGAȚII
Suprafața irigată A CRESCUT, 

în cinci ani, DE PESTE 10 ORI : 
® în 1965 existau 460 ha iri

gate.

© în 1970 existau 4 820 
ha irigate.

în prezent, datorită investițiilor aloca
te, în I.A.S. toate adăposturile de anima
la au fost electrificate, iar în C.A.P. în 
proporție de peste 94 la sută.

Noua hală a fesătoriei combinatului textil „Oltul*, din Sf. Gheorghe. Produsele executate aici sînt cunoscute de pe acum 
în 16 țâri din lume și au dobîndit două consacrări internaționale prin diplomele acordate la tîrguri din U.R.S.S. și Franța

*

Argumente ale modernizării agriculturii oferite de I.A.S. Cîmpul Frunio:
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SALARIATI :

42,5 Ea sută din populația 
activă

ÎN 1965: 32 622 PERSOANE

ÎN 1970: 42 036 PERSOANE

Salariați în industrie

r . . , . .
1970

CA URMARE A DINAMICII INDUS
TRIALIZĂRII, A CREĂRII UNOR POSIBI
LITĂȚI MULT SPORITE DE MUN
CĂ CALIFICATĂ Șl DE CEA MAI 
ÎNALTĂ CALIFICARE, ÎN 1970, din nu

mărul total al salariaților din indus
tria județului, 81,3 la sută îl con

stituiau muncitorii calificați. în 1970

numărul cadrelor cu studii superi

oare s-a ridicat la aproape 2 000, 

dintre care aproape 500 au specia

lități tehnice, față de 1195 in

gineri, medici, profesori, agronomi, 

juriști, economiști, existenți în peri

oada anterioară.

ÎN DECURS DE CINCI ANI AU FOST CONSTRUITE :

• 13 noi cu 79 sâli de c,asâ și s'au
adăugat alte 101 la școlile existente.

S-AU ÎNFIINȚAT:
’ 1 

o Liceul din întorsura Buzăului,

® Grupul școlar de construcții din Sf. Gheorghe,

• Liceul industrial de construcții.

ÎN ȘCOLILE DIN JUDEȚ STUDIAZĂ ÎN PREZENT 

APROAPE 27 500 DE TINERI Șl TINERE. Cu alte cu
vinte, FIECARE AL 7-LEA LOCUITOR AL JUDEȚULUI 

ÎNVAȚĂ. Beneficiind de condițiile create prin politica 

națională, marxist-leninistă a partidului și statului 
nostru, CURSURILE ÎN LIMBA MAGHIARĂ ALE ȘCO

LILOR DE CULTURĂ GENERALĂ SÎNT FRECVENTATE 

DE PESTE 20 000 DE ELEVI.

construite din fondurile centralizate ale sWîuîui

de case ridicate de locuitori

ai orașelor și satotor
O imagine luate din avion a orașului vechi din Sf. Gheorghe (dreap
ta) și, (sus) vedere parțială a noului cartier „Simeria" din aceeași 
localitate. în arhivele străvechiului ores se consemnează că i-au 
trebuit 6 secole ca numeruj,lpc$J.i.i^ri.!oj;>ișg.i,șă: șa ridice la 4 000. Car
tierul..nou, construit în numai trei ani. dinCc-ihcinal, însumează, in 

prezent un număr identic de locuitori

in peisajul satelor au intervenit numeroase 
schimbări.

© 1676: ACESTA ESTE NUMĂRUL CASELOR 

NOI CONSTRUITE LA SATE ÎN ULTIMII CINCI ANI.
• ÎN JUDEȚ EXISTĂ 31 COOPERATIVE SĂTEȘTI 

Șl 513 MAGAZINE. VOLUMUL DESFACERILOR REALI
ZATE AICI A CRESCUT ÎN CINCI ANI CU CIRCA 200 MI
LIOANE LEI.

• NUMĂRUL UNITĂȚILOR DE PRESTĂRI DE 

SERVICII A CRESCUT DE LA 136 LA 316.

® ÎN SATELE JUDEȚULUI EXISTĂ PESTE 100 

CĂMINE CULTURALE.

© LA FIECARE 10 000 DE LOCUITORI DIN JUDEȚ 

REVIN APROAPE 2 000 ABONAȚI LA RADIO Șl RAD80- 

FICARE.

• INGINERUL AGRONOM, ZOOTEHNICIANUL, ME
DICUL VETERINAR AU DEVENIT PREZENTE OBIȘNUITE 
ÎN VIATA SATELOR. FATĂ DE 188 CADRE CU STUDII 
SUPERIOARE EXISTENTE ÎN ANII ANTERIORI, ÎN 1970 
NUMĂRUL LOR S-A RIDICAT LA CIRCA 270.

DESFACERILE DE
Cîteva date privind vînzările uncr pro

duse de folosință îndelungată sînt con
cludente pentru creșterea nivelului de 
trai. Populația a cumpărat, în 1970, com
parativ cu 1965, cu :

• 244 LA SUTĂ MAI MULTE FRI
GIDERE

• 192 LA SUTĂ MAI MULTĂ MOBILĂ

©135 LA SUTĂ MAI MULTE MAȘINI 

DE SPĂLAT RUFE

® 125 LA SUTĂ MA| MULTE TELE“
VIZOARE

© numărul AUTOTURISMELOR proprie

tate personală a crescut de 12,5 ori

Una din bogățiiie județului o constituie posibili
tățile de tratament balnear.

© ÎN ANII 1966-1970, NUMĂRUL LOCURILOR

EXISTENTE IN STAȚIUNILE BALNEO-CLIMATERICE 

AU CRESCUT DE LA 436 LA 1 100.

Complex comercial 'o Sf. Gneorghe

© ÎN 1970, NUMĂRUL PERSOANELOR AFLATE 
LA ODIHNĂ SAU TRATAMENT BALNEAR S-A RI
DICAT, CA URMARE A EXTINDERILOR SI CREĂRII 
Uf OR NOI STAȚIUNI DE LA 1 600 ÎN ANUL 1966

1965

1 medic ia 854 locuitori
1970 <

1 medic ia 720 locuitori
în 1970 numărul paturilor existente în unitățile 

medicale s-a ridicat la 1 761.
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cinema CONTRASTE

Participant» Ia consfătuirile de lucru ale cadrelor de bază din agricultură 
și activelor județene de partid, precum și cooperatorii care dezbat în aceste 
zile rezultatele obținute in cursul anului trecut și sarcinile ce le revin în 
acest an în privința sporirii producției agricole au adresat telegrame CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, prin care exprimă satisfacția deplină față 
de măsurile elaborate de partid pentru perfecționarea organizării, planificării 
și conducerii agriculturii, liotărîrca unanimă a oamenilor muncii de pe ogoare 
de a-și aduce contribuția Ia dezvoltarea acestei importante ramuri a economiei naționale.

Participanta la consfătuirea de lu
cru a activului de partid și de stat 
și cadrelor din unitățile agricole ale 
județului Ilfov subliniază printre al
tele : „Creșterea producției vegetale 
și animale, a eficienței întregii ac
tivități în ramura producției agricole, 
noile forme de organizare și retri
buire a muncii constituie obiectul 
principal al dezbaterilor în adună
rile generale ale cooperativelor agri
cole, care au pus in evidență încă o 
dată hotărîrea fermă a lucrătorilor 
de pe ogoare de a-și spori eforturile- 
pentru a traduce în viață sarcinile 
stabilite de partid.

în numele oamenilor muncii din 
agricultura județului Ilfov, asigurăm 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți e- 
forturile pentru a ne îndeplini cu 
cinste sarcinile de plan și angaja
mentele asumate pentru anul 1971, 
livrînd statului cereale, carne, le
gume și alte produse la termenele 
stabilite și în cantități sporite. Sîn- 
lem hotărîți să ne sporim contribu
ția la aprovizionarea piețelor Capi
talei cu legume timpurii și extratim- 
purii, cu lapte, ouă și carne, prin a- 
sigurarea unor importante sporuri 
de produse în toate sectoarele unită
ților agricole, prin darea în exploa- 
;are înainte de termen a complexe
lor zootehnice și a celorlalte obiec
tive economice stabilite pentru a- 
cest an".

„Sub îndrumarea organizațiilor de 
Dartid, țărănimea cooperatistă, spe
cialiștii, toți lucrătorii din agricul
tură au trecut la înfăptuirea în prac- 
■ică a noilor măsuri de perfecționare 
l organizării, planificării și condu- 
:erii producției" — se arată, între al
ele, în telegrama cadrelor de bază 
lin agricultură și a activului de partid 
lin județul Iași.
„în cadrul consfătuirii s-au dezbă

tut sarcinile ce revin unităților agri
cole în ridicarea producției vegetale 
și animale, s-au făcut numeroase 
propuneri.

Cunoscînd hărnicia și puterea de 
dăruire a oamenilor de pe aceste1 
străvechi meleaguri românești, bu- 
curîndu-ne de sprijinul permanent 
al partidului și statului nostru, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru continua ridicare a

lucru din județul Bistrița-Năsăud, 
ne angajăm ca, în anul 1971, să ob
ținem o sporire substanțială a pro
ducției vegetale și animale și, pe a- 
ceastă cale, să predăm în plus la 
fondul de stat, cantitatea de 200 tone 
porumb boabe, 500 tone fructe, 100 
tone legume, 1 500 hl lapte de vacă 
și 50 tone carne. De asemenea, prin 
extinderea activităților anexe din 
cooperativele agricole de producție 
se vor realiza produse în valoare de 
20 milioane lei, cu 7 milioane lei 
mai mult decît în 1970. în același 
timp, printr-o mai judicioasă orga
nizare a procesului de producție în 
unitățile agricole și stațiunile de 
mecanizare a agriculturii, se vor ob
ține economii de peste 400 000 lei la 
cheltuielile de producție și de peste 
50 000 lei la piesele de schimb. Tot
odată, consumul de carburanți va fi 
redus cu 40 mii litri".

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

agriculturii, contribuind astfel, ală
turi de întregul nostru popor, la în
făptuirea mărețului program elabo
rat de Congresul al X-lea al parti
dului, la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României".

„Activul de partid, toți lucrătorii 
din agricultura județului Botoșani 
— se spune într-o telegramă — dau 
o înaltă apreciere politicii științifice 
a partidului și își manifestă hotărî
rea de a nu-și precupeți eforturile 
pentru traducerea ei în viață. 
Din lucrările consfătuirii a reieșit că 
în județ avem serioase rezerve, ne- 
valorificate încă, de creștere a pro
ducțiilor vegetale și animale, că sînt 
create condițiile necesare punerii în 
valoare a acestora pentru realizarea 
sarcinilor primului an al cincinalului, 
sporirea contribuției la fondul cen
tralizat al statului și satisfacerea ne
voilor mereu crescînde ale oameni
lor muncii".

„Analizind posibilitățile și rezer
vele existente în agricultură, se sub
liniază in telegrama consfătuirii de

Vă informăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. se 
spune în telegrama consfătuirii acti
vului de partid din comunele sub
urbane ale Capitalei, că, însuflețiți 
de munca dumneavoastră neobosită, 
de înalta exigență pe care o mani
festați pentru ridicarea nivelului a- 
griculturii, sîntem ferm hotăriți să 
depunem întreaga noastră capacitate 
și energie creatoare pentru dezvol
tarea intensivă a producției agricole. 
Ținînd seama de specificul zonei pre
orășenești in care ne situăm, vom 
spori producția de legume, îndeo
sebi timpurii și extratimpurii, pro
ducția de lapte și carne, asigurînd 
într-o măsură tot mai mare satisfa
cerea cerințelor populației. Capitalei. 
Pentru aprovizionarea continuă a 
piețelor Capitalei cu legume proas
pete, un accent deosebit vom pune 
pe extinderea suprafeței de solare, 
astfel îneît în acest an Să dăm în 
folosință 16 hectare din cele 60 pre
văzute a se construi în actualul cin
cinal. în același timp, vom spori su
prafața irigată cu 500 hectare, vom

folosi mai eficient parcul de mașini 
pentru extinderea mecanizării, in
troducerea tehnicii și tehnologiei mo
derne în vederea creșterii simțitoare 
a producției agricole".

Muncitorii, inginerii șl tehnicieni) 
din întreprinderea agricolă de stat 
„Insula Mare a Brăilei" au Încheiat 
anul trecut cu rezultate meritorii. 
Planul producției globale a fost de
pășit cu 55 milioane lei, iar cel al 
producției-marfă cu 32 221 mii lei. 
Peste prevederile inițiale au fost ob
ținute beneficii în valoare de 
27 664 000 lei., întreprinderea a livrat 
suplimentar la fondul de stat peste 
30 400 tone porumb boabe.

Subliniind în telegramă aceste suc
cese, participanții la adunarea gene
rală în cadrul căreia au fost dezbă
tute cifrele de plan pe anul 1971 se 
angajează ca în acest an să obțină 
peste prevederile planului 8 100 tone 
de porumb și grîu. De asemenea, să 
valorifice peste plan 30 tone de car
ne și 2 tone de lînă, iar pe baza spo
ririi productivității muncii cu 2 la 
sută, a reducerii cheltuielilor cu 
600 000 lei, să realizeze un beneficiu 
suplimentar de 3 milioane lei.

Participanții Ia adunarea generală 
a cooperativei agricole de producție 
„Răscoala 1907" din comuna Răcari, 
județul Dîmbovița,' se spune într-o 
altă telegramă, se angajează ca prin
tr-o mai bună folosire a fondului fun
ciar, a forței de muncă, a parcu
lui de tractoare și mașini agricole să 
livreze la fondul central al statului : 
70 tone porumb, 20 tone cartofi, 50 
tone legume, 2 000 kg carne, 5 000 li
tri lapte.

La rîndul lor, membrii cooperati
vei agricole de producție „16 Februa
rie" din comuna Padina, județul Bu
zău, raportează că anul trecut au 
realizat producții bune la porumb, 
grîu, sfeclă de zahăr și că au livrat 
statului produse în valoare de 
10 500 000 lei. Valoarea unei norme 
convenționale s-a ridicat la 35 lei 
față de 32 lei planificați, ceea ce a 
contribuit la sporirea veniturilor 
cooperatorilor. în telegramă se sub
liniază, de asemenea, că în acest an 
cooperatorii vor valorifica cu statul 
352 tone de grîu, 2 000 tone porumb, 
9 600 tone sfeclă de zahăr și alte 
produse, totalizînd peste 11 milioane 
lei.

