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Mesajul adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu
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DE CE CUMPĂRAȚI DE LA ALȚII
UTILAJELE PE CARE

SINGURI ?
Un vechi cunoscut, inginer la uzina bucureșteană „23 August", îmi relata cu citva timp în urmă că la primirea — de peste hotare — a unei mașini executate „la comandă" pentru a efectua o anumită operație, atît el cit și alți colegi de breaslă din uzină au exclamat contrariați : „Păi... asta de mult am fi putut-o face și noi !“ întîmplarea, îndelung comentată în întreprindere de către numeroase cadre tehnice, n-a rămas fără urmări. Ea a pus în mișcare idei originale și inițiative îndrăznețe stopate in faza. de o nejustificată încrederea unor tineri ingineri in propriile lor forte, a trezit lăudabile ambiții de afirmare intr-un tărîm de bază al creației tehnică : proiectarea și e- xecutarea de instalații tehnologice și mașini- unelte. De atunci, în respectiva u- zină nici un utilaj de tip universal necesar sectoarelor de producție nu s-a maî comandat înainte de a se analiza amănunțit dacă nu poate fi realizat cu mijloace proprii în varianta sa specializată, adică adaptat exclusiv la necesitățile concrete — de obicei destul de limitate — date. în felul acesta, o serie de achiziții costisitoare preconizate inițial au fost înlocuite cu „comenzi interne", adresate la Început serviciului mecanic șef al uzinei și, ulterior, sectorului de autoutllări înființat între timp.Desigur, activitatea de autoutilare, prin care se înțelege fabricarea pentru nevoile proprii sau pentru dotarea altor întreprinderi a unor utilaje care nu fac parte din profilul de bază al unității producătoare și nici nu se realizează in uzine de specialitate, n-a început pretutindeni exact in modul descris mai sus. A apărut însă și s-a dezvoltat în multe fabrici și uzine din rațiuni identice : pentru a moderniza cu cheltuieli minime și cit mai operativ un loc de muncă, o operație sau un întreg proces de producție, pentru a economisi fonduri valutare prin renunțarea la aducerea din import a unor mașini și u- tilaje, pentru a asigura cit mai multor produse ale uzinelor de specialitate destinația optimă : locurile de muncă unde potențialul productiv al acestora este valorificat

incipientămodestie, a sporit

integral, înlocuirea lor fiind imposibilă, sau exportul.M-am gîndit la toate acestea după ce am citit reportajul recentei vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în întreprinderi constructoare de mașini din București. La U- zina de mașini electrice, apreciind calitatea utilajelor produse în secția de autoutilare a întreprinderii și refe- rindu-se la necesitatea extinderii activităților de această factură la nivelul întregii economii naționale, secretarul general al partidului a spus : ,,Trebuie să ajungem în situația ea fiecare întreprindere nouă să aibă

productive de tehnicitate ridicată în valoare de 6 milioane lei ; la Uzina de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare (UREMOAS), prin executarea a 7 utilaje — o instalație de pelicu- lizat nisipul pentru miezuri, un cuptor electric de maleabilizare, o linie automată de cromare-nichelare cu comandă program, diferite benzi de montaj etc. — în valoare de aproape 3 milioane lei, anul trecut s-au obținut economii de aproape 1 200 000 lei, renunțîndu-se, totodată, la importuri de 3,15 milioane lei.Autoutilarea se
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în. prima luna a anului

AUTODOTAREA
o acțiune de mare 

însemnătate economică
o adevărată Intreprîndere-mamă, care incă înainte de turnarea fundațiilor să-i conceapă și să-i realizeze utilajele ce-i vor intra în dotare".Atingerea unui asemenea nivel de dezvoltare a autoutilării reprezintă, pentru întreaga noastră industrie, o sarcină de imensă însemnătate economică. Nimeni nu minimalizează ceeâ’ce s-a făcut pînă acum în acest.' domeniu. Este ușor de demonstrat, însă, că ducerea la bun sfîrșit a acestei sarcini presupune, pe lingă efortul în stare să asigure considerabilul salt cantitativ necesar, o reconsiderare radicală a însuși conținutului acestei complexe activități în vederea îmbunătățirii ei substanțiale.Anul trecut. în întreprinderile industriale din Capitală au fost executate prin autoutilare 2 200 de mașini și instalații, în valoare de 47 milioane lei. Aceasta' a făcut posibil ca importurile să fie. reduse cu 21 milioane lei, la lucrările de investiții să se înregistreze economii de 14 milioane lei. iar 400 de muncitori să fie trecuți — datorită creșterii productivității muncii — la locuri de muncă nou create. La întreprinderea de piese radio și semiconductori- Băneasa. unde se fabrică îndeosebi piese electronice 1970 s-au realizat, miniaturale, în totuși, utilaje -

practică în mod curent și în unitățile din alte ramuri industriale. La Combinatul industriei băuturilor și tutunului, bunăoară, anul trecut au fost realizate — evident, exclusiv cu mijloace proprii — utilaje în valoare de 2 170 000 lei, Jar la întreprinde- dea „Inox“, pendinte de industria ușoară — de 2 570 000 lei. La Combinatul confecții șl tri- intrinsecă a uti- prin autoutilare a ; eficiența lor eco- însă, în 1970, la
decotaje, valoarea lațelor realizate fost de 770 000 lei mică s-a ridicat 8,05 milioane lei.Așadar, în 1970 colectivele unităților industriale din Capitală, indiferent de profilul acestora, au realizat cu. mijloace proprii nuroeroass utilaje care au sporit. simțitor zestrea tehnică și potențialul productiv al multor secții și ateliere. Se pune insă întrebarea : cum s-ar putea obține în acest an un cit mai însemnat spor în producția de mașini și instalații realizate prin autoutilare, pe ce căi ar putea fi mărită utilitatea, complexitatea, valoarea și eficiența lor economică ?Opiniile specialiștilor pe care consultat în această chestiune verg, întregindu-se reciproc în armonios, spre ci te va soluții merită să rețină .atenția celorresați. (Din motive lesne de înțeles, ne permitem să sărim peste considerațiile de genul „unde nu există compartimente aparte de autoutilare

i-am con- mod care inte-
Ing. Adrian PRODAN
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® UN TEZAUR A CĂRUI VALORI