(Agerpres)

• Un italian in America : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21.15.
• Ultimul Samurai . CAPITOL — 6,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• Bătălia pentru Alger: CENTRAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21. .
• Băieți buni, băieți răi : LUCEAFĂRUL - 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, BUCUREȘTI - 8; 
10; 12; 14; 16; 18; 20; 22, SALA PALATULUI.(seria de 
bilete 2603) — 17,15; (3604) — 20,15.
• Ochi ageri : LUMINA - 19.30; 21.
o Poveștile piticului Bimbo : TIMPURI NOI — 
9,15—17,15 in continuare, VITAN — 15,30.
• Salomeea ; 12 secole de artă in Slovacia ; La ora 
12; Diavolul in biserică : TIMPURI NOI — 19; 20,45.
• Amintiri bucurcștcnc ; VITAN — 18; 20,15.
• în arșița nopții : BUZESTI. — 15.30.
• Crimă și pedeapsă : BUZEȘTI. — 18,15.
• Z: RAHOVA - 15,30; 18.; ',20,30.
• B. D. intră in acțiune : LIRA — 15,30; 18; 20,15, 
GIULEȘTI - 15,30; 18; 20,30.
• Cinci pentru Infern : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FEROVIAR -9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, EXCELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA - 9; 11,15;. 13,30: 16; 18,30; 20,45.
• Cintecele mării : FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, VICTORIA — 9: 11,15: '13,30;. 16; 
18,30; 20,45, MODERN - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Vagabondul : FLACĂRA - 9; 12,30; 16; 19,30, 
LUMINA — 9—12,30 in continuare ; 16,15, VOLGA 
— 9,15; 12,30; 16; 19,30.
• Genoveva de Brabant : GRIVITA — 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.
• Romanța pe zăpadă — 9; 16,30; 18,45, Enrico 
Carusso — 10,30; 12,30; 14,30, Denunțătorul — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Procesul : COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Pe luciul gheții : BUCEGI — 10; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Departe de lumea dezlănțuită : UNIREA — 16;

19.15.
• Străinii : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
• Șarada: DACIA — 8,45 — 20.30 în continuare, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30; 18: 20,15.
• în ghearele invizibile ale doctorului Mabuse : 
DRUMUL SĂRII — 15:30; .17,45.
• Șoimii : DRUMUL SĂRII. — 20-
• Petrecerea : VIITORUL - 15.30: 18.
• Orologiul Kremlinului : VIITORUL - 20.15.
• Ursul și păpușa : GLORIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunarea Sfîntului : MOȘILOR - 15,30; 17,45; 
20.
• Soarele alb al pustiului : MUNCA — 16; 18; 20.
• Vară de altă dată : ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a te naște : LAROMET —15,30; 17,45; 
20.
• Căpitanul Florian : FERENTARI — 15,30; 17,45 20.
• Tarzan, omul junglei, Tarzan, omul maimuță :
PACEA _  16* 19.
• Omul din Sierra’: CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20.15.
• Sechestru de persoană : COSMOS — 15,30; 18;
20.15.

tv

• Filarmonica; .de,.îSțaț.^ „Gepțge, A 
... Enescu" (AtQi^eglIf Ropiân); Con- y

cert simfonic?; Dirijor : Emanuel - / 
Elenescu. E, Solistă-Annerose y 
Schmidt (R. D. Germană) — 20. i 
@ Opera Română : Bărbierul din 1 
Sevilla — 19,30. i9 Teatrul de Operetă : My Fair ț 
Lady — 19,30. 1O Teatrul Național „I. L. Cara- ț 
giale“ (sala Comedia) : Camera de i 
alături — 20, (sala Studio) : Tra- ) 
vesti — 20. i
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- ! 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- l 
reanu) : Iubire pentru, iubire — J 
20, (sala din str. Alex. Sahia) ; i 
Gluga pe ochi — 20. ’6 Teatrul de Comedie : Nlcnlc k
— 20. /
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala \
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, ’
(sala Studio) ; Cînd luna e albas- l 
tră — 20. /
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste l
neterminată — 16. <
• Teatrul satiric-muzical „C. Ță- 1
naseu (sala Savoy) : La Grădina , 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : )
Sonatul lunii — 19,30. i

Teatrul de revistă și comedie ț
„Ion Vasilescu" : Se caută un min- i 
cinos — 19,30. 'O A.T.M. (la Ateneul Român — 1 
sala Studio) : Premieră — 21. j

L.

10,00—11,00 Emisiuni-lecție pentru lucrătorii din 
agricultură. îngrășarea oilor și micilor 
pentru producția de carne,

11,00—11,25 Expediția cosmică „Apollo-14". Transmi
siune directă de la Houston.

15,50 Expediția cosmică „Apollo-14". 
Transmisiune directă.

ITțOO.. Teleșcoală — emisiune realizată înicolaboraro > 
cu,;;^Ii,pișterul înyățămînțului.
• Limba română (cl. a Xîî-â) : Momente din 

viața și ‘opera lui George Coșbuc.
• Chimie (cl. VIII—XII) : Legătura covalentă. 

17,55 Cincinalul 1966—1976 în cifre și imagini.
Dezvoltarea industriei electronice.

18,00 Expediția cosmică „Apollo-14". 
Transmisiune directă.

18,40 Lumea copiilor : „Daniela și Așchiuță... de
tectivi" — emisiune muzical-distractivă de 
Corneliu Armașu și Romanița Constantinescu.

19,10 ■ Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Expediția cosmică „Apollo-t4“. 

Transmisiune directă.
20.30 România '71.

Azi — județul Constanța. Emisiune de Ilie 
Nedelcu. Imaginea Petre lordănescu.

' 21,00 Film artistic : „Domnișoara doctor" — reali
zat de regizorul italian Alberto Lattuada. în 
distribuție : Olivera Vuco, Suzy Kendall, 
Kenneth More, Alexander Knox.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22.45 Campionatele europene de patinaj artistic. 

Proba individuală masculină. Transmisiune de 
la Zurich.

I B B B B
Jrmare din pag. I)

>coritoare. Ne-a scris : 
Consider că este timpul să 
s clarifice toate proble- 
tele de importanță majoră 
entru I.I.L.F. și implicit 
i se verifice justețea sau 
ijustețea poziției mele în 
jeastă întreprindere".
Capitolul unu, așadar, 

» arată un om care luptă 
jntru reputația lui și își 
ierde duminici și nopți 
intru a adăuga, la scri- 
iarea ce ne-o adresează, 
ipiile a 35 pagini de refe- 
ite, parte a celor pe care 
-a întocmit cit era in în- 
eprindere.
Capitolul doi ne rezervă 
surpriză neplăcută. Ve

nn că inginerul-șef a a- 
esat majoritatea refera- 
lor către... director. Iată 
mostră (12.V.) :
„Tov. Director,
Cu toate că dumnea- 
tastră ați spus să nu vă 
ai aduc la cunoștință in 
ris constatările făcute pe 
ren, ci să vă aduc la cu- 
iștință aceste lucruri ver
ii și de asemenea, să dau 
spoziții la fața locului, 
ă văd totuși nevoit de a 
i informa din nou in 
ris...“.
Bogata și pitoreasca ac
hitate epistolară i-a atras 
i Jarcău porecla de „in- 
"ler-șef de referate". Dar 
i ce un factor de condu- 
re, inginer-șef — „vioara 
doua" a întreprinderii, 

ina dreaptă a directoru- 
i — ajunge să aibă cu 
laboratorii săi imediați, 
ful său și subalternii săi, 
emenea raporturi ?
Capitolul trei ne arată 
inginerul-șef nu era as- 

Itat. în 13 iulie a trimis 
tre secretarul comitetu- 
i de partid al întreprin- 
■rii — prin poștă ! ca să 
bă confirmare scrisă de 
imire ! — un referat,
m că nu-s respectate 
spozițiile lui pentru paza 
ntra incendiilor ; un 
baltern „a refuzat să 
:ecute și chiar față cu di- 
ctorul a afirmat că el nu 
cecută dispozițiile date 
>’ mine. Insisting la tov. 
rector să-i dea dumnea

lui dispoziție, acesta mi-a 
spus că a dat in scris și 
că eu n-am decît să mă 
descurc singur..." Nume
roase referate, către direc
tor sau secretar, cuprind 
asțfel de plîngeri — cine 
ce a spus și de ce nu l-a 
ascultat.

Mulți dintre oamenii cu 
care am stat de vorbă 
susțin că limbajul fostului 
inginer-șef făcea orice co
municare imposibilă ; vor
bea răstit, insultător, re- 
curgînd la acuze și insi
nuări, cum că ar avea de-a 
face cu hoți și neglijeriți 
iresponsabili față de avutul 
obștesc.

Aici, s-ar părea că an
cheta noastră este înche
iată. Dar...

Capitolul patru ne obli
gă la o lectură atentă a 
faptelor semnalate de Jar
cău. La 8 iulie el găsește 
într-un atelier patru elec
tromotoare, pentru care nu 
există comandă de lucru ; 
au fost aduse aici de di
rector — Dumitru Nisto- 
roaia. Cei prezenți sem
nează procesul verbal de 
constatare, cu excepția lui 
Mihai Luculescu, secreta
rul comitetului de partid, 
care refuză să semneze. în 
alte referate, Jarcău con
stată că un întreg atelier 
lucrează fără note de co
mandă, astfel că „nu se 
poate controla dacă perso
nalul atelierului lucrează 
pentru întreprindere sau 
efectuează lucrări particu
lare". Nici în privința uti
lajului nu există o eviden
ță ! Acestea însă șînt 
fleacuri față de faptul 
pe care Jarcău îl sem
nalează verbal în martie, 
aceluiași director — Nis- 
toroaia. Se indică fals, 
ca gata terminate, mo
bile pentru care nici n-a 
început lucrul. Directo
rul i-ar fi răspuns : „Nu 
știi ce vorbești ; mai veri
fică !“ Poate a folosit alte 
cuvinte, dar, oricum, Jar
cău revine și își ia răs
punderea în scris, semna- 
lind o raportare fictivă în 
valoare de 461 000 lei pe 
lunile ianuarie și februa
rie, anul trecut. Pentru o 
întreprindere relativ mică

este o sumă fantastică ; 
Jarcău înșiră meticulos in
ventarul raportărilor ima
ginare : 118 garnituri de
mobilă „Doina" și „Lilia
cul", 240 mese etc. Faptul 
se adaugă la o delapidare 
de 200 000 lei, la nenumăra
te „incidente" — furturi 
descoperite la poarta între
prinderii și nesancționate, 
mușamalizate din motive 
lesne de înțeles (găinarii 
știau despre alte hoții, 
mai mari ; dacă ar fi fost 
pedepsiți, le-ar fi divul
gat).

Din păcate, totul e ade
vărat. Hoțiile s-au produs, 
raportările fictive au fost 
recunoscute (dar nesanc-

midării și luminări. Au 
mai fost și alte cîteva 
condamnări, „relativ pu
ține", cum m-a asigurat 
șeful personalului. Am gă
sit la fața locului un că
pitan de pompieri — tova
rășul loan Hatriean — 
care mi-a declarat fără o- 
coluri că e perplex, că nu 
i-a mai fost dat să întîl- 
nească asemenea întreprin
dere, în care lipsește evi
dența utilajului, inclusiv 
legitimarea tehnică prin 
care să poată identifica 
precis cauzele incendiului.

într-adevăr, trebuie spus 
că întreprinderea din Făl
ticeni reprezintă o adevă
rată anomalie ; se petrec

tățile sectorului în care 
Aniculăesei fusese șef. Aici, 
la mobilă, s-a furat cel 
mai mult, dar intervenția 
justiției a fost blocată pînă 
în momentul declanșării in
cendiului. Ne-a spus-o pe 
șleau, procurorul inspector 
Cornel Ciornei :

— Intr-adevăr, Jarcău, 
cu referatele lui, părea co
mic, ca ins rătăcit printre 
atiția oameni cu „simț 
practic". Procuratura a gă
sit acolo, de-a lungul ani
lor, numeroase hoții mari 
și mici, tot felul de rapor
tări false. Au existat și 
probele necesare, dar an
grenajul justițiar a fost îm
piedicat să funcționeze din

Ac pentru. . . cojoacele de mușama"!
ționate), iar „excesele de 
zel" și „țipetele" lui Jarcău 
despre pericolul de incen
diu au fost urmate de un 
foc zdravăn, dar pare-se 
nu destul de zdravăn : 
„Directorul a vrut să scoa
tă pagube de aproape 
700 000 lei — ne spune ma
iorul de miliție Vasile Dil- 
cu — dar pagubele reale 
au fost de 256 000 Iei ; cu 
restul, au vrut să-și aco
pere niște lipsuri".

Capitolul cinci. Am sosit 
la Fălticeni cîteva zile du
pă ce, în decembrie, avu
sese loc un AL DOILEA 
incendiu (!) Jarcău era ple
cat din întreprindere (prin 
transfer) încă de la 31 iu
lie. Directorul Niștoroaia 
nu mai era director (desti
tuit). Șeful sectorului II — 
cu care Jarcău avusese 
cele mai multe conflicte — 
Constantin Aniculăesei pe 
numele lui, a fost con
damnat la doi ani și ju
mătate închisoare, drept 
care — în așteptarea jude
cării recursului — nu mai 
era șef la lemn, ci... tot 
șef, girînd munca la cără-

aici fapte din cele mai 
ciudate. Mergînd pe firul 
referatelor făcute de fostul 
inginer-șef Jarcău, am 
stat de vorbă cu cîțiva din
tre cei revoltați de limba
jul său. Tov. Mihai Vorni- 
cu este înzestrat cu un su
flet de inovator : avînd 
automobil, el a descoperit 
că mijlocul cel mai bun 
de a-i încălzi motorul este 
să-l vîri in hala unde se 
află rumeguș de lemn. 
Pompierii l-au amendat 
pe motiv că și-ar parca 
mașina acolo, cînd el voia 
doar să obțină un pic de 
căldură ; se pare că ben
zina amestecată, cu rume
gușul și cu seînteile dă 
rezultate excelente. Se re
pară in sector nu numai 
mașini, ci și motociclete. 
Un altul dintre acești tova
răși, Nicolae Dascălu, ne-a 
declarat că va vota împo
triva excluderii din partid 
a lui Aniculăesei. întrucît 
tribunalul l-ar fi condam
nat pe nedrept.

în fapt, însă, sentința ju
decătorească a fost blîndă, 
dacă o comparăm cu reali-

motive care ar cere o an
chetare temeinică. Pro
cesele Dionisie Lungu și 
Constantin Aniculăesei, sol
date cu condamnări, repre
zintă un deznodămînt re
lativ modest, față de de
lictele ce s-au petrecut mai 
de mult acolo și care cad 
acum în raza amnistiei.

Concluzii. Am pornit la 
drum pentru a cerceta 
„cazul" inginerului Petre 
Jarcău și am dat de cu to
tul alt caz. Nu-i vorba de 
J. P„ ci de mușamalizare, 
în ce-1 privește pe Jarcău, 
el nu este Un „erou pozi
tiv" cum se intilneau cîndva 
in romane, dar peste cusu
rurile lui reale i se pun în 
circă scorneli. Este un om 
irascibil și răstit, dar depar
te de rătăcirile „psihice" pe 
care 1 le atribuie răuvoito
rii. A fost calificat de unii 
drept alcoolic, dar am ve
nit seara, pe neașteptate, la 
el acasă, și l-am găsit so
bru, adîncit în lectură, in 
mijlocul familiei, înconjurat 
de o bibliotecă vădind pri
cepere în selecționarea căr
ților. I s-a făcut un cap de

puțin preocupat de efectul 
actelor sale în, producție, 
In viața întreprinderii.

• „Penalizarolul 
revoluționează 

neurologia
La Uzina pietalurgi- 

că din Bacău urma să 
intre in funcțiune, in 
luna decembrie a anu
lui trecut, o nouă 'fa
brică de vane. Datorită 
neajunsurilor create de 
către unii furnizori de 
utilaje, fericitul eveni
ment, nu s-a produs nici 
pînă în prezent. Inter
vențiiledelegaților tri
miși de către uzina 
băcăoană, telefoanele 
Și adresele repetate au 
rămas fără rezultat. 
Uzina „Unio" din Satu- 
Mare nu a expediat 
nici pină în momentul 
de față grupul de ac
ționare hidraulică, cit 
și alte 'utilaje in va
loare de patru milioa
ne lei, deși, conform 
contractului, ele trebu
iau livrate încă din oc
tombrie trecut.

Alți furnizori — după 
cum ne informează co
respondentul nostru 
Gheorghe Baltă — au 
livrat utilajele cu de
fecțiuni constructive. 
Uzina „Independența" 
din Sibiu a trimis ma
șina de întors forme cu 
dimensiuni de gabarit

necorespunzătoare, fi
ind nevoie de o nouă 
proiectare și de modi
ficarea fundației., U- 
tilajul 
fi pus în 
și pentru că... 
zorul în cauză a 
tat“ să doteze mașina 
respectivă și cu tabloul 
electric de cqmandă.

După cum se vede, 
în ambele cazuri este 
vorba de o amnezie 
față de clauze contrac
tuale precise. După cit 
se știe, neurologia cu
noaște diferite trata
mente pentru amnezii. 
Noi am prescrie încă 
o metodă nouă, revo
luționară — respectiv 
un tratament finan
ciar drastic. Mai ales 
că pină la însănătoșirea 
furnizorilor amintiți 
consecințele le suportă 
uzina băcăoană. Trata
mentul nu necesită o 
spitalizare, poate fi a- 
plicat și ambulatoriu, 
cu concursul unor con
tabili. Are la bază 
un medicament — 
l-am numi „PENALI- 
ZAROL". Sau 
așa ceva...

nu a putut 
funcțiune 

furni- 
„ui-

• Medalii de aur 
din prelucrarea 
lemnului!

întreprinderea meca
nică ceadin Roman, 

importantă uni- 
industrială 
producătoare de 

pentru 
lemnului,

din
țară 
mașini-unelte 
prelucrarea 
și-a creat un bineme
ritat renume, , datorită 
calității și performan
țelor tehnice ale pro
duselor sale. Zilele a- 
cestea — ne scrie 
corespondentul jude
țean — de pe por
țile uzinei au fost li
vrate primele loturi de 
mașini 
cincinal, 
portului, 
peste 40 
circulare, utilaje mo
derne de 'mare prbduc- , 
tivitate, ușor de* ma
nevrat și solicitîpd .o 
întreținere minimă. 
Totodată,, au plecat 
spte Cairo. . unde va 
avea loc în luna 
martie un t.îrg inter
național de mașini-

din actualul 
destinate ex- 
Este vorba de 
de fierăstraie

unelte, o mașină 
mala de frezat 
MNF-10 și o mașină 
de rindeluit tip MRG- 
8, ambele realizate la 
nivelul tehnicii înain
tate. Sînt, de aseme
nea, în pregătire ma
șini care vor fi expe
diate la expoziția din 
Buenos Aires. De re
ținut că, în primul se
mestru al anului 1971, 
întreprinderea meca
nică din Roman va 
mai fi prezentă și la 
alte tirguri și expozi
ții internaționale de 
mașini-unelte, prin
tre care cele de la 
Hanovra, Budapesta. 
Dusseldorf. Poznan 

sBlcnui.: r-, ,•
Cum s-ar spune, co- 

.. lecțivul -uzinei din Ro
man a pășit, în noul 
an și cincinal, cu drep
tul. Ii dorim ca din 
prelucrarea lemnului să 
le iasă... medalii de 
aur I

• Urgent, mingi

acuzare din faptul că în 13 
ani a schimbat mai multe 
întreprinderi ; actualul său 
șef s-a declarat însă mulțu
mit de felul cum munceș
te azi Jarcău. îi este oare
cum ușor unui reporter să 
vină la spartul tîrgului și 
să împartă sfaturi, dar tot 
timpul m-a urmărit o în
trebare/ :

— Ce te faci cînd te tre
zești într-un loc unde sînt 
clici și complicități întru 
incorectitudine ? Cum poți 
împiedica furtul și. negli
jențele, dacă ai indicii că 
s-a aflat de ele și că sînt 
mușamalizate ?

în această privință, poa
te că Jarcău are cele mai 
numeroase circumstanțe a- 
tenuante. prin faptul că În
treprinderea din Fălticeni1- 
era un loc destul de rar,, 
ciudat, unde modul normal 
de funcționare al mecanis
mului din interiorul unei 
întreprinderi părea abrogat, 
unde neglijența și incorec
titudinile. departe de a se 
teme de lumina zilei, pă
reau regulă, iar lupta împo
triva lor apărea ca o ex
cepție.

Dar acest fapt — anoma
lia pe care o reprezintă 
întreprinderea din Fălticeni
— ne arată că, în reali
tate, Jarcău era mult 
mai puțin însingurat decît 
la prima vedere. Avea la 
spate puterile legii, ale 
opiniei publice, ale foru
rilor de partid și de stat. 
Dacă ii putem reproșa ceva
— și îi reproșăm — acest 
ceva se referă la rezultate, 
la eficiență. Referatele lui, 
privite mai îndeaproape, 
se dovedesc mai curînd lu
crări de acoperire, de asi
gurare, și mai puțin fap
tele unui om care țintește 
la obținerea unui rezultat. 
Că așa stau lucrurile e 
lesne de văzut cu ajutorul 
unui „test" : plecat în iu
lie din întreprindere, prin 
transfer, Jarcău încetează 
să mai semnaleze situația 
de acolo, pînă cînd, după 
trei luni, cu intîrziere, a- 
pare în ziarul local o notă 
care îl „reactivează". El 
pare preocupat de respin
gerea oricărei aprecieri care 
nu-i este pe plac, dar mai

Firește, un om cu pregă
tire : scăzută își poate spu
ne in asemenea situații : 
„Ia uite-te, frate,: eu le 
semnalez’ o situație, și tot 
pe mine mă «judecă» 1“ 
Jarcău însă este un mem
bru de partid, un om ma
tur, cu mai bine de1 zece ani 
experiență în producție și 
cu o cultură deloc neglija
bilă. Ci'iticîndu-1, totodată, 
oricît de exigenți am fi 
față de el, nu putem în
chide ochii în fața situa
ției obiective, a gravității 
lipsurilor care s-au consta
tat în repetate rînduri la 
întreprinderea de industrie 
locală din Fălticeni.

în această privință, stînd 
de vorbă cu cadre de răs
pundere de la miliție, de 
la procuratură, cu noul se
cretar al comitetului oră
șenesc de partid Fălticeni, 
tov. Dumitru Hreciuc, 
ne-am format părerea că 
un rol important in perpe
tuarea unor asemenea lip
suri îl joacă mușamaliza
rea, faptul că uneori, în 
orașe și. întreprinderi mai 
mici, unde oamenii ' se cu
nosc de multă vreme. între 
ei, elementele necinstite 
caută să speculeze această 
împrejurare, să creeze o re
țea de „servicii" reciproce 
și abateri de la legalitate, 
rafinat gradate, de la cele 
„inofensive" pînă la cele mai 
grave, o rețea de „relații" 
care să împiedice interven
ția factorilor de răspunde
re, a justiției.

Ca de obicei, această în
cercare a dat greș. dar 
cam tirziu și după ce s-au 
produs pierderi simțitoare. 
Trebuie găsit un ac care 
să pătrundă mai des prin 
cojoacele de mușama. O in
vestigație din partea comi
tetului județean de partid 
Suceava ar fi binevenită și 
foarte necesară : o investi
gare nu numai a situației de 
la I.L. Fălticeni, în curs de 
remediere, dar mai ales a 
factorilor care au acționat 
in direcția mușamalizării 
delictelor care fuseseră 
constatate acolo, cu mult 
înaintea celor două incendii.

cam

nnei
în-

de ping-pong pentru 
fabrica de lapte

Nu cu mult timp 
In urmă, cel care ar fi 
avut curiozitatea să vi
ziteze Fabrica de lapte 
din Buzău, ar fi ră
mas cel puțin surprins. 
Peste tot, prin birouri, 
oamenii iși vorbeau in 
șoaptă, iar pe culoare 
se umbla numai în 
vîrful picioarelor. Ex
plicația ? De mai multe 
zile, ferecați intr-o 
sală, conducătorii fabri
cii, împreună cu cei 
din conducerea Com
binatului de industrie 
alimentară din 
reflectau cum 
tă face rost 
mașină pentru 
crarea brînzei, utilaj 
absolut necesar proce-, 
sului de producție. In 
sfirșit, nu a trecut 
mult și ușa s-a deschis, 
iar cineva a strigat ra
dios : „Victorie, frați
lor, am găsit o soluție 
nemaipomenită ! Ci
neva trebuie să meargă 
de. urgență la minister 
pentru a obține apro-i 
barea necesară procu
rării mașinii.".

Buzău, 
să poa- 

de o 
prelu-

Delegatul plecat 
București 3-a întors 
mina goală, pentru 
de la minister i s-a 
spus, spre stupefacția 
generală — așa cum 
aflăm de la corespon
dentul nostru Radu 
Gheorghiu — că o a- 
semenea mașină se 
află... chiar în dotarea 
combinatului. Numai 
că, intre timp, mașina 
de prelucrat brînză a 
dispărut de la Buzău. 
Cum ? Foarte simplu : 
a fost declarată dis
ponibilă și expediată 
unei intreprinderi si
milare din Arad.

Cazul nu e singular : 
similară e și poves
tea procurării 
linii de fabricat . . 
ghefată, mai întii re
fuzată, apoi căutată cu 
luminarea.

Se pare că în sus-nu- 
mita fabrică de lapte e 
cineva mare amator de 
ping-pong. Cînd n-are 
mingi de celuloid, joa
că cu utilajele.

• Care-i valoarea
octanică
a promisiunilor ?

Crearea noilor sta
țiuni de mecanizare a 
agriculturii a fost ur
mată de o redistribui
re mai judicioasă a 
parcului de mașini și 
utilaje agricole pe te
ritoriu. O dată cu a- 
ceastă operație au in
tervenit schimbări . și 
in modul de aprovizio
nare cu carburanți a 
noilor unități. Astfel, 
stațiunile de mecani
zare din județul Bis
trița-Năsăud, ce deser
vesc cooperativele a- 
gricole situate intre 
Beclean și Dej, aparți
neau fostei intreprin
deri de mecanizare a 
agriculturii Dej și erau 
aprovizionate cu car
buranți de către depo
zitul de produse petro
liere din localitatea 
amintită. In noua for
mă de organizare a 
bazelor de aprovizio
nare, tot depozitul Dej 
trebuie să livreze car
buranții. Lucrurile se

complică insă, deoare- f 
ce fiind pe teritoriul 
altui județ, respedtivul 
depozit nu mai vrea 
să aprovizioneze sta
țiunile de mecanizare 
din județul Bistrița. 
Asa se face că acum, 
cînd sînt de făcut 
o serie de lucrări 
agricole, tractoarele nu 
pot fi utilizate din lip
să de motorină. Toate 
intervențiile făcute la 
conducerea bazei pen
tru aprovizionarea și 
desfacerea produselor 
petroliere nr. 7 Cluj 
au rămas fără rezultat. 
Directorul acestei uni
tăți, tovarășul Căpus- 
teac, a tot promis că 
va veni la Bistrița și 
va reglementa situația. 
Dar făgăduiala a fost 
uitată. Se fac promi
siuni, dar promisiunile, 
oricît ar ține de cald, 
nu sînt combustibile și 
nu pot înlocui carbu
ranții. Au valoarea oc
tanică prea mică.
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Glumă?
Locomotiva nr. 230051 pornise 

din stația Tirnăveni spre Bălău- 
șeri. Mecanicul Solomon Biriș 
măsura cu ochii plictisiți șo
seaua județeană nr. 142 care, 
de-a lungul unei distanțe destul 
de mari, însoțește, la numai 
cițiva metri, linia ferată. Deoda
tă, a zărit in față o autobascu
lantă și s-a înviorat ca prin far
mec .- i se ivise, in sfirșit, prile
jul să-și încerce „gluma" lui pre
ferată. Cind a ajuns in dreptul 
autobasculantei, a slobozit trei . 
jețuri de abur asupra ei, invă- 
luind-o într-un nor lipsit com
plet de vizibilitate. în clipa ur
mătoare, autobasculanta 31-MS- 
1310 condusă de -șoferul Aurel 
Radu a intrat in șanț, în urma 
șocului produs, o persoană care 
călătorea alături, de el a căzut 
din cabină și a fost accidentată 
mortal. Acum, orice regrete sint 
tardive.. Pentru că, , depășind ca
drul unei simple glume, fapta 
respectivă a intrat in cercetarea 
organelor de urmărire penală.