FICARE DEPINDE DE FIECARE OR

GANIZAȚIE ® VID COMERCIAL ÎN

TR-UN PERIMETRU ULTRA-POPU

LAT ® FAPTUL DIVERS

Nu de mult, in. orașul minerilor de la Motru a avut loc o mică ceremonie, intrată aici în tradiție. Un grup de „oficiali", reprezen- tînd conducerea. exploatării miniere, un detașament de pionieri (mîndri,. emoționați, cu tobe și goarne împodobite cu franjuri, 'mulți dintre ei veniți aici .să-și sărbătorească părinții), secondați de membrii fanfarei miniere, în ținută de mare gală, salutau ieșirea din șut a • două brigăzi care stabiliseră, în întrecere, un nou record, în ziua aceea, formațiile de mineri conduse de comuniștii Matei A. Ion și Constantin Parpală, de la mina Ho- răști, raportau, la ieșirea din șut, cea mai înaltă cifră obținută pînă la ora respectivă la avansarea în așa-numitele „abataje frontale cu susținere individuală". Cifra (80.5 m) reprezenta un record absolut, neatins de nici una dintre brigăzile Motrului. ȘI nu numai de brigăzile Motrului.Spuneam că astfel de ceremonii au intrat, aici. în tradiție. Sint zece ani de cind una dintre brigăzile veterane ale exploatării miniere Horăști, condusă de Ion Ionică, realiza, cu o combină PK-3, la numai o lună de la instalarea mașinii în subteran, o viteză de înaintare în galerii de 506 m.- Evenimentul a făcut vîlvă în acea perioadă, înșeriin- du-s.e ca un redutabil record' minieresc. chiar dacă

Succese în îndeplinirea planului
VÎLCEA IAȘI

Oamenii muncii din industria județului Vîlcea au îndeplinit planul producției globale pe luna ianuarie a.c. în proporție de 109,3 la sută. Față de perioada corespunzătoare a anului trecut, producția globală reprezintă o creștere de 29,9 la sută.

Colectivele de muncă din întreprinderile județului Iași obțin rezultate de seamă în realizarea unei producții ritmice și de calitate. Astfel, în industria ieșeană în luna ianuarie a fost obținută o producție globală cu aproape 12 milioane lei și o producție marfă cu 14,9 milioane lei peste prevederile de plan.

Cea de-a XXV-a aniversare a creării Uniunii Internaționale a Studenților îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa un cald salut și cele mai bune urări dumneavoastră, participant! la acest Congres jubiliar, întregului tineret universitar de pretutindeni care, indiferent de convingerile sale politice, filozofice sau religioase, militează pentru realizarea aspirațiilor legitime de democrație, progres social și pace 
ale umanității.

In condițiile actuale, cînd se desfășoară o revoluție tehnică și științifică fără precedent, iar procesul cunoașterii și activitatea practică solicită noi și noi detașamente de specialiști, cînd dezvoltarea tot mai intensă a învătămîntului asigură, o dată cu creșterea rîndurilor tineretului studențesc, accesul la instruire superioară a unui număr crescînd de tineri ieșiți din păturile populare, studențimea, confruntată nemijlocit cu marile probleme ale contemporaneității, a devenit o puternică forță a progresului, o prezență activă, dinamică, în viața social-politică a lumii. Tineretul studențesc, alături de întregul tineret progresist și democratic, împreună cu clasa muncitoare și celelalte forțe sociale avansate, este profund interesat în făurirea unei societăți mai bune, mai drepte, în care tot ceea ce se creează să fie pus în slujba progresului și civilizației, să servească omului, bunăstării și fericirii sale.Noi dăm o înaltă prețuire faptului că tînăra generație, studențimea participă tot mai activ la lupta pentru transformări înnoitoare în

societate, pentru libertatea șl Independența popoarelor, împotriva imperialismului și a politicii sale de dictat, de opresiune și înrobire, a colonialismului și neocolonialismu- lui, pentru o lume fără războaie, ' bazată pe justiție și echitate socială, pe respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără imixtiuni din afară.Relevăm cu deosebită satisfacție contribuția de seamă pe care tineretul, studențimea din țara noastră o aduc, alături de întregul popor, la progresul multilateral al patriei socialiste, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu studențimea înaintată din toate țările, pentru victoria cauzei păcii și securității internaționale, a democrației și socialismului în lume.La sărbătorirea unui sfert de veac de activitate, adresez Uniunii Internaționale a Studenților, dumneavoastră, dragi prieteni, urări de succes in desfășurarea lucrărilor Congresului și îmi exprim speranța că el va marca un moment important în dezvoltai'ea relațiilor organizației dumneavoastră cu organizațiile studențești, democratice și progresiste, în întărirea solidarității studențimii de pretutindeni și lărgirea colaborării sale cu celelalte mișcări de tineret, cu lupta clasei muncitoare, a maselor populare și a tuturor forțelor sociale avansate, pentru triumful idealurilor de libertate și progres, democrație și independență națională, împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru pace și o viață mai bună.
NICOLAE CEAUȘESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Noi capacități 
de producție v ■