Joi după-amiază. tovarășul Paul 
NiculescurMizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit un grup de studenți din S.U.A., 
care a. făcut o vizită de studii și do
cumentare in țara noastră.

A participat Traian Ștefănescu. 
președintele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din Republica 
Socialistă România..

Cu acest prilej a avut ioc o con
vorbire privind activitatea și preocu
pările Partidului Comunist Român, 
operă de făurire a socialismului in 
patria noastră, unele aspecte ale po
liticii externe a. partidului și statului 
nostru.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Concurs național de creație 
și interpretare

de muzică ușoară românească

1 la primărie
Gherman Nistor, secretar al 

Consiliului popular al comu
nei Ceru — Băcăinți (Alba), a 
organizat într-una din zile un 
chef de pomină în... clădirea pri
măriei. La agapă au fost mobi
lizați și alți salariați ai primă
riei, cițiva cetățeni din comună. 
S-a băut zdravăn, cu sete și cu... 
efecte. Gherman Nistor a ini
țiat și citeva jocuri distractive, 
în timpul cărora unul dintre 
participant! s-a rănit și a fost 
npeșșară intervenția medicului. 
Cura; primăria nu este un 
loc (tocmai indicat pentru astfel 
de distracții, organele județene 
cercetează acum cazul, mai . ales 
că Gherman Nistor are la activ 
și alte abateri. De la un chef cu 
cîntec, nu putea să iasă decît 
tot cu... cîntec.!

In scopul stimulării creației origi
nale și ridicării nivelului de inter-, 
pretare în domeniul muzicii ușoare, 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, in colaborare cu Uniunea 
Compozitorilor, organizează un „Con
curs național de creație și interpre
tare de muzică ușoară românească" 
— Mamaia 1971.

I. — Concursul de creație este 
deschis tuturor compozitorilor, mem
bri sau nemembri ai Uniunii' Com
pozitorilor, fiecare puțind participa 
cu maximum trei lucrări inedite.

Lucrările vor fi scrise sub formă 
de aranjament pentru voce solo cu 
acompaniament de pian și vor fi 
trimise în dublu exemplar pe adresa 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și -Artă — Direcția Muzicii, Piața 
Scinteii nr. 1, București, cu mențiu
nea „Pentru concursul de creație de 
muzică ușoară". Termenul de preda- 

"re a lucrărilor este 5 aprilie 1971.
Fiecare lucrare 

și va fi însoțită 
în care se vor 
adresa autorilor.

Se vor anexa 
. dactilografiate în

va purta un motto 
de un plic închis 
indica numele și

Cine-i
primește 
decontarea ?

O scrisoare al cărei semnatar 
este și autorul faptului rela
tat. V. Mitrașcă din Galați (Ți- 
glina III, Bloc H, ap. 76) cirțula, 
nu de mult, cu mașina nr. 21- 
GL-592, proprietatea I.C.M.S. 
Galați, pe șoseaua ce duce spre 
Tecuci. La un moment’ dat, a ' 
văzut - in mijlocul ’drumului un-f |.-•» 
porc, care, căzut probabil diii- 
tr-o mașină, iși fracturase co
loana vertebrală. A oprit mașina 
și, cum se afla in plin cimp, 
a sacrificat porcul pe care 
l-a predat apoi la postul de mi
liție din comuna Serdaru, unde 
s-au luat măsuri pentru valori
ficarea cărnii. Acum V. Mitrașcă 
este in căutarea păgubașului 
(după toate probabilitățile, o în
treprindere agricola de stat) 
pentru a-i preda procesul verbal 
pe baza căruia, să-și poată îhea- 
sa drepturile. îl va găsi oare ?

Pe făraș!
Acum clteva zile a avut loc un 

control prin unitățile de alimen
tație publică din Capitală ale 
I.A.P.L. „Arad", Consemnăm, pe 
scurt, cîteva secvențe surprinse 
cu acest prilej. Bufetul din in
cinta întreprinderii „Tricodava": 
un motan dormea pe platoul de 
cirnați, iar într-un bidon cu cior
bă încercau să înoate mai mulți 
gî^daci. Restaurantul „Motanul 
N/oA'u": localul nemăturat, vasele 
și Țacîmurile nespălate, vitrina 
„asortată" cu cașcaval mucegăit 
și pastă de pește alterată ; pen
tru înșelăciune la gramaj și di
luare de băuturi, barmanul Pe
tre Trăistaru a fost arestat. Re
staurantul „Drumul Sării" : 'ciți
va ospătari purtau mai multe 
bucăți de mușchi (pentru „com
pletarea" porțiilor comandate) 
prin... buzunarele halatelor ; bu
fetiera Elisabeta Anton se stră
duia de zor să încline balanța 
pe care cîntărea carnea In fa
voarea sa. Ca să nu mai lungim 
vorba, amintim că, din 15 urțitățl 
controlate. 14 erau certate cu 
regulile de igienă si cu princi
piul corectitudinii față de con
sumatori. Procentul ne scutește 
de orice comentariu. Obligă. însă, 
forurile de resort să treacă ime
diat la... curățenia de rigoare 1

Căsătoria 
a fost 
suspendată

Vereș Carol din comuna Batâr 
(Bihor), la cei 19 ani ai săi, voia 
să o ia in căsătorie pe Iuliana 
Hagyo din Salonta, str. Crișu- 
lui nr. 88, care abia împlinise 
16 ani. Acum două zile, amân
doi au sosit în acest scop in co
muna Batăr. Căsătoria n-a mai 
avut însă loc. Pentru că. în 
dimineața aceleiași zile, De- 
brecseni IUliana, în virstă de 
53 de ani, mama viitoarei . mi
rese, a fost găsită decedată la 
domiciliul său din Salonta, 
Sesizate despre aceasta, organe
le de resort au stabilit că De- 
brecseni Iuliana a fost asasi
nată în seara , zilei precedente 
de către Vereș Carol, în pre
zența fiicei sale, intrucit.-- din 
motive asupra cărora nu insis
tăm — s-a opus căsătoriei lor. 
în această situație, cei doi au 
fost arestați în. vederea defini
tivării cercetărilor și trimiterii 
lor în fața Instanței de judecată.

Rubricd redoctatâ de ■ 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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viața internațională
Plenara C. C. al P. C

Cu prilejul celei de-a 23-a aniver
sări a Tratatului de prieteni*, colabo
rare și asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică, joi a avut loc la București, 
sub auspiciile Consiliului General 
A.R.L.U.S., o seară a prieteniei.

Au luat parte Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., academicienii Ilie Mur- 
gulescu și lorgu Iordan, vicepreșe
dinți ai consiliului, alți membri ai 
consiliului, reprezentanți ai M.A.E.

Au fost prezenți ambasadorul Uni
unii Sovietice la București și mem
bri ai ambasadei.

La începutul 
cuvintul acad.

manifestării au luat 
Petre Constantinescu-

Iași, vicepreședinte al Consiliului Ge
nera] A.R.L.U.S.

Despre semnificația Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență' mu
tuală dintre Republica Socialistă Ro
mânia și U.R.S.S. a vorbit prof. univ. 
Valeriu Novacu, membru corespon
dent al Academiei, membru al Consi
liului General A..R.L.U.S.

A luat apoi cuvintul A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice.

•A-
In cursul zilei de joi, cu același 

prilej, la casele prieteniei româno- 
sovietice din țară au avut loc adu
nări, seri literare și seri de filme.

(Agerpres)

din Cehoslovacia
PRAGA 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen Ionescu, transmite : 
Joi a avut loc la Praga plenara C.C.

' al P.C. din Cehoslovacia. ' Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. 'al 
P.C.C.. a prezentat informarea pre
zidiului C.C. al P.C.C. privind reali
zarea rezoluțiilor plenarei Comitetu
lui Central din decembrie 1970.

Plenara a hotărît convocarea celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia pentru 
data de 25 mai 1971. In acest sens au

fost adoptate' mai multe documente, 
precum și „Apelul cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a creării Parti
dului Comunist din Cehoslovacia".

Plenara a aprobat demisia lui Jan 
Pilier din funcția de membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C. Alois Indra a 
fost apoi ales membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., iar Karel Hoffmann, 
membru supleant al prezidiului. Ple
nara a mai adoptat și o serie de alte 
schimbări de cadre.

Vizitele membrilor Comitetului special Plenara C. C. al P. C. din Finlanda
F.A.O. pentru reforma agrară sidere important ca guvernul țării să 

depună și pe viilor eforturi îndrep
tate spre , convocarea conferinței 
general-europene în problemele secu
rității, a declarat A. Saarinen.- în 
context, el s-a pronunțat pentru re
cunoașterea de către Finlanda a 
R.D.G. din punct de vedere al drep
tului internațional și stabilirea de 
relații normale cu acest stat.

HELSINKI 4 (Agerpres). — In ra
portul prezentat la recenta plenară a 
C.C. al P.C. din Finlanda, A. Saari
nen, președintele partidului, s-a refe
rit la unele aspecte ale situației in
ternaționale, subliniind că partidul 
comunist a participat activ la stabili
rea liniei fundamentale a politicii ex
terne a țării.

P.C. din Finlanda continuă să con-

Fiecare lucrare va fi apreciată de 
juriu ca o creație unitară, muzică și 
versuri, neputîndu-se premia separat 
numai muzica- sau numai versurile.

II. — Concursul de interpretare 
este deschis soliștilor vocali de muzi
că ușoară angajați în instituțiile de 
spectacole și concerte sau posesori 
de atestate de artist liber profesio
nist, precum și celor care urmează 
cursurile de pregătire . organizate pe 
lingă Centrul de documentare și per
fecționare a cadrelor al C.S.C.A. Pot 
participa, de asemenea, tineri artiști 
amatori, numai dacă sînt absolvenți 
de liceu (sau altă școală similară) 
și pe bază de recomandare scrisă 
dată de comitetele județene de cul
tură și artă sau al municipiului 
București.

ConcUrenții vor prezenta cite două 
piese românești. la libera alegere, 
indiferent de perioada cind au fost 
create..

Cererile de înscriere, . însoțite de 
reducții pentru voce-pian ale lucră
rilor alese, vor fi. depuse pină la 
data de 15 martie a.c., pe adresa : 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă — Direcția Muzicii, Piața Scîn- 
teii nr. 1 București, cu mențiunea 
„Pentru concursul de interpretare".

Etapa I a concursului va avea 
loc la București și va consta din 
audierea de către juriu a interpre- 
ților admiși in concurs. Direcția Mu- 

• zicii va. asigura tuturor concurenți- 
lor acompaniamentul la pian.

Etapa a Il-a se va desfășura la Ma
maia, unde interpreții promovați. Ia 
prima etapă vor apărea in concertele 
publice organizate în cadrul finalei 
concursului național de creație și in
terpretare de muzică ușoară româ
nească (19—25 iulie 1971).

Se vor acorda următoarele premii 
și mențiuni :

Premiul I in valoare de 6 000 Iei ;
Premiul II, în valoare de 5 000 lei :
Premiul III in valoare de 4 000 lei ;
Patru mențiuni în Valoare de 2 000 
lei fiecare.

Regulamentul concursului poate fi 
consultat la Direcția Muzicii din 
C.S.C.A., la Uniunea Compozitorilor 
și, la filiâlele acesteia, precum și la

de stat la Mi- 
Industriei Ali- 

și Apelor — 
Joi 

Comitetului 
pentru reforma a- 

Lleras- 
iomitetului, 

care se află intr-o vizită de docu
mentare in tara noastră. Cu __
prilej a avut loc o convorbire in le
gătură cu evoluția agriculturii româ
nești în ultimele două decenii, căile 
sale de dezvoltare și sprijinul acor
dat de stat in această direcție.

Tot in cursul dimineții, oaspeții 
au avut o întrevedere cu Gheorghe 
Petrescu, prim-vicepreședinte al U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

După-amiază, membrii Comitetu
lui special F.A.O. pentru reforma a-

Ministrul secretar 
nisterul Agriculturii, 
men tare, Silviculturii 
Angelo - Miculescu — a primit 
dimineața pe membrii 
special F.A.O. 
grară, în frunte cu Carlos 
Restrepo, președintele

acest

grară și experții care-i însoțesc 
vizitat complexul intercooperatist 
sere Ploiești și cooperativa agricolă 
de producție — Bucov.

★

La Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Ape
lor a fost semnat joi un contract de 
cooperare cu firma F.M.C. — Inter
național din San-Jose din Califor
nia pentru producerea intensivă a 
legumelor pentru industrializare: și 
consum in stare proaspătă. Contrac
tul prevede, intre altele, cultivarea, 
in condiții reciproc avantajoase a. 
unei suprafețe de 100 ha in două 
unități agricole de stat situate . in 
mari bazine legumicole cu utilaje, 
soiuri, tehnologie și asistență tehni
că asigurată de firma din California.

au 
de

Ședința Prezidiului guvernului R.P. Polone
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La 

. ședința Prezidiului guvernului R.P. 
Polone, președintele Comisiei de stat 
a planificării a prezentat o informare 
privind activitatea desfășurată în 
vederea efectuării unor modificări în 
planul economic al țărji pe 1971, de
terminate de angajamentele luate în

ultimul timp privind mărirea pro
ducției, precum și de necesitatea 
reorganizării actualei structuri a pla
nului. Seimul va lua în dezbatere, 
luna aceasta, propunerile privind 
schimbările în planul economic și în 
bugetul de stat pe 1971.

la lucrări textele
5 exemplare, 

pe partitură se vor indica trei i 
preți preferați de compozitor.

Concursul de creație se va 
șura în dduă etape :

— Etapa I va avea loc la 
rești și va consta dintr-o primă se
lecție a lucrărilor prezentate.

— Etapă a Il-a se va desfășura la. 
Mamaia, în perioada 19—25 iulie 1971, 
și va consta din prezentarea în con
certe publice a lucrărilor selecționa
te la etapa I. Orchestrarea acestor 
lucrări va fi realizată prin grija au
torilor, plata fiind suportată din bu
getul concursului.