CLUJ (corespondentul „Scîn- teii", AL Mureșan). Uzina „Teh- nofrig" din Cluj cunoaște o continuă dezvoltare șl modernizare. Recent, a fost dată în funcțiune o nouă hală de producție, cu o capacitate de 2 580 tone. Noua hală, care ocupă 4 000 mp, adăpostește secția de an- samble sudate in care se realizează utilajele de cazan- gerie : tancuri izoterme pentru lapte și bere, pasteuriza- toare, condensatoare multitubu- lare. cuptoare de pîine etc. Noua secție este înzestrată cu poduri rulante de pînă la 20 tone, mașini automate de sudură sub gaz protector, instalații de debitare și altele. O dată cu construcția noii hale a fost rezolvată și problema spațiului de lucru pentru Centrul de cercetare și proiectare a utilajelor pentru industria alimentară, recent înființat. Totodată, a fost mărită capacitatea centralei termice.ARAD (corespondentul „Scîn- teii", Goia Gabriel). — Pe platforma industrială din partea de nord a municipiului Arad au început lucrările de construcție a unei noi fabrici de PAL. Viitoarea unitate a Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Arad va fi dată în funcțiune în 1973, ur- mînd ca pînă la finele lunii octombrie 1974 să atingă capacitatea maximă. Producția anuală a fabricii se cifrează la 35 000 tone PAL

anii și chiar lunile care au urmat aveau să corecteze aceasta cifră, adăugîndu-i noi sporuri. înscriind noi recorduri. (Cu simplu titlu informativ, vom arăta că recordul ortacilor lui Ionică, cucerit în august 1961, avea

La școala efortului
se formează

pentru viață tineretul!
Personalitate a Clujului medical, profesorul doctor docent Viorel Gli- gore, șeful clinicii a Il-a medicale, specialist în domeniul diabetologiei, a contribuit, în decursul celor peste trei decenii și jumătate de susținută activitate universitară, la pregătirea a numeroase promoții de medici, răs- pindiți astăzi în mai toate colțurile tării. I-am solicitat recent o convorbire referitoare la problemele modelării profesionale și umane, a tînă- rului specialist..
—‘Tovarășe profesor, voi începe cu 

o întrebare ce vizează esența proble
mei : care sint și, mai ales, care tre- 

, bule să fie relațiile dintre profesor și discipol ?— In prunul rind, socotesc de neconceput existența unui om de știință autentic fără discipoli. Un astfel de personaj . ar . semăna cu acele plante decorative din grădina botanică al căror unic rost este de -a desfăta privirea cu o frumusețe stranie, efemeră și sterilă, dar care nu sint în stare să aibă nici roade, nici urmași. Existența omului de știință este indisolubil legată de ideea fecundității, atit în ce privește tărîmul de investigație, cit și, mai ales, plămădirea unor individualități creatoa-

Convorbire cu prof.
dr. docent Viorel GLIGORE 
de la Institutul medico-farmaceutic 

din Cluj

cordurile înscrise, de-a lungul a zece ani, in cronica de muncă a văii Motrului. Deși o astfel de listă, prin bogăția de date, s-ar putea constitui ca o istorie adiacentă a minei, deosebit de expresivă prin -semnifica-

Relieful uman
al recordurilor
de la Motru

să fie doborît doar după două luni. La aceeași mină, în galeria vecină celei în care se evidențiaseră minerii lui Ionică, brigada Iui Octavian Rump înscria o avansare de 601 metri, omologată ca record republican pentru un astfel de tip de lucrări).Nu este intenția acestor rînduri de a rememora re-

țlile sale. Sint lesne de imaginat ecoul care aceste xercitat — încă - in de mineri, deschise muncii, transferul de inedită experiență spre toate zările marii întreprinderi miniere.Dar să ne reîntoarcem la

și influența pe tzbînzi le-au e- și le exercită cîndurile miilor noile orizonturi

mica ceremonie descrisă la începutul . acestor rînduri, Sint de reținut cele cîteva cuvinte rostite de minerul Matei. A. Ion — unul dintre cei do< autori ai recordului cu care s-a încheiat cincinalul Motrului — atunci cînd, răspunzînd felicitărilor adresate de direcția minei,' a adăugat pe tonul cel mai firesc, Cel mai simplu, fără nici o faîsă modestie :— ...Dar să știți, tovarăși-, că recordul puteau să-l obțină. Ia fel de bine, ........................................... cu pe să la la
și alții.. (Și căutînd privirea parcă anume cineva) : Dați-mi voie mă gindesc; de pildă, tovarășul Șcheau, de Leurda... Și dați-mi voie să-i închin dumnealui toate felicitările cu care ați binevoit să această ziRecordul te! , A. Ton este fructul sionate. de re și precizie tehnică, unor eforturi din care nu au lipsit accente eroice, inițiative fără ega! la Motru, trădind voința colectivă a. unei perpetue autodepă- șiri. Nu este însă mai puțin adevărat că mulți mineri de aici ar ti putut cuceri laurii pe care-i împart în prezent brigăzile lui Matei și a lui Parpală.

I. OLTEANU

mă onorați încucerit de Ma- și brigada șa unei munci pa- tnaltă organizași

(Contînuare 
în pag. a Vil-a)
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re, capabile să-l preta șl să-l continue mesajul.Esențial în raportul dintre profesor și discipol (dacă vrem ca acest raport să se convertească într-o eficiență maximă pe tărim social) este aliajul dintre încredere și exigență. Fără încredere nu e posibilă stimularea și afirmarea resurselor de creativitate, iar fără exigență ele se. pot ofili și degenera în automulțumire. De a- ceea, de pildă, pentru mine, ca profesor, nu există nota 5, așa-numita notă de trecere, semnul fatal al mediocrității. Ce fel de „trecere" ? „Trecere" prin ce, „trecere" încotro ? După părerea mea, studentul nu învață pentru un examen, ci pentru viață, iar în viață — mai ales în viața unui om care se dedică științei sau practicii medicale — nu te poți bizui pe note „de trecere". Cu asemenea note se obțin, cel mult, rebuturile, potențialii ratați, care, la rîndul lor, azvirliți fără o pregătire temeinică

în viitoarea deloc lesnicioasă a activității profesionale, pot genera rebuturi de diagnostic și tratament sau, mai pe românește, pot costa sănătatea și chiar viața unor oameni.
— In ce -fel condițiile actual» alt 

vieții universitare și științifice din 
țara noastră influențează amintitele 
raporturi și cum ar putea fi acestea 
optimizate.— Ca să dau un răspuns cit mai exact, aș face o referire la propria mea biografie. Nu voi uita niciodată că pentru mine, fecior de țăran din- tr-un sat ardelenesc — sat numit Veneția de Jos, dar neavind nici o legătură cu o,rașul lagunelor — a locui intr-un cămin studențesc cu 15 colegi în aceeași odaie însemna o fericire (era prin 1928—1934), iar a-ți achiziționa un manual (care costa pe atunci sute și, uneori, mii de lei) un adevărat ideal. Ce să mai zic de studenții mei, care locuiesc în cămine noi, spațioase, confortabile și care iși pot cumpăra manuale și cărți de știință la prețuri accesibile (mai ales în comparație cu unele țări din Occident unde — am constatat eu însumi — cartea de știință este aproape prohibită pentru punga unui student). Mă gindesc și la gratuitatea

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIIn numele poporului cubanez, al partidului comunist și al guvernu- lui revoluționar, vă adresăm dv., precum și poporului român, Comitetului Central și Consiliului de Miniștri, mulțumirile noastre pentru mesajul frățesc de felicitare transmis cu prilejul celei de-a XII-a aniversări a victoriei revoluției cubane. împărtășind cu cordialitate urările adresate, ne exprimăm încrederea că legăturile de prietenie .și colaborare reciprocă existente continuu.Cu între popoarele, partidele și guvernele noastre se vor dezvoltaprietenie,
Dr OSVALDO 

DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

Comandant
FIDEL CASTRO RUZ 

prim-seeretar al C.C. al P.C.C^ 
prim-ministru al guvernului 

revoluționar

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANBUCUREȘTIStimați tovarăși,Dorim să vă mulțumim în modul cel mai cordial pentru compasiunea manifestată cu prilejul încetării din viață a scumpului nostru tovarăț Hermann Matern.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI SOCIALIST 
UNIT DIN GERMANIA
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FAPTUL
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Un tezaur a cărui
valorificare depinde

înscrierea
dobînzilor

Vid comercial

Prietenii 
naturiiUn grup de elevi, membri ai cercului tinerilor naturaliști de la Școala generală nr. ,12 din Brașov, se aflau intr-o excursie pe muntele Piatra Mare, atrași aici de o plantă rară — iedera albă, considerată monument al naturii. La întoarcere, în apropiere de „Prăpastia Urșilor", au observat un început de incendiu. împreună cu cadrele didactice care-i însoțeau și cu alți turiști întîlniți pe drum, au pornit de îndată spre locul dea- supra_ căruia se ridicase o perdea groasă de fum. Intervenția lor s-a dovedit salvatoare : in cîteva minute au localizat și stins un incendiu care amenința întreaga pădure. După aceasta, ei au a- nunțat ocolul silvic despre cele întîmplate pentru a ține mai departe sub observație pădurea in care apăruse focul. O faptă care atestă că micii naturaliști sînt cu adevărat prieteni ai naturii.
Un noroc 
cu... ghinionLa unitatea „Cafea-dulciuri" din str. M. Eminescu 17, București, se efectua un inventar. în ziua respectivă, Victoria Mitules- cu, revizor de gestiune, avea, se pare, un noroc de-a dreptul orb: cum a intrat în magazin, i-a a- părut în cale o servietă în care se aflau... 80 000 lei 1 Ai cui să fie ? Nimeni nu spunea nimic. Anunțate imediat, organele de miliție au început cercetările pentru aflarea proprietarului servietei. în urma unei percheziții la domiciliul Constantei Popo viei, responsabila magazinului, au găsit 22 000 lei, proveniți — după cum a declarat ea — din „plusurile" pe care — împreună cu soțul său, vînzător în aceeași unitate — le obținea din vînza- rea cafelei. O situație neașteptată care a îndreptat cercetările într-o cu totul altă direcție. Pînă la urmă însă, nici enigma servietei nu va rămîne nedezlegată.

de fiecare organizație
CUM SÎNT APLICATE PROPUNERILE FĂCUTE CU PRILEJUL

ADUNĂRILOR DE ALEGERI

acordate
de C.E.C

intr-an perimetru
ultra-populat

Supralici
tarea unei... 
licitațiiIn ziua de,., 14, octombrie 1970, o ’%pfaișie (din 'Hărții;;■loan Crișan, di rector -ad iuneHa- Alitobaza B'ftVr ițaț Șfefăn ga, merceolog principal la I.C.S.-Bistriță, Dumitru Figan, delegat al inspecției financiare, și ing. Ispas Frîncu de Ia C.E.I.L. Bistrița) a întocmit un proces-verbal în urmii căruia autoturismul 1-C.T-3G87(proprietatea C.E.I.L. Cluj) a fost evaluat la suma de 14 000 lei și scos la licitație. în ziua vînzării, Puiu Vasile din Josenii Birgăului a scos din buzunar 23 100 Iei și a devenit stăpînul lui. Dar... ia autoturismul de unde nu-i 1 Chipurile, dispăruse din strada Ghinzii nr. 16, unde se spunea că a fost garat. I.C.S. Bistrița s-a adresat miliției. Miliția a început cercetările. Rezultatul : autoturismul cu pricina — ne informează căpitanul Aurel Zgărdean — se afla la C.E.I.L. Cluj care... nici gînd nu avea să-1 vîndă ! Comisia de e- valuare îl „evaluase" deci fără ca măcar să-1 vadă, iar I.C.S. Bistrița îl vînduse în baza... procesului verbal menționat. Cumpărătorii așteaptă acum a doua licitație : se va vinde... pielea ursului din pădure. Și tot pe bază de proces verbal !