Se vor acorda următoarele premii 
și mențiuni :

Premiul I, in valoare de 15 000 lei, 
din care 10 000 lei pentru muzică și 
5 000 lei pentru versuri ; Premiul II 
în valoare de 12 000 lei, din care 
8 000 lei pentru muzică și 4 000 lei 
pentru versuri ; Premiul III în valoa
re de 9 000 lei, din care 6 000 lei 
pentru muzică și 3 000 lei pentru 
versuri ; patru mențiuni a 6 000 lei 
fiecare,-.- dintre care 4,-000.eteftrptsttoiai i:conlitctei®- județene de.euRwă și'artă 
muzică- și 2 000 lei pdntru „.versuri, ^i'i^l^jn'ttKJcTpiului- București’.'''

, iar 
inter-
desfă-
Bucu-

[Agerpres)

R. D. GERMANA
C. C. E. LA HANDBAL

W. Stoph a primit delegațiaSteaua s-a calificat în semifinale
Aseară, la Floreasca, in meci retur 

din sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin. Steaua ă întrecut net (18— 
10) pe Hellas Stockholm. Din 
golgeterul echipei noastre a 
Gruia (autor a 6 goluri). Un

nou, 
fost 
joc

spectaculos și eficace' totodată a prac
ticat și Gațu, marcator aseară a 4 
goluri. Primul meci revenise, la Stoc
kholm, formației suedeze cu 12—11. 
în acest fel, handbaliștii bucurfeștenî 
s-au calificat în semifinalele com
petiției.

A

In cîteva rînduri

Partidului Socialist Unit
al Berlinului occidental

Cronica zilei
La invitația Prezidiului Academiei 

Republicii' Socialiste România, joi 
dimineața a sosit în Capitală dele
gația Prezidiului Academiei Bulgare 
de Științe, condusă de ahad. Vladimir 
Gheorghiev, vicepreședinte al înal
tului for din țara vecină,

în aceeași zi, oaspeții au tăcut o 
vizită la Academia Republicii Socia
liste România, unde au fost primiți 
de acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei.

★
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale, 
profesorul Klaus Torniidd, de la Uni
versitatea din Tampere — Finlanda, a 
susținut joi după-amiază o conferință 
în cadrul căreia a vorbit despre po
litica externă finlandeză, contribuția 
acestei țări la întărirea păcii și în
țelegerii europene, despre cooperare 
ca bază a securității și despre iniția
tivele Finlandei pentru convocarea 
unei conferințe general-europene.

Au fost prezenți Kaarlo Veikkc 
Măkelă, ambasadorul ’-
București, alți șefi de 
matice.

La București au început Joi lucră
rile primei Sesiuni naționale de co
municări științifice a tineretului din 
metalurgie, dedicată aniversării se
micentenarului partidului și celui 
de-al IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist.

Reuniunea, la care participă cadre 
didactice din învățămîntul superior, 
cercetători și proiectanți din institu
tele departamentale, specialiști din 
uzinele metalurgice și constructoare 
de mașini, prilejuiește un util schimb 
de opinii 
probleme 
cercetării

(Urmare din pag. 1)

Finlandei lâ 
misiuni diplo-

1

liști, care să acționeze ca adevârați 
instructori pentru fiecare absolvent 
al școlilor profesionale și pentru cei 
calificați prin cursuri de scurtă du
rată. '

înscrierea rapidă a județului Dîm
bovița pe orbita industrializării so
cialiste,. fructificarea in gradul cel 
mai înalt a fondurilor de miliarde de 
lei investite în instalații, mașini și 
Utilaje moderne reclamă, de aseme
nea, conjugarea intr-o măsură mai 
mare a eforturilor conducerilor uni
tăților noastre cu ale centralelor in
dustriale și ministerelor beneficiare. 
Socotim necesar ca ministerele de 
resort să sprijine mai eficient înfiin
țarea celor două grupuri școlare noi, 
prevăzute ih plan, care vor pregăti in 
actualul cincinal muncitori calificați 
in.meseriile specifice întreprinderilor 
constructoare de mașini și, îndeosebi, 
pentru uzina „Automecanica" din Mo- 
reni și Uzina mecanică din Mija, uni
tăți cu un mare volum de producție, 
în același timp, înființarea unui li
ceu industrial în Tîrgoviște, profilat 
pe construcții de mașini, ar acoperi 
lipsa de cadre medii tehnice.

Se cuvine să subliniem și cerința 
ca ministerele să coreleze mai bine 
construirea noilor .obiective indus
triale și dezvoltarea unor noi capa- , 
cități cu planurile de școlarizare. In 
multe cazuri, îndeosebi pentru noile 
obiective și capacități din ramura 
construcțiilor de mașini, s-a scăpat 
din vedere acest lucru pină acum și 
dacă nu se vor lua măsuri urgente, 
vor apărea repercusiuni din cele mai 
negative asupra punerii în funcțiune 
la termenele stabilite a capacităților 
noi, implicit asupra utilizării inte
grale, în trei Schimburi, a mașinilor 
și instalațiilor. în acest sens, cu toții 
avem îndatorirea de a îndeplini în
tocmai indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, in expunerea la șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului din 25 noiem
brie anul trecut, sublinia : planurile 
de școlarizare, de pregătire a noilor 
muncitori și cadre, ce vor fi elabo
rate de ministere, vor trebui să preci
zeze — incepind cu anul 1971 — nu
mărul celor care vor intra in produc-

FOTBAL RAPID 
început turneul in 
Sao Paulo cu e- 
Portuguesa. Gaz- 
victoria cu scorul

ECHIPA DE 
BUCUREȘTI și-a 
Brazilia jucîrid la 
chipa locală F.C. 
dele au repurtat 
de 5—0 (3—0).

LA CAMPIONATUL EUROPEAN 
Dfi PATINAJ ARTISTIC DE LA 
ZtiRICH,'.'în i-proba individuală''ffinii- 
ninâ, după 3 exerciții obligatorii, 
conduce austriaca Beatrix Schuba cu 
534,8 puncte? secundată de Zsusza: 
Almassy (Ungaria) 495,2 puncte. Bea
trice Iiuștiu (România) ocupă locul 
20 (din 22. concurente) cu 319.8 
puncte.

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
BOX se vor desfășura intre 13 și' 22.

vremea

ii-

iunie pe ringul Palatului sporturilor 
din Madrid, care poate adăposti a-, 
proape 15 OliO de spectatori. La cam
pionate și-au anunțat participarea 319 
pugiliști reprezentând 29 de țări (nu
măr record de participare).

FESTE 25 000 DE SPECTATORI. au 
urn-.ărit la Bruxelles meciul dintre se-- 

‘leițioîîatfe'fe‘'KâTȘiei și Scoției contînd: 
pentru campionatul european de fot
bal (grupa a 5-a). La capătul 

.joc,'în care "au avut, inițiativă in 
jori.tatea

unui 
ma- 
bel- 
sco- 
fost 

in

timpului, fotbaliștii 
gieîii âu terminat învingători cu 
r.ul de 3—0 (2—0). Golurile au 
marcate de Mc)<innon (autogol 
minutul 39) și. Van. Himst (min. 57 
și 85).

și informații asupra unor 
actuale și de viitor ale 
în domeniul metalurgiei.

★
Delegația conducerii Uniunii Scri

itorilor, condusă de acad. Zaharis 
Stancu, președintele uniunii, care a 
participat la cea de-a VIII-a Consfă
tuire a conducătorilor uniunilor de 
scriitori din unele țări socialiste, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la Mos
cova, intre 26 și 30 ianuarie 1971, s-a 
înapoiat joi dimineața in Capitală.

. (Agerpres)

ție in fiecare lună, in fiecare an ; a- 
ceste planuri vor trebui elaborate nu 
in general, pe ansamblut ramurii, ci 
pe fiecare centrală, pe fiecare între
prindere, concret,

în ședințe ale comitetelor de direc
ție, in analizele întreprinse în între
prinderi sau cu alte prilejuri, am 
constatat că anumiți conducători de 
întreprinderi — nu întotdeauna În
dreptățiți — se plîngeau de lipsa for
ței de muncă, iar forurile superioare, 
fără suficient discernămînt, aprobau 
suplimentarea numărului de munci-

B

Ieri în țară : vremea a fost relativ 
rece. Cerul schimbător, mai mult 
noros in jumătatea de răsărit a 
țării. Au căzut ninsori locale în Mol
dova, Carpații de curbură, in Bără
gan și în Dobrogea. Vintul a suflat 
slab pină la potrivit cu intensificări 
locale în Moldova și Bărăgan. Tem
peratura aerului Ia ora 14 oscila în
tre minus 5 grade la Intorsura Bu- 
2ăului și plus 4 grade la Rm. Vîlcea, 
Turnu Severin și Tg. Jiu. în Bucu-' 
rești : vremea a fost relativ rece, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat slab

efectlvă și cit mai productivă a tim
pului de lucru. Aceasta, pentru că anul 
trecut, fiecare muncitor n-a lucrat 
productiv circa 13 zile, iar absențele 
nemotivate și învoirile se ridică și 
ele pe județ Ia 15 ore, în timp ce 
suplimentar, în această perioadă, fie
care muncitor a lucrat peste 30 de 
ore. Conducerile unităților nu trebuie 
să scape din atenția lor, totodată, 
fluctuația forței de muncă, mișcarea 
nedirijată a salariaților de la un loc 
de muncă la altul, dintr-o întreprin
dere în alta, fără un scop bine defi-

OAMENI CU 0 ÎNALTĂ
CALIFICARE

tori, Așa se face că numărul mediu 
scriptic planificat al salariaților a 
fost depășit pe județ in anul care a 
trecut cu peste 300. La unele unități, 
cum sint Uzina de piese de schimb 
și reparații utilaj chimic din Găești, 
întreprinderea textilă „Bucegi" din 
Pucioasa și fabrica „Steaua electri
că" din Fieni, o parte din sporurile 
de producție s-au realizat — anul 
trecut și in luna ianuarie a acestui 
an — nu pe seama sporirii produc
tivității muncii, cum normal ar fi, ci 
prin creșterea numărului de salariați 
Fiecare dintre aceste unități au În
registrat depășiri de 30—100 salariați 
Extinzind analizele, dincolo de reali
zările obținute, descoperim și acum 
că potențialul uman inițial, fără o 
suplimentare de forță de muncă, a. 
(i fost suficient pentru a obține ace 
leași realizări, uneori chiar mai mari 

Spunind acest lucru, am în veder. 
preocupările noastre actuale de a asi
gura un raport optim intre muncitorii 
de bază și cei auxiliari, mecanizarea 
unor procese de producție, folosirea

nit, deficiență care perturbeazâ pro
cesele de producție și influențează in 
mod negativ ritmicitatea fabricației. 
E drept, generalizarea noului sistem 
de salarizare, avantajele care- decurg 
din noile forme de retribuție a mun
cii stimulează stabilitatea cadrelor pe 
locurile de muncă, dar această pir- 
ghie nu este peste tot . folosită efi
cient. Așa sc explică faptul că in 
județul nostru, in anul care a trecut, 
au plecat dintr-un loc de muncă în 
altul peste 5 000 de muncitori. în
treprinderi care reclamă lipsa forței 
de muncă — „Bucegi" din Pucioasa. 
U.P.S.R.U.C. Găești, Uzina de utilaj 
petrolier din Tirgoviște și fabri-a 
„Steaua electrică" din Fieni — au în
registrat cele mai multe plecări.: in
tre 100—500, înlăturarea acestui fe
nomen prezintă, așadar, o mare în
semnătate și ne propunem să între
prindem astfel de acțiuni incit oa
menii să se simtă legați de uzinele, 
de locurile de muncă la care lucrează, 

Creșterea nivelului profesional al 
muncitorilor din toate compartimen-

BERLIN 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Willi Stoph, a primit 
joi o delegație a Partidului Socialist 
Unit al Berlinului occidental, în 
frunte cu președintele Gerhard Da
nelius.

Respectarea statutului Berlinului 
occidental ca unitate politică de sine 
stătătoare — a declarat cu acest pri
lej W. Stoph -r ar putea duce la. 
înțelegeri și reglementări în dome
niile economic, științific, tehnic, al 
transporturilor și in alte domenii in
tre R.D.G. și Berlinul occidental. 
Totodată, „guvernul R.D.G. ar fi dis-

pus, in anumite condiții, să analizeze 
problema încheierii convențiilor ne
cesare cu Senatul Berlinului occiden
tal și să ia măsuri ca relațiile econo
mice, științifice, tehnice și culturale 
ale Berlinului occidental cu toate 
statele, inclusiv R.F.G„ să fie asigu
rate".

Președintele Partidului Socialist 
Unit al Berlinului occidental, Ger
hard Danelius, a subliniat importan
ța mare pe care ar avea-o îmbunătă
țirea.; situației' HerlihuluT-,occidental și 
normalizarea relațiilor Berlinului oc
cidental cu R.D.G. și celelalte state 
socialiste.

NOTE

pină la potrivit. Temperatura ma-t 
ximă a fost de plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de
6, 7 și 8 februarie. în țară : vremea! 
va fi relativ rece in prima parte' a 
intervalului'. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipi
tații slabe locale. Vîntul va sufla 
slab pină la potrivit. Temperatura 
va crește ușor, incepind din norcl- 
vestul țării. Minimele vor fi cuprin
se intre minus 10 și minus 2 grade, 
izolat mai coborite la început, iar 
maximele între minus 4 și plus 6 
grade. Ceață locală. în București : 
vremea va fi in general rece, mai 
ales in. prima parte a intervalului. 
Cerul va fi mai mult noros. 
cădea precipitații slabe. Vînl 
pină la potrivit. Temperatura 
creștere ușoară la sfirșitul intervalu
lui. Dimineața și seara ceață.

Socoteala din Piață (comună)
nu se potrivește 

cu a producătorilor agricoli 
vest-germani

Vor 
slab 

în

activitate, potrivit gradului 
înalt de înzestrare tehnică, 

o nouă structură a cursurilor
tele de 
tot mai 
reclamă 
de ridicare a calificării, a întregului 
proces de învățământ. Inițierea unor 
cursuri diferențiate pe meserii — al-'.