Pentru începutul însemnărilor noastre, să aruncăm o privire retrospectivă asupra citorva date care atestă caracterul de lucru al adunărilor generale și conferințelor de a- legeri care au avut loc în ultimele luni ale anului trecut în unitățile economice și instituțiile municipiului Pitești : la dezbateri au participat 4 300 membri de partid, reprezentînd 22 la sută din efectivul organizației municipale. In cursul lor s-au făcut 3 230 de propuneri vizînd o arie problematică foarte diversă, cele mai multe referindu-se, cum este normal, la aspecte privind căile și mijloacele de perfecționare a activității economice și sociale.Obiectivul investigărilor noastre l-a constituit analiza într-o unitate de primă importanță a economiei municipiului Pitești și județului Argeș a modului în care sint puse în valoare cele mai utile din aceste propuneri. Discuțiile purtate cu mai multe cadre de conducere, cu numeroși membri de partid au reliefat că debutul viguros în noul cincinal al colectivului Combinatului petrochimic din Pitești, a fost in bună măsură determinat de atenția acordată propunerilor rezultate din adunările generale și conferințele de alegeri ale organizațiilor de partid de aici.O primă constatare : observațiile îndreptățite, criticile aduse în mai multe organizații de partid lipsei de operativitate și consecvență în aplicarea unor propuneri menite să determine îmbunătățirea muncii, au găsit ecoul cuvenit la noul comitet de partid și la birourile organizațiilor de. bază alese la recentele adunări de alegeri. încă din primele săptămîni ale activității noilor organe de partid, acestea au stabilit o ordine prioritară de aplicare a propunerilor care pot fi soluționate cu forțe proprii, în cadrul fiecărei organizații ; cît despre propunerile a căror rezolvare depășește posibilitățile organizației de partid respective, ele au fost sintetizate și trimise „destinatarilor" firești — comitetele de partid din fabrici și din combinat, comitetului municipal sau județean de partid.Secretarul comitetului de partid din cadrul combinatului petrochimic, tovarășul loan Anghel, ne-a relatat că au fost stabilite termene și responsabilități clare privind aplicarea celor mai valoroase propuneri. După trierea lor (unele fiind destinate comitetului de partid, altele comitetului sindicatului, comitetului municipal de partid); cele vizînd' ptOblBme-'de oh-’ ganizare a producției sail alte-' acțiuni'’ cu c'arabter economic și' administrativ ■ au fost înglobate intr-un plan de măsuri al comitetului de direcție, de îndeplinirea căruia, la termene precise, răspund directorul coordonator de investiții, directorul comercial, inginerul-șef cu producția, inginerii- șefi energetic și mecanic, șefi de servicii etc.— Și pînă acum, deși nu în toate organizațiile — ne spunea tov. I. Anghel — s-a folosit, ca o practică curentă, informarea comuniștilor cu prilejul fiecărei adunări generale a- supra stadiului îndeplinirii propunerilor făcute. Participînd, zilele- trecute, la adunarea generală a organizației de bază de la atelierul mecanic și ascultîndu-1 pe secretarul organizației raportînd despre măsurile luate pentru înfăptuirea propunerilor unor membri de partid privind pregătirea din timp a reviziei generale, ne-am gîndit nu numai să generalizăm această practică la toate organizațiile, dar să-i aducem și o anumită îmbunătățire. Avem în vedere ca informările să nu se limiteze doar a menționa dacă propunerile au fost sau nu aplicate, ci să se precizeze no-

minai cum și-au îndeplinit obligațiile cei ce răspundeau efectiv finalizarea lor.Interlocutorul ne-a arătat o tiță pe care tocmai o primise partea tovarășei Roza Popa, membră a biroului comitetului de partid din combinat. După ce participase la a- dunarea generală a organizației de bază de la investiții, ea il informa lapidar că în adunare s-au făcut propuneri utile privind măsurile ce se impun în vederea obținerii de e- conomii la investiții și că toate propunerile pot fi rezolvate la nivelul conducerii grupului. în aceeași notiță se mai arăta că tovarășul Ma- tache Radu, șeful serviciului aprovizionare, referindu-se Ia necesitatea îmbunătățirii transportului utilajelor și materialelor pentru lucrările de investiții, preciza că, deși această problemă a mai fost ridicată și la alte

deno- din

ședințe, precum și la adunarea generală de alegeri, nu s-au luat măsuri pentru soluționarea ei, așa încit se impune o intervenție energică din partea comitetului de partid.Desigur, nu toate propunerile făcute cu prilejul adunărilor de alegeri pot fi soluționate peste noapte, pentru unele trebuie create condiții corespunzătoare. Cazul de față atrage însă atenția asupra altui aspect. E foarte bine că aici comitetul de partid s-a îngrijit ca Ia fiecare dintre adunările generale de alegeri ale organizațiilor de bază să participe ca invitați cadre competente, membri ai comitetului de direcție, ai comitetului de partid, șefi ai serviciilor funcționale. Ei au reținut, cu acest prilej, unele propuneri, sugestii, iar un șir de aspecte au fost clarificate pe loc, cum a fost cazul la organizațiile de la atelierul mecanic, ori la fabrica de negru de fum. Dar, după cum se vede, mai sint probleme care își așteaptă ■rezolvarea.Atit în cadrul combinatului,, cît și în celelalte întreprinderi argeșene, propunerile comuniștilor vizînd creșterea eficienței activității economice și remedierea unor neajunsiiri în organizarea producției au primit un puternic impuls in finalizarea lor piăno amplii acțiune iHițiată Sîfibdtnid teiul județean de paptid.e-subiilozinoa ..Anul/.19.71’ — anul 'dfirmariii califir-f five a județului Argeș". Astfel, la fabrica de polietilenă din cadrul combinatului petrochimic, bilanțul primei luni a acestui an marchează o îmbunătățire simțitoare a producției sub aspect calitativ. în comparație cu anul precedent. Este grăitor, între altele, faptul că de la 86 la sută producție de calitatea în ianuarie a.c. la 97. la sută — cel mai înalt indice in funcțiune.— Anul trecut tid a analizat de turi ale producției de care depinde îmbunătățirea calității polietilenei — ne spunea ing. Cornel Nica, șeful fabricii. Efectele au început însă să se facă simțite abia cînd s-a trecut cu fermitate la aplicarea propunerilor făcute de comuniști, în primul rîrid, a aceleia privind precizarea clară a atribuțiilor unui corp de ingineri din cadrul fabricii.Intr-adevăr, în cursul , discuțiilor din adunările de partid s-a arătat că cea mai eficientă soluție pentru îmbunătățirea calității polietilenei nu poate consta în sporirea detașamen-

tului de C.T.C.-iști, care depistează și resping produsele de calitate necorespunzătoare. „Mulți pot constata deficiențele, dar mai puțini pot arăta de ce și ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea calității" — spun pe drept cuvînt muncitorii. Tocmai de aceea s-a propus să se acționeze pentru creșterea răspunderii inginerilor în du-Ii-se flux, să lației la .teryină prompt, adoptînd decizii competente.Acum, cînd în cele din urmă propunerea a fost finalizată, șeful fabricii atribuie cu precădere revirimentul petrecut faptului că patru dintre inginerii de aici — ingineri tehnologi de schimb, responsabili cu calitatea, cum au fost numiți — au primit a- tribuții precise de a interveni efectiv în procesul de fabricație pentru asigurarea unor perioară.Firește, nu gem pe firul roasele propuneri făcute în cadrul a- dunărilor generale. Dar, întrucît tot ne aflam la fabrica de polietilenă, ne-a interesat soarta uneia dintre propunerile incluse în planul de măsuri al comitetului de direcție al combinatului, anume cea privitoare la obținerea a trei sortimente noi de polietilenă de către serviciul de cercetare (propunere căreia i se prevăzuse termen de realizare 31 decembrie 1970). Iată însă că la sfîrșitul lunii ianuarie, conducerea fabricii de polietilenă nu primise încă nici o veste' (de altfel, nici nu s-a arătat nerăbdătoare) în legătură acestor cercetări, al căror termen de realizare fusese cu multDin asemenea cazuri, deși nu frecvente, se desprinde necesitatea ca urmărirea îndeplinirii propunerilor făcute în adunările de partid, a hotă- rîrilor adoptate de ele să nu fie efectuată doar Ia datele scadente (cînd uneori nu se mai poate face altceva decît să se „înregistreze" neîndeplini- rea lor), ci sistematic, astfel îneît să se poată interveni prompt pentru finalizarea lor.

domeniul calității, cerîn- să urmărească producția pe asigure funcționarea insta- parametrii prevăzuți, să in-

produse de calitate su-ne-am propus să mer- fiecăreia dintre nume-

cu stadiuldepășit...

Incepînd cu data de 8 fe
bruarie a.c., filialele Casei 
Economii și Consemnafiuni din 
întreaga țară efectuează 
scrierea dobînzilor cuvenite ti
tularilor libretelor de economii 
cu dobîndă, libretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri, li
bretelor de economii pentru tu
rism și libretelor de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme, pentru sumele păstrate 
la C.E.C. în anul 1970.

Operațiunile de înscrierea 
dobînzilor se efectuează în tot 
cursul anului de filialele C.E.C. 
care fin fișele de cont ale li
bretelor de economii, precum și 
de agențiile C.E.C. din orașe, 
autorizate să efectueze aseme
nea operațiuni.

Venind în sprijinul depunăto
rilor cu domiciliul în alte loca
lități decît cele în care func. 
fionează filialele C.E.C. la care 
trebuie să se prezinte pentru în
scrierea dobînzilor, Casa de 
Economii și Consemnafiuni face 
cunoscut că pentru a evita de
plasările, depunătorii pot soli
cita fililalelor și agențiilor tri
miterea libretelor de economii 
la unitățile C.E.C. care sînt în 
drept să le înscrie dobînzile. In 
localitățile în care nu există 
unități C.E.C., depunătorii pot 
solicita înscrierea dobînzilor 
prin oficiile poștale, care vor 
trimite libretele de economii 
unităților C.E.C. autorizate să 
efectueze asemenea operațiuni.

Datorită faptului că dobînziie 
acordate depunătorilor de Casa 
de Economii și Consemnafiuni 
nu se prescriu și se înregistrea
ză în fișele de cont ale libre
telor, cu data de 31 decembrie 
a fiecărui an, operafiunea de 
înscriere se efectuează oricînd, 
la prezentarea depunătorilor.

de

în-
Trecînd prin holurile imense ale Gării de Nord care duc spre ieșirea din dreptul Palatului C.F.R., călătorul poate citi niște afișe așezate în vitrine mari, cît peretele unei case : „Sim- băta și duminica excursii la sfîrșit de săptămînă" (! ?). Sau : „Excursii la cabane" ; sau (o informație foarte concisă) : „Odihnă și tratament" (ș.a.m.d.). Fără îndoială, este o faptă criticabilă să ocupi cele mai mari vitrine din gară și, poate, din oraș, aruneînd acolo niște vorbe fără nici o noimă. Dar „reclama" respectivă are totuși latura ei interesantă : te invită parcă să privești în jur cu mai multă atenție. Și dacă faci acest lucru, privirea iți cade imediat asupra celor mai noi și mai... inerte automate comerciale din cite există la „Com- aliment'-București. Faptul pare de necrezut : importarea acelor automate a necesitat investirea unor însemnate sume de bani (valută). Ele — indiscutabil — sînt necesare într-o gară prin care se perindă zilnic peste o sută de mii de oameni. Dar te întrebi : de ce nu funcționează niciodată respectivele aparate ? Cineva spunea că ele ar putea fi puse în funcțiune imediat (spre mulțumirea publicului, fiind vorba de procurarea rapidă a dulciurilor, gustărilor etc.), cu o anumită condiție : să se calculeze și să se impute conducerii „Com- alimentului" sumele neîncasate pe tot timpul cînd aceste aparate stau de pomană....Și mai vezi, privind cu atenție interiorul Gării de Nord, o florărie aprovizionată eu... ghivece, o unitate care ar dori să vîndă produse de artizanat — dar stă mai mult cu ușile încuiate, opt chioșcuri de alimentație publică aflate mereu în pană de marfă (proprietar : I.H.R.-Lido), o lustragerie „pitită" în cel mai dosnic colțișor din gară, un mare panou cu informații I.T.B. depășite de vreme.Cu tovarăși din forurile de resort de care aparține Gara de Nord și cu reprezentanți ai întreprinderilor care au, sau ar trebui să aibă unități comerciale și de servire publică pe teritoriul ei (Direcția regională C.F.R.- București, O.C.L. Tutunul, cooperati- Deservirea", I.A.P. locale etc.).