• cătuite după vechimea în profesie, 
după specificul secției sau al produc
ției în care noutățile tehnice, infor
maționale, aplicabile în producție să 
fie preponderente — sint acțiuni care,. 
sperăm, vor spori eficiența muncii 
cadrelor de muncitori și tehnicieni, 
însușirea unei profesii cu ani și ani 
în urmă, într-un- cuvînt, cunoașterea 
empirică, îngustă a meseriei, în con
dițiile dotării locurilor de muncă cu 
o tehnică din ce în ce mai avansată, 
se dovedește pe zi ce trece necores
punzătoare. De la o asemenea con
statare a' pornit în întreprinderile . 
noastre acțiunea de policalificare, în 
care meseriile de bază — strungar, 
frezor, lăcătuș — vor fi completate cu 
cunoștințe de matematică, electroteh
nică, de tehnologie și organizare, în 
așa fel îneît o calificare complexă să 
dea posibilitatea adoptării unor so
luții operative și eficiente.

Ample planuri de măsuri — elabo
rate la nivelul comitetului județean 
de partid, ca și al organizațiilor de 
partid și comitetelor de direcție din 
întreprinderi — vizează îmbunătățirea 
propagandei tehnice, inițierea unor 
acțiuni mai eficiente, cum ar fi clu
bul inginerilor și tehnicienilor, ziua 
tehnici! înaintate, aprovizionarea bi
bliotecilor cu publicații și documen
tație tehnică de speoialitate. crearea 
unui cadru propice în care cabinetele 
tehnice să popularizeze și să valo
rifice întregul potențial de inteligență 
din întreprinderile județului.

Firește, folosirea cît mai judicioasă 
a cadrelor, ca parte integrantă a re
producției forței de muncă, este mult 
mai complexă. Sintem conștienți că 
rezultatele optime nu se pot obține 
decît printr-o preocupare permanen
tă, plină de responsabilitate a tutu
ror cadrelor de conducere din între
prinderi, centrale industriale și mi
nistere, prin conjugarea eforturilor 
noastre ale tuturor, in egală măsură 
răspunzători de fructificarea cu ma
ximum de eficiență economică a fon
durilor de miliarde lei investite de 
stat.

20 000 de producători 
agricoli vest-germani 
au străbătut străzile 
Stuttgart-ului, protes- 
tind împotriva politicii 
agrare a Pieței comu
ne. „DIE WELT" apre
ciază că a fost „cea 
mai mare acțiune de 
protest a agricultorilor 
de la constituirea R.F. 
a Germaniei". Mani
festații similare au a- 
vut loc, in ultimul 
timp, la Hamburg, 
Flensburg, Hanovra, 
Mainz și alte locali
tăți. Federația produ
cătorilor agricoli a a- 
nunțat că spre sfirșitul 
lunii februarie se va 
organiza o mare de
monstrație de protest 
la Bonn. Se are in ve
dere, de asemenea, 
posibilitatea unui marș 
la Bruxelles, spre se
diul Comisiei agrare a 
OE.E.

Acțiunile țăranilor — 
după cum a declarat 
Constantin Heereman, 
președintele Federației 
producătorilor agricoli 
— au drept scop „să 
atragă atenția opiniei 
publice asupra situa
ției create in agricul
tura vest-germană ca 
urmare a practicării 
prețurilor comunita
re". Este vorba, înain
te de toate, de nivelul 
prețurilor de achiziție 
stabilite de Comisia a- 
grară a Pieței comune. 
Potrivit părerii Fede
rației producătorilor, 
aceste prețuri deza

vantajează pe agricul
torii din R.F.G. in 
comparație cu cei din 
celelalte țări membre, 
ale C.E.E., întrucît nu 
țin seamă de particu
laritățile de sol și cli
mă din această țară, ce 
determină un cost spo
rit al produselor. La 
aceasta se adaugă și 
faptul că, în cursul a- 
iiului trecut, aceste 
prețuri au scăzut cu 10 
la sută, in timp ce di
feritele materiale ne
cesare in procesul de 
producție s-au scumpit 
cu 5 la sută, iar ma
șinile agricole — chiar 
cu 10 la sută. Toate a- 
cestea au fost resimți
te dureros, mai ales in 
gospodăriile țăranilor 
mici și mijlocii. De a- 
ceea, Cari Dobler, vi
cepreședinte al Fede
rației producătorilor, a 
declarat la Stuttgart că 
agricultorii vest-ger
mani „nu sînt de acord 
să accepte o evoluție 
care să însemne dimi
nuarea continuă a ve
niturilor lor". Comen- 
tînd această situație, 
săptămînalul „CHRIST 
UND WELT" scrie că 
„Cel puțin în.ce-i pri
vește pe țăranii vest- 
germani, Piața comu
nă agrară s-a dovedit 
o înșelătorie... La Bru
xelles, socotelile s-au 
făcut fără să se țină 
seama de interese
le producătorilor din 
R.F.G.".

Agricultorii cer ca

autoritățile vest-ger- 
mane să intervină la 
forurile competente de 
la Bruxelles, in vede
rea majorării prețuri
lor de achiziție cu cel 
puțin 10 la sută și să 
se adopte măsuri care 
să asigure menținerea 
lor la acest nivel. Ei 
revendică, de aseme
nea, o revizuire a pre
țurilor diferitelor ma
teriale necesare in pro
ducția agricolă, in sen
sul scăderii acestora.

în cercurile oficiale 
de la Bonn s-a decla
rat ci un asemenea 
demers este, practic, 
imposibil, pentru că 
sporirea prețurilor de 
achiziție ar atrage du
pă sine un nou val de 
scumpete, în special la 
articolele de primă ne-, 
cesitate. Cu toate a- 
cestea, Ministerul Fe
deral al Agriculturii și 
Alimentației a fost în
sărcinat să elaboreze 
un plan de măsuri in 
vederea remedierii, pe 
:it posibil, a situației 
create, plan ce urmea
ză să. fie prezentat 
Bundestagului. La rînr 
dul său insă, Federa
ția producătorilor a a- 
rătat că nu se va mul
țumi cu jumătăți de 
măsură și că cere sa
tisfacerea integrală a 
principalelor revendi
cări ale agricultorilor.

G. D.

Un original protest 
anti-apartheid

După cum anunță 
ziarul „The Observer", 
Asociația Medicală din 
Africa de Sud a în
chiriat pachebotul Rei
na del Mar pentru a 
organiza la bordul său 
in luna martie, in 
largul oceanului, con
gresul său anual. Ast
fel, vor fi ocolite, le
gile apartheidului, și 
se va da posibilitate.

medicilor de culoare 
să participe alături de 
confrații lor albi la 
congres.

Hotărirea a fost de
terminată de luările 
de poziție ale unor 
importante personali
tăți medicale, invitate 
să prezinte comuni
cări, care au declarat 
că vor boicota con
gresul in cazul in care,

la participare, se voi 
face discriminări în 
funcție de culoarea 
pielii. Acțiunea con
stituie încă una din 
multiplele forme de 
protest ale celor mai 
diferite pături ale 
populației sud-afri- 
cane împotriva practi
cilor rușinoase ale re
gimului rasist.

T. P,



Să se pună capăt agresiunii 
americano-saigcneze în Laos!
Opinia publică din țara noastră a 

primit cu sentimente de vie dezapro
bare și de condamnare hotărîtă ști
rile sosite în ultimele zile privind ex
tinderea de către S.U.A. și aliații lor 
a războiului de agresiune pe terito
riul Laosului. Potrivit acestor știri, 
trupe sud-vietnameze, însumînd zeci 
de mii de soldați, transportate și sus
ținute de forțele aeriene americane, 
au fost masate de-a lungul frontierei 
cu Laosul, o parte din ele pătrunzînd 
adine în zonele eliberate din sudul 
acestei țări. Operațiunea a fost pre
gătită prin raiduri aeriene masive și 
bombardamente intense ale avioane
lor americane de la bazele din Pa
cific.

Această intervenție militară de 
anvergură reprezintă un nou aci de 
agresiune, o nouă escaladare a răz
boiului din Peninsula Indochinei, o 
nouă încălcare flagrantă a acorduri
lor de la Geneva. Adăugîndu-se ope
rațiunilor militare desfășurate în 
Vietnamul de sud, noilor atacuri 
aeriene asupra mai multor regiuni 
din R. D. Vietnam, operațiunilor din 
Cambodgia, invadarea zonelor elibe
rate din sudul Laosului înseamnă ex
tinderea vîlvătăilor războiului asupra 
întregii Peninsule indochineze.

Reține în mod deosebit atenția fap
tul că această nouă intervenție în 
Laos are loc într-un moment în care 
Statele Unite au intensificat raidu
rile aviatice asupra Cambodgiei. Du
pă cum se arată într-o relatare de 
ieri, a agenției France Presse, care 
citează surse saigoneze, „o nouă ope
rație de anvergură, cu participarea a 
circa zece mii de sud-vietnamezi, a- 
vind sprijinul aerian și logistic al 
S.U.A., a fost declanșată în urmă cu 
o săptămînă în Cambodgia". Această 
știre completează, în toată gravitatea 
sa, tabloul războiului dus de Statele 
Unite în Peninsula indochineză. Con
travenind declarațiilor oficiale cu pri
vire la intențiile de a se ajunge la o 
reglementare pașnică în această re
giune, noile acte de Intervenție duo 
la ascuțirea încordării, la prelungirea 
și perpetuarea agresiunii, generînd 
grave primejdii la adresa cauzei 
păcii.

Avertizînd asupra acestor grave 
riscuri pe care le comportă extinde
rea războiului din Laos, secretarul 
general al C.C. al Frontului Pa
triotic din Laos, Fumi Vongvicit, 
a subliniat în mesajul trimis co
președinților conferinței de la Ge
neva că aceasta reprezintă o 
intervenție „care aduce Laosul 
în fața pericolului unui război 
de anvergură de o deosebită violență 
și care amenință grav pacea în Asia 
de sud-est și în întreaga lume". Tot
odată, Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Vietnamului de sud a- 
rată într-o declarație dată publicității 
că „recenta escaladare a «războiului 
special» și pregătirea unor noi ac
țiuni războinice în Laos demonstrează 
că S.U.A. creează în Indochina o si
tuație extrem de periculoasă și pun 
în primejdie pacea în sud-estul Asiei 
și în întreaga lume. Poporul și Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud sprijină 
in întregime declarația Comitetului 
Central al Frontului Patriotic din 
Laos, denunță și condamnă energic 
intensificarea agresiunii împotriva 
poporului laoțian". La rîndul său, 
Guvernul Regal de Unitate Națională 
al Cambodgiei „denunță și condamnă 
cu cea mai mare tărie intensificarea 
și extinderea agresiunii americane 
împotriva popoarelor khmer, laoțian 
și vietnamez și cere Administrației 
americane să pună capăt imediat a- 
gresiunii".

Așa cum era de așteptat, noile acte 
agreși.ve împotriva Laosului au trezit 
îngrijorare și proteste din cele mai 
vii in lumea întreagă — în țările so
cialiste, în numeroase țări capita
liste, inclusiv în țări membre 
ale N A.T.O. și în înseși Sta
tele Unite. Oficialități, partide poli
tice, organizații obștești și ale miș
cării pentru pace, personalități mar
cante ale vieții publice și culturale,

ziare de diferite orientări își exprimă 
neliniștea și protestul lor, subliniind 
că extinderea războiului dus de 
S.U.A. in Indochina agravează pri
mejdia la adresa păcii generale. Ast
fel, oficiosul francez „La Nation" 
scrie : „Poate că Departamentul de 
Stat va face cunoscut că nu este vor
ba decit de o „operație fulger", care 
se încadrează in politica de „vietna- 
mizare" a conflictului... Această in
tervenție în Laos este totuși foarte 
gravă. Ea înseamnă că războiul din 
Indochina, care in cursul primăverii 
trecute s-a extins din Vietnamul de 
sud in Cambodgia, a cuprins acum 
întreaga peninsulă". In S.U.A., 
fostul vicepreședinte Hubert Hum
phrey, senatorii William Fulbright, 
McGovern și alții și-au expri
mat profunda dezaprobare față de 
intervenția în Laos. „Acestea sint 
fapte grave, care necesită o an
chetă imediată și serioasă" — a de
clarat McGovern.

Făcîndu-se ecoul stării de spirit a 
opiniei publice americane, ziarul 
„International Herald Tribune" 
scrie în editorialul său inti
tulat sugestiv — „Și acum Laosul" : 
„Fără îndoială, această acțiune va 
avea profunde implicații asupra evo
luției războiului din Indochina. Ea nu 
poate duce decit la adincirea anga
jării americane intr-un conflict fără 
sfirșit". Criticînd cu severitate noua 
acțiune aventuristă, Larry O’Brien, 
președintele național al Partidului 
democrat, a declarat : „Poporul ame
rican știe de multă vreme că noți
unea de victorie militară în Indo
china este absurdă și că pacea nu 
poate fi stabilită decit in urma unei 
reglementări negociate".

Alături de opinia publică mondială, 
poporul român condamnă cu toată 
hotărirea, in modul cel mai categoric, 
noua intervenție armată din Laos, 
actele de extindere și intensificare a 
războiului dus de S.U.A. în Indochi
na, ca acte agresive, profund con
trarii intereselor destinderii și păcii, 
aspirațiilor legitime ale tuturor po
poarelor. Așa cum este cunoscut, Ro
mânia se pronunță cu fermitate îm
potriva oricăror manifestări de forță 
și amenințarea cu forța, a oricăror 
acte de natură să aducă noi- elemente 
de încordare în viața internațională, 
împotriva politicii de dominație a 
cercurilor imperialiste, a interven
țiilor în treburile interne ale altor 
popoare și, în primul rind, a Inter
venției militare. Călăuzindu-se nea
bătut de ideile respectării drepturi
lor popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta, animat de un profund spirit 
internaționalist, poporul rdinân își 
reafirmă sprijinul șî. solidaritatea pu 
lupta dreaptă a popoarelor vietna
mez, laoțian și khmer pentru liber
tate și independență națională. în
treaga evoluție a evenimentelor din 
sud-estul Asiei a demonstrat cu cla
ritate că Statele Unite nu vor putea 
determina pe calea armelor, prin noi 
acte de extindere a agresiunii, o 
schimbare a situației în favoarea lor 
ci, dimpotrivă, vor agrava și mai 
mult impasul în care se află mașina 
lor de război în Peninsula indochine
ză, izolarea și oprobriul față de 
această politică. Este convingerea 
fermă a opiniei publice din România 
că, în zilele noastre, nu există forță 
în stare să îngenuncheze popoarele 
care își apără ființa națională, drep
turile lor sacre la libertate, indepen
dență și progres.