intii s-a ajunsatins de la punereaorganizația de par- două ori diferite la-

Constanfin MORARU 
Gheorghe CÎRSTEA

am discutat în nenumărate rînduri. Teoretic, d-lor par a avea aceeași opinie cu noi și cu publicul călător. Anume : fiind unul dintre cele mai aglomerate perimetre din țară, Gara de Nord ar trebui să fie practic împînzită cu tot felul de unități de servire publică — cu chioșcuri pentru procurarea unui pachet de drum, pentru cumpărarea de cadouri, cu bazare de mărunțișuri, cu unități de consum — braserii, plăcintării, automate pentru cafea, ceai etc., cu mici ateliere meșteșugărești pentru curățat petele de pe haine, cu unități pentru închiriat obiecte de voiaj. Dar cîte nu s-ar putea aminti ! Magazinele ar trebui pur și simplu să-ți ațină calea, comerțul mobil să se simtă ca la el acasă. Pulsul comercial al gării ar trebui să fie de zeci de ori mai ridicat. Și de ce nu e ? In general, se invocă lipsa de spații comerciale. Investigațiile au scos la iveală o altă concluzie : poate că nicăieri în țară nu se face o mai mare risipă de spații comerciale potențiale, ca în Gara de Nord ! E drept, în această stație C.F.R. nu se află gata construite (și nefolosite) clădiri cu acest caracter, în schimb, gara dispune de însemnate suprafețe cu un ridicat potențial comercial. Ne referim în primul rînd ’ la galeriile de acces — acum pustii, Ia spațiul peroane.Nimeni struiască și costisitoare, din beton armat și marmură înzorzonate cu amorași și cu candelabre de cristal. în gară omul nu vine la bal sau la petrecere, ci pentru a aștepta un tren, omul e în trecere, conduce sau întîm- pină pe cineva. Are deci,. pe moment, nevoie să cumpere unele produse de consum, unele articole cu diversă întrebuințare, să ia o gustare ș.a.m.d.Se consideră că prin mici amenajări, prin „plantarea" unor unitățf comerciale mici, realizate din materiale ușoare și ieftine, în zona gării încasările s-ar putea dubla și chiar tripla. Pe de altă parte, ar putea fi satisfăcută în mod civilizat cererea publicului. Acest lucru se vede de la o poștă. Dar cooperația meșteșugărească și organizațiile specializate ale Direcției comerciale a Capitalei se pare că au privirea întoarsă în altă parte. Ne dau astfel din nou prilejul să punem în discuție rutina, lipse, de inițiativă, inexis-, teifțk sțjtHtiilui ‘îh’tfe'iWînzător și âRe asemenea maladii care bintuie din vreme în vreme în sectoarele pomenite. Ge măsuri se vor lua ? Deocamdată, subscriem opiniei Direcției regionale C.F.R.-București. Iată ce ne spunea directorul acestei instituții : „Ca proprietari, noi nu putem fi indiferenți față de cele ce se întîmplă în Gara de Nord. Cil de curind, vom avea o intîlnîrc cu toți reprezentanții organizațiilor care au închiriat spafii comerciale și de largă deservire în această incintă. In cazul în care nu își iau angajamente ferme că vor pune la punct activitatea economică șl socială pe care o desfășoară aici, noi vom rezilia contractele încheiate cu ei și vom închiria spațiile respective altor întreprinderi și instituții, mai întreprinzătoare, mai Interesate să servească publicul care se perindă prin această zonă a Capitalei".

neutilizat al unora dintranu pretinde să se con- tn gară localuri greoaie costisitoare, din beton marmură înzorzonate cu

Gh. GRAURE

După 53
de ani

(Urmare din pag. I)

Cluj :/ Spitalul de boli contagioase

Ancuța Mihele din București, 
str. Macaralei 53, încerca de mai 
multă vreme să-și regăsească 
sora, de care se despărțise în 
1917. Pe măsură ce treceau anii, 
dorința ei devenea tot mai greu 
de îndeplinit: acum nu mai știa 
despre sora sa decit că o cheamă 
Steliana. S-a adresat totuși ser
viciului de evidența populației 
din cadrul Inspectoratului mili
ției Capitalei. In ciuda aparen
țelor, investigațiile (se înțelege, 
deloc ușoare), de data aceasta 
aveau să se soldeze cu un răspuns 
foarte precis : sora căutată a fost 
găsită la Cluj, pe strada Nicolae 
Bălcescu nr. 14. Pe curind deci 
o revedere emoționantă.