Țara noastră s-a pronunțat și se 
pronunță în modul cel mai hotărît 
împotriva escaladării războiului în 
Asia de sud-est, pentru retragerea 
trupelor străine din Vietnam, din în
treaga Indochină, pentru reglementa
rea pe cale politică, prin tratative, a 
litigiilor din această regiune. Po
poarele vietnamez, laoțian și khmer 
trebuie să fie lăsate să-și rezolve 
singure problemele interne, fără nici 
un amestec din afară, potrivit voinței 
și aspirațiilor lor naționale 1

Dumitru ȚINU

WASHINGTON 4 (Agerpres). — Ministrul apărării al S.U.A., Mel
vin Laird, a recunoscut joi că 10 000 de soldați americani sint anga
jați in operațiunile de sprijinire a trupelor saigoneze masate ia fron
tiera cu Laosul. El s-a îeferit în context la vastele mișcări de trupe, 
care au Ioc in zona din apropierea frontierei eu Laosul, refuzînd însă 
să facă alte precizări. Declarația lui Laird este apreciată ca o recu
noaștere a masării de trupe la frontiera laoțiană în vederea lansării 
unui atac pe teritoriul Laosului.

PNOM PENII. — Comandamentul militar al regimului Lon Noi de 
la Pnom Penh a anunțat că trupele saigoneze au declanșat o nouă ope
rațiune militară in partea de est a teritoriului cambodgian, Ia care 
participă peste 10 000 de soldați. In comunicatul comandamentului nu 
se precizează dacă unitățile saigoneze sint sprijinite de aviația ame
ricană.

orientul apropiat încetarea
focului a fost prelungită

până la 7 martie
Declarația președintelui R. A. U., Anwar Sadat

CAIRO 4 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul joi, în fața Adunării 

Naționale egiptene, președintele 
Anwar Sadat a declarat, după 
cum anunță agențiile internațio
nale de presă, că țara sa acceptă 
apelul secretarului general al 
O.N.U., U Thaiit, și va prelungi 
In continuare încetarea focului 
pină la 7 martie a.c.

Totodată, el a propus — relatează 
A.F.P. — ca pînă la această dată Is
raelul să procedeze la retragerea par
țială a trupelor staționate pe malul 
oriental al Suezului, ceea ce ar per
mite Republicii Arabe Unite să 
redeschidă canalul, în interesul 
economiei internaționale. Această 
retragere parțială, a spus pre
ședintele R.A.U., ar reprezenta un 
pas preliminar spre evacuarea com
pletă a trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate. Totodată, 
a subliniat el, această acțiune ar re
prezenta un prim pas spre stabilirea 
unui calendar care ar putea fi apli
cat în vederea punerii în practică a 
celorlalte dispoziții ale rezoluției din 
noiembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. Considerăm, a adău
gat El Sadat, că datorită acestei ini
țiative, noi vom contribui ca- efortu
rile ambasadorului Jarring să depă
șească faza declarațiilor, pentru a se 
ajunge la măsuri concrete în rezolu
ția Consiliului de Securitate.

La sfirșitul acestei perioade, a 
menționat președintele egiptean, se
cretarul general al O.N.U. trebuie să 
prezinte Consiliului de Securitate un 
raport asupra progreselor realizate 
în cadrul convorbirilor cu privire la

soluționarea situației din Orientul 
Apropiat. E de resortul secretarului 
general al O.N.U.' și al comunității 
internaționale întregi, a spus pre
ședintele Sadat, să determine ca în 
această perioadă să fie realizat un 
progres real in ceea ce privește fon
dul problemei și- nu chestiunile de 
formă.

Referindu-se la problemele care 
trebuie să constituie fondul unei so
luționări politice, președintele Sadat 
a precizat că R.A.U. nu va negocia 
asupra a două principii : 1) Necesi
tatea de a recupera toate teritoriile 
ocupate in cursul războiului de șase 
zile, 2) Garantarea drepturilor po
porului palestinean.

★
AMMAN. — „Problema prelungirii 

termenului de încetare a focului nu 
se pune pentru Iordania", a declarat 
ministrul iordanian al afacerilor ex
terne, Abdallah Salah. „Noi consi
derăm că încetarea focului anunțată 
la sfirșitul războiului din iunie 1967 
rămine în vigoare. In ceea ce ne 
privește, nu am violat această înce
tare a focului niciodată de la anun
țarea ei", a menționat ministrul ior
danian.

BONN 4 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al R.F.G., Walter Scheel, 
a anunțat într-un ’ interviu acordat 
ziarului „Westfalenblatt", că inten
ționează să facă o vizită la Praga în 
următoarele două luni, fără a pune 
„vreo condiție prealabilă". „Dorim să 
încheiem un tratat care să ■ normali
zeze relațiile dintre cele două țări — 
a spus Scheel. Nerecurgerea la .forță 
face parte, de asemenea, din nor
malizare”.

★
TEL AVIV. — Premierul israelian, 

Golda Meir, a făcut o declarație în 
fața unui grup de deputați în legă
tură 'cu poziția adoptată de secreta
rul general al O.N.U., U Thant, pri
vind criza din regiunea Orientului 
Apropiat. „Israelul, a arătat Golda 
Meir, a primit cu satisfacție apelul 
făcut de secretarul general al 
O.N.U. pentru prelungirea încetării 
focului".

BONN 4 (Agerpres). — In Bun- 
destagul vest-german, a fost consti
tuit grupul parlamentar R.F.G. — 
U.R.S.S., anunță agenția D.P.A. 
Ca președinte al grupului a 
fost desemnat deputatul din partea 
Partidului liber-democrat, Werner 
Mertes. Din grupul parlamentar 
R.F.G—U.R.S.S. fac parte 139 de 
deputați, reprezentînd Partidul so
cial-democrat, Partidul liber-demo- 
crat și Uniunea creștin-democrată — 
Uniunea creștin-socială.

Reuniune restrînsă la Beirut
BEIRUT. — La palatul preziden

țial, în prezența șefului statului, So- 
leiman Frangieh, a avut loc miercuri 
seara o reuniune. în cadrul căreia au 
fost examinate o serie de probleme 
privind securitatea Libanului.

La această întrunire, care —"— 
dează pe cea a C 
niștri, au participat generalul ___
Noujaim, comandantul șef al ar
matei, Elias Saba, ministrul apără
rii, Khalil Abouhamad. ministrul a- ' 
facerilor externe. Henri Torbey, 
nistrul informațiilor, precum și

număr de ofițeri
ai statului major ________  ____
țelor de securitate, precum și direc
torul securității generale. Joseph 
Salame.

superiori, membri 
al armatei, ai for-

STUTTGART. — Intr-un articol 
publicat in ultimul număr al săptă- 
mînalului vest-german „Christ-und 
Welt-Deutsche Zeitung", Gerhard 
Schroeder, președintele Comisiei pen
tru afacerile externe a Bundestagu- 
lui, afirmă că posibilitățile practice 
în vederea unei cooperări economice 
cu U.R.S.S. nu trebuie puse în co
relație cu probleme a căror solu
ționare este, deocamdată, foarte di
ficilă. Gerhard Schroeder precizează 
că, în timpul vizitei sale la Moscova, 
a subliniat interesul R. F. a Ger
maniei pentru intensificarea colabo
rării. iar partea sovietică a exprimat 
deziderate similare. Ș-a relevat, 
menționează Schroeder, că există un 
larg domeniu și numeroase posibili
tăți de cooperare economică între 
cele două țări.

unire, care prece-
Consiliului de Mi- E5| 8E3 F33 fSS ES3
sat generalul Jean “ ““ ““ ““ ““ “

mi- 
un

PARIS

Conferința cvadripartită 
în problema Vietnamului

PARIS 4 (Agerpres). — In cursul 
celei de-a 101-a ședințe a conferinței 
cvadripartite de la Paris în proble
ma Vietnamului, ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, doamna Nguyen Thi Binh, a 
condamnat extinderea intervenției 
americano-saigoneze pe teritoriul 
Laosului. De la 1 februarie — a spus 
doamna Nguyen Thi Binh — Statele 
Unite au trimis, sub comanda lor, 
5 000 de parașutiști saigonezi și mii 
de soldați tailandezi în regiunea din 
sudul Laosului. Această operațiune 
de mare anvergură constituie un nou 
act de agresiune la adresa popoare
lor din Indochina. Ministrul de ex
terne al Republicii Vietnamului de 
sud a subliniat totodată că adminis
trația Nixon s-a dezis de promisiu
nile făcute, trimițînd vase de război 
și avioane de luptă pentru a lua par
te direct la acțiunile agresive împo
triva Cambodgiei. De asemenea, a 
menționat Nguyen Thi Binh, S.U.A, 
trimit în această țară numeroși in
structori, de fapt consilieri militari, 
ce comandă trupele regimului Lon 
Noi.

Șeful delegației Republicii Demo
crate Vietnam, Xuan Thuy, s-a pro
nunțat împotriva intensificării războ
iului dus de Statele Unite în Laos și 
Cambodgia, și împotriva bombarda
mentelor americane asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam.

După cum remarcă agențiile de 
presă, în intervențiile lor, atît re
prezentantul S.U.A., cit și cel al Ad
ministrației de la Saigon au eludat 
ultimele evenimente din Indochina, 

I repetînd declarațiile precedente.

PUTERNICE PROTESTE ÎN ÎNTREAGA LUME
' M.A.E. AL R. P. CHINEZE :

Sprijin luptei 
popoarelor 

din Indochina
PEKIN (Agerpres). — Ministerul 

Afacerilor Externe- al R. P. Chineze 
a dat publicității o declarație în care 

. se arată că „Guvernul și poporul 
chinez condamnă în mod aspru im
perialismul S.U.A. pentru noile lui 
acte agresive împotriva celor trei 
popoare ale Indochinei și sprijină 
hotărît declarațiile solemne ale pur
tătorului de cuvînt al Comitetului 
Central al Frontului Patriotic din 
Laos, Ministerului de Externe al 
R, D. Vietnam, Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii Vietnamu
lui de sud și purtătorului de cuvint 
al Guvernului Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei, date publici
tății respectiv la l, 2 și 3 februarie". 
„Este o datorie și o obligație a noas
tră să acordăm un sprijin și un aju

tor total celor trei popoare ale In
dochinei pînă la victoria deplină îm
potriva agresiunii S.U.A., pentru 
salvarea națională" — se spune în 
încheiere in declarația M.A.E. al R. P. 
Chineze.

★
LONDRA 4 (Agerpres). — In șe

dința de miercuri a Camerei Comu
nelor, deputatul laburist John Men
delson a cerut guvernului englez să 
informeze guvernul Statelor Unite ale 
Americii că majoritatea poporului 
britanic condamnă escaladarea răz
boiului din Indochina.

★
HELSINKI 4 (Agerpres). — Frac

țiunea parlamentară a Uniunii de
mocratice populare din Finlanda a 
protestat energic împotriva interven
ției armate a S.U.A. în Laos. Frac
țiunea a adresat un apel tuturor for
țelor progresiste și iubitoare de pace 
de a condamna aceste acțiuni și de 
a-și exprima solidaritatea cu popoa
rele din Indochina. Apelul subliniază 
că această intervenție reprezintă un 
pericol pentru pacea mondială.

★
WASHINGTON 4 (Agerpres). — în 

S.U.A. a fost creată o nouă „Coaliție 
națională de acțiune pentru pace"

care reunește peste 100 de forma
țiuni pacifiste din universitățile a- 
mericane. Coaliția a prezentat 
miercuri un program de acțiuni și 
manifestații „pentru a răspunde noii 
escaladări a războiului din Indochi
na". Printre aceste acțiuni sint pro
gramate două marșuri spre Washin- 
ton și San Francisco, care vor avea 
loc la 24 aprilie, „pentru a cere re
tragerea imediată și totală a tuturor 
trupelor americane din Vietnam".

Sprijinul aerian intens furnizat de 
Statele Unite recentelor operațiuni 
saigoneze din Cambodgia constituie 
„o escaladare serioasă a implicării 
americane în această zonă, un eveni
ment important și grav, menit să 
provoace îngrijorare în sinul Congre
sului in legătură cu intențiile reale 
ale Administrației" — a declarat în
tr-o conferință de presă Edmund 
Muskie.

Ziarul „WASHINGTON EVENING 
STAR" apreciază că noile acțiuni ale 
S.U.A. în Indochina angajează a- 
ceastă țară intr-un „război fără 
sfirșit". La rindul său, „CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR" scrie : „Orice 
extindere a războiului din Indochina 
nu poate să nu provoace o îngrijo
rare profundă. Năzuința spre înceta
rea acestui război prelungit, îngrozi
tor și costisitor, se intensifică".

chile Întîlnire intre delegația
Partidului Comunist Român 

și conducerea Partidului Socialist

SANTIAGO DE CHILE 4 — Tri
misul special Agerpres, Victor Sta- 
mate transmite : Delegația Partidu
lui Comunist Român, compusă din 
tovarășii Valter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care a participat la Con
gresul al XXIII-lea al Partidului 
Socialist din Chile, s-a întîlnit cu 
Carlos Altamirano, secretar general 
al C.C. al P.S.C., Adonis Cepulveda, 
secretar general adjunct, Hernăn 
Delcampo. secretar general al Cen
tralei Unice a Sindicatelor, membri 
ai C.C. al P.S.C.

Chile
Carlos Altamirano a rugat p® 

membrii delegației. P.C.R. să trans
mită un salut conducerii Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, precum și mul
țumirile sale pentru faptul că o de
legație a P.C.R. a asistat la lucrările 
Congresului P.S.C. Carlos Altamira
no a informat delegația Partidului 
Comunist Român despre importanța 
și rezultatele congresului, despre 
preocupările socialiștilor în actuala 
etapă a dezvoltării statului Chile.

în cadrul intîlnirii a fost subli
niată dorința comună de întărire și 
dezvoltare a relațiilor dintre cela 
două partide.

Țările producătoare de petrol
hotărîte să-și apere drepturile

TEHERAN (De la corespondenta! nostru, N. Popovici). — La Tehe
ran a luat sfirșit joi conferința extraordinară a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.). Delegațiile celor zece țări membre ale 
organizației (Venezuela, Iran, Algeria, Irak, Kuweit, Arabia Șaudită, 
Libia, Qatar, Abu Dhabi și Indonezia) au adoptat o rezoluție, anga- 
jîndu-se să propună guvernelor lor promulgarea unei noi legislații pri
vind creșterea prețului petrolului brut, in cazul în care companiile pe
troliere occidentale nu vor accepta, pină la 15 februarie, cotțrile in 
acest sens formulate de statele respective. Comunicatul difuzat la în
cheierea conferinței din capitala iraniană precizează că textul complet 
al rezoluției va fi publicat la 8 februarie.

agențiile de presă transmit
Iosip Broz Tito, președin

tele' R.S.F. Iugoslavia, prc^- 
dintele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, l-a primit joi pe Zoltan 
Komocsin, membru al Biroului Poli
tic aț. C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, aflat în vizită în 
Iugoslavia, și a avut cu el o convor
bire prietenească — informează agen
ția Taniug.

Convorbiri G. Pompidou-* 
M. Ould Daddoh.In cursul vi
zitei sale la Nouakchott — una din
tre etapele turneului pe care îl în
treprinde într-o serie de capitale a- 
fricane — președintele Franței, 
Georges Pompidou, a conferit joi cu 
președintele Mauritaniei, Moktar 
Ould Daddah. Convorbirile au fost 
consacrate examinării unor aspecte 
ale relațiilor bilaterale, în special în 
domeniul economic.

Convorbiri polono-done- 
20, Adam Willmann, adjunct ăl mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Polone, care se află într-o vizită ofi
cială în capitala Danemarcei, a con
ferit cu ministrul danez al afacerilor 
externe, Poul Hartling, cu ministrul 
culturii și pentru problemele dezar
mării, Helveg Petersen, și cu pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din Danemarca, Otto Krag. In timpul 
convorbirilor, relevă agenția P.A.P., 
au fost examinate relațiile dintre Po
lonia și Danemarca și principalele 
probleme europene, îndeosebi aceea 
a convocării conferinței privind 
securitatea și colaborarea pe conti
nent.

0 conferință electorală a 
Partidului Socialist Unit al 
Berlinului occidental, consa- 
crată pregătirii alegerilor pentru Adu
narea de deputați orășenească pro
gramate la 14 martie, a avut loc în 
Berlinul occidental. Participant! au 
luat cunoștință de programul electo
ral al partidului, prezentat de Ger
hard Dajiielius, președintele P.S.U. al 
Berlinului occidental. După cum re
levă agențiile de presă, la conferință 
au luat cuvîntul reprezentanți ai opi
niei publice, care au relevat dorința 
cetățenilor orașului de a trăi într-un 
climat de pace, securitate și progres.

Primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, s-a referit, în cadrul 
unui interviu acordat trimisului spe
cial al revistei chiliene „Punto Final", 
la relațiile comerciale și diplomatice 
dintre cele două țări. El a subliniat 
că aceste relații sint avantajoase pen
tru ambele state. „Cuba, a declarat 
Fidel Castro, este interesată să aibă 
relații comerciale și diplomatice cu 
guverne independente, ca acela din 
Chile".

Todor Jivkov, 'prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, l-a primit pe Le Thănh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, care se 
află într-o vizită la Sofia. Cu aoest 
prilej, informează agenția B.T.A., au 
fost discutate probleme de interes re
ciproc.

Ciocniri violente între 
studerati și poliție au avut toc 
în orașul Valladolid din Spania. Mii 
de studenți de la universitatea din 
localitate au protestat împotriva pre
zenței în incinta universității a for
țelor polițienești. Opt manifestanți au 
fost arestați.

Cinci nave ale marinei 
militare vest-germane, ‘mtre 
care și un crucișător, au ancorat în 
portul francez Toulon. Ele vor par
ticipa la manevre împreună cu es
cadra franceză din Mediterana. Este 
pentru prima oară cînd unități ale 
marinei militare a R.F.G. ancorează 
intr-un port mediteranean.

Delegația noului regim de 
la Kampala, sosită 13 Addis 
Abeba, a fost primită de împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie. Cu acest pri
lej, suveranului Etiopiei i-a fost în
mânat un mesaj din partea generalu
lui Idi Amin. Surse etiopiene au de
clarat că delegația ugandeză a insis
tat asupra recunoașterii noului regim 
instalat acum 10 zile la Kampala, in 
urma unei lovituri de stat. Delegația 
a avut, de asemenea, întrevederi cu 
oficialități ale Organizației Unității 
Africane. în aceeași zi delegația u- 
gandeză s-a înapoiat la Kampala.

Procesul criminalului de 
război Franz Grim, care- in 
perioada 1944—1945, a participat la 
exterminarea a peste 500 de deținuți 
dintr-un lagăr de concentrare din 
apropierea Cracoviei, a început în fața 
unui tribunal- din Viena. In timpul 
anchetei preliminare, 56 de martori 
din diferite țări ale Europei au confir
mat faptul că Franz Griln, care făcea 
pacte din „detașamentele de execu
ție" ale lagărului nazist, a participat 
la asasinarea în masă a deținuților.

@ Cuvântarea șahinșahului
Miercuri șahinșahul Iranului, Mo

hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
rostit o cuvintare în fața celor două 
camere reunite ale Parlamentului 
iranian și a participanților la confe
rința extraordinară, a Organizației 
țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.). Cuvintarea sa a abordat 
principalele aspecte ale luptei desfă
șurate in prezent de popoarele res
pective pentru apărarea resurselor lor 
naționale și folosirea acestora in sco
pul dezvoltării.

Șahinșahul a subliniat, între altele, 
necesitatea ca statele membre ale 
O.P.E.C. să adopte o politică comună 
in fața refuzului companiilor interna
ționale de a satisface cererile lor, 
dtătînd că acestea realizează profi
turi uriașe în dauna țărilor producă
toare de petrol. Venitul obținut de 
aceste țări pentru un baril de petrol 
(aproximativ 150 de litri) reprezintă 
numai' 8 la sută din prețul încasat de 
companiile occidentale pe piețele de 
desfacere, a spus vorbitorul.

In cuvintarea sa, șahinșahul lranu-

Iranului
lui a amintit, de asemenea, că, tn 
ultimii 15 ani, companiile petroliere 
străine au redus sistematic prețul ți
țeiului brut plătit țărilor exportatoare, 
in timp ce prețurile pe piețele de 
desfacere au crescut vertiginos. Pe 
lingă aceasta, a arătat Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, devalorizarea 
monedelor occidentale a dus la redu
cerea cu aproximativ 20 la sută a 
veniturilor reale obținute de țările 
O.P.E.C.

Această poziție a fost abordată 
din nou in cadrul conferinței de 
presă a șahinșahului Iranului, care 
a avut loc citeva minute mai tirziu. 
„In următoarele zile — a spus Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr — 
cele 6 țări din Golful Persic vor in
troduce legislații menite să asigure 
interesele lor minime. Aceste legislații 
vor fi elaborate după exemplul celei 
in vigoare în prezent in Venezuela, 
dar procentul taxei asupra beneficii
lor ca și „prețurile afișate" nu vor 
fi aceleași".

© Poziția Algeriei expusă de președintele
H. Boumediene

ALGER, 
nostru, C. 
diene,

La Universitatea populară Bri- 
gittenau din Viena s-a deschis 
joi expoziția de fotografii „Bucu- 
reșli-Capitala României". Prin 
imaginile prezentate, expoziția 
prilejuiește o incursiune in is
toria orașului și a dezvoltării sale 
moderne.

Crearea unei baze militare anglo-americane în Insula
DîeaO Garcia,' din OceanuI Indian, reprezintă „un pericol pentru secu
ritatea și stabilitatea din această zonă și o amenințare la adresa tuturor sta
telor iubitoare de pace", se menționează într-o declarație a guvernului Repu
blicii Somalia. Hotărîrea guvernelor S.U.A. și Marii Britanii, se arată in docu
ment, contravine scopurilor și principiilor Cartei O.N.U. și este în total deza
cord cu apelul Conferinței statelor nealiniate, care a avut loc la Lusaka, în 
septembrie 1970, adresat țărilor membre ale O.N.U. de a nu crea in zona 
Oceanului Indian baze militare.

Republica Tanzania a adresai un apeltuturOT statelor de 
pe continentul african de a nu admite nici un fel de dialog cu reprezentanții 
guvernului rasist de la Pretoria sau cei ai guvernului portughez. într-un 
document intitulat „De ce nu vom negocia", ministrul tanzanian al afacerilor 
externe arată că un asemenea dialog ar dăuna cauzei libertății populației de 
culoare din Republica Sud-Africană.

— (De la corespondentul 
Benga), Houari Boume- 

șeful statului algerian, a 
rostit o cuvîntare în care s-a referit, 
între altele, la o serie de probleme 
privind politica petrolieră a guver
nului său în contextul mai larg al 
preocupărilor mondiale și al tratati
velor care se desfășoară în prezent 
între țările membre ale O.P.E.C. și 
companiile internaționale. Expunînd 
poziția algeriană, Boumediene a de
clarat că țara sa consideră că petro
lul este o bogăție de care trebuie să 
beneficieze Algeria.

Referindu-se la negocierile franco- 
algeriene în domeniul petrolului, 
președintele Boumediene s-a pronun
țat pentru o cooperare sinceră, echi
tabilă, bazată pe respectarea inte
reselor și avantajelor între două 
țări.

într-un mesaj adresat participan
ților la reuniunea O.P.E.C. de la 
Teheran, șeful statului algerian a 
arătat că țara sa susține în întregime 
lupta pe care statele membre ale 
O.P.E.C. o duc „în vederea salvgar
dării patrimoniului lor național și 
apărării intereselor lor leț-^me".

Astăzi, „Apollo-14"

urmează să aselenizeze
• PRIMUL PUNCT AL PROGRAMULUI DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE A 
FOST ÎNDEPLINIT • ECHIPAJUL „CEL MAI PUTIN VORBĂREȚ DIN 

ISTORIA ZBORURILOR ---------------- “--------------

1 Dacă totul va merge 
1 bine, in continuare, in 
> clipele cînd citiți aces- 
i te rinduri, doi soli 
, ai Pămintului, purtind 
, numele de Shepard și

Mitchell, se vor afla la 
mică distanță de Lună 

1 sau chiar pe suprafața 
ei — gata să smulgă 
Selenei taine noi.

Datele parvenite pi
nă la închiderea edi
ției arată că programul 
decurge normal. După 
3 zile de croazieră cos- 

’ mică, echipajul navei 
„Apollo-14" a intrat joi 

1 dimineața in faza im- 
i portantă a apropierii 
i de Lună. Manevrele de 
i corectare a traiectoriei 
, și apoi cele de înscriere 
, pe orbita circumlunară 

au fost executate cu 
' precizie. După 5 ore de 

zbor pe orbita eliptica 
numită „de așteptare", 
ai cărei parametri au 
fost de 113 km la pe- 
riseleniu și de 320 km 
la aposeleniu, nava s-a 
plasat pe o orbită „de 
coborîre" avind 17 km 
la periseleniu și 119 km 
la aposeleniu (ora 13,20, 
ora Bucureștiului). A- 
ceastă manevră consti
tuie o inovație și a fost 
adoptată pentru că pre
zintă avantajul scurtă
rii traiectoriei ce o are 
de efectuat modulul 
lunar, economisește 
carburanți și‘- conferă 
pilotului o mai bună 
vizibilitate in momen
tul aselenizării.

COSMICE"

etapă a fost 
de verifica-

Această 
precedată 
rea amănunțită a mo
dulului lunar, operați
une impusă de scăde
rea, in cea de a doua 
zi a zborului, a tensi
unii la una din cele 
două baterii ale etaju
lui de ascensiune. Du
pă această verificare, 
directorul programului 
„Apollo", Rocco Petro
ne, a declarat : „Nu am 
descoperit nimic care 
să poată împiedica în
deplinirea misiunii"

Intre timp, astrona- 
uții echipajului, consi
derat ca „cel mai puțin 
vorbăreț din istoria 
zborurilor cosmice", a 
început să comunice la 
sol impresiile despre 
astrul nopții. „Arată 
întocmai ca pe hartă. 
Are pe ea toate crate
rele cenușii, brune și 
argintii despre care au 
vorbit ceilalți înaintea 

a declarat 
„Imaginea

noastră", 
Shepard, 
care îmi vine in minte 
este aceea a unui re
lief din plastilină peste 
care cineva a scuturat 
praf cenușiu și brun", 
l-a completat colegul 
său Edgar Mitchell. 
Stuart Roosa a trans
mis la rindul său că a 
reușit să identifice 
punctele de reper sta
bilite de Centrul spa
țial de la Houston și 
că „n-o să credeți ce 
vă spun, dar se parc că 
e intr-adevăr Luna".

POVESTEȘTE

„Poți fi sigur", a răs
puns centrul, care a 
ținut să le aducă amin
te că paleta de culori 
este mai variată și a 
rugat să dea descrieri 
mai bogate.

Tot ieri, a fost înde
plinit un punct impor
tant al programului de 
cercetări selenare. Cea 
de-a treia treaptă a ra
chetei „Saturn-5" s-a 
izbit de Lună cu o vi
teză de peste 9 000 km 
pe oră, formând un 
crater cu un diametru 
de aproximativ 46—60 
m și o adîncime de cir
ca 9 m. Vibrațiile 
scoarței selenare înre
gistrate de seismome- ' 
trul lăsat în noiembrie 
1969 de echipajul navei 
„Apollo-12“ au durat 
cam cinci ore. Forța de 
izbire a fost echiva
lentă cu energia dega
jată de explozia unei 
încărcături de 11 tone 
de trinitrotoluen. As- 
tronauții nu se aflau in 
momentul respectiv în
tr-o poziție care să le 
permită să observe fe
nomenul.

Este primul 
unui amplu 
de cercetări 
principală activitate în
cepe de fapt astăzi la 
ora 11,16 (ora Bucureș,- 
tiului) prin aseleniza
rea modulului „Anta
res" pe pantele acci
dentate ale craterului 
Fra Mauro.

punct al 
program 
a cărui

A. S.
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