Impostorul
Aurel Fodor din Bacău ținea 

cu orice preț să ajungă medic. 
Pentru aceasta — și-a făcut el 
socoteala — nu-i trebuiau de
cit... două surori medicale. Le-a 
găsit pe surorile Marusia și 
Ioana Haret, le-a explicat cum 
îi vor putea asigura ele o aseme
nea calificare și, dindu-se drept 
inspector la inspectoratul jude
țean sanitar, a pornit pe teren. 
Împreună cu cele două ajutoare, 
colinda orașele și satele județu
lui, efectuind inspecții sau acor- 
dînd consultații. Intrau in spe
cial în casele bătrînilor. In timp 
Ce Aurel Fodor, îmbrăcat în ha
lat adecvat, se ocupa de bolnavi, 
ajutoarele sale — sub cuvînt că 
tac o dezinfecție — „consultau" 
obiectele de valoare pe care le 
găseau. Zilele trecute insă atit 
„medicul" cît și „surorile" sale 
și-au încheiat cariera. Acum vor 
avea ei nevoie de... consultații. 
Juridice.

Rubrică redactată de ;
Dumitru TÎRCOB 
Gheorgha POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

— concepție și execuție — să fie create, iar unde sint — să fie întărite !...). Este necesar, înainte de toate, ca dintr-o activitate predominant „pompieristică", mărunțită, axată — în veșnică alertă — îndeosebi pe ieșirea din diferite situații care pun sub semnul întrebării realizarea planului de producție, autoutilarea să devină pretutindeni o acțiune de creație tehnică de largă cuprindere și cu o „bătaie" mult mai lungă, care să preîntîmpine apariția oricăror situații critice și să deschidă mereu noi perspective, săofcre în permanență noi posibilități de promovare a progresului tehnic, de modernizare a întregului proces de producție.— Sarcina compartimentelor de autoutilări nu se mai poate limita, mai ales în uzinele constructoare de mașini, la a realiza neapărat diferite utilaje complicate care nu pot fi procurate din altă parte — ne spunea ing. Adolf Croitoru, șeful grupei de modernizări și autoutilări de la Uzina de pompe din Capitală. Misiunea noastră a devenit, cred, alta : aceea de a colabora îndeaproape cu serviciile de organizare a producției și a muncii și de a valorifica în practica producției concluziile studiilor Întreprinse de către acestea, de a restrînge cît mai mult noile dotări prin modernizarea tehnologiilor de fabricație și a utilajelor existente, prin creșterea productivității muncii.în al doilea rînd, pentru ca autoutilarea să ajungă 'să dețină ponderea care i se cuvine în procesul continuu de dezvoltare a bazei tehnice a industriei, se impune adîn- eirea rațională și consecventă a specializării acestei activități, a compartimentelor de autoutilare din întreprinderi și extinderea corespunzătoare a colaborării și cooperării din- ’ tre ele.— Este adevărat — aprecia Constantin Barbu, inginer șef adjunct cu problemele de concepție al uzinei de motoare și compresoare „Timpuri Noi" — că fiecare întreprindere trebuie să aibă mijloace proprii de autodotare. Dar, exact că în cazul fabricației propriu-zise, n-are nici un rost ca un același tip de mașină sau de instalație să fie proiectat și executat — simultan sau succesiv — în mai multe fabrici. în felul acesta se irosesc forțele de concepție și de execuție, se obțin rezultate

sub posibilități. în concluzie, consider că este necesară o mai rațională distribuire a sarcinilor de această natură. înțeleg prin aceasta, că o dată cu dezvoltarea compartimentelor de autoutilare din întreprinderi trebuie să aibă loc și o anumită grupare, la diferite uzine, a proiectării și executării noilor utilaje. în felul a- cesta, capacitatea de proiectare și execuție va fi valorificată superior, vor spori tehnicitatea concepției, acuratețea realizării propriu-zise, e- ficiența economică a acestei activități.In marea lor majoritate, suprapunerile . și paralelismele in activitatea de autoutilare, cu rezultatele nefavorabile care decurg din ele, se dato-

(cum este, bunăoară, „Catalogul de echipamente pentru manipulare- transport uzinal și de mijloace de depozitare și stocaj"), precum și înființarea unei reviste tehnice săptă- mînale de nivel industrial a constructorilor de mașini, cu caracter informativ-aplicativ (reviste pur teoretice există suficiente), în coloanele căreia să se dezbată frecvent și problemele autoutilării.Un deziderat major al tuturor compartimentelor de autoutilare din întreprinderi este, fără excepție, perfecționarea substanțială a aprovizionării lor lehnico-materiale. Pentru ca autoutilarea să poată lua amploarea dorită, este absolut necesar ca o serie de elemente frecvent utilizate,

DE CE CUMPĂRAȚI DE LA ALJII
UTILAJELE PE CARE

VI LE PUTETI FACE SINGURI ?
resc insuficientei cunoașteri — de către cei direct interesați — a realizărilor pe plan național din acest domeniu. Informarea cu privire la preocupările și realizările de această natură se face defectuos și ineficient. „Aproape că știm mai bine ce e nou peste hotare, decit la noi in țară" — spunea cineva. Și atunci, care să fie soluția ?— Cred că sînt mai multe soluții — ne-a spus ing. Mihai Alunguiesei, șeful grupei de autoutilare și modernizare de la Fabrica de ventilatoare — și anume : publicarea periodică a unui nomenclator de proiecte de utilaje realizate prin autodotare și a unui buletin informativ dedicat exclusiv realizărilor pe linia autoutilării, editarea unor colecții de fișe tehnice ale utilajelor de acest gen

cum ar fi dispozitivele universale de stringere rapidă, cuplajele electromagnetice, electromotoarele cu două turații, variatoarele continue de turații. lanțurile speciale de transmisie, dispozitivele de stringere și li- mitatoarele electrice, elementele pentru comanda program sau electro- palanele, să existe în permanență intr-un depozit centralizat, de unde să poată fi procurate. Ia nevoie, oricînd.O discuție deosebit de interesantă am avut, in finalul investigațiilor, cu ing. Anton Pușcaș, director in Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, de la care am aflat o serie întreagă de măsuri care s-au luat sau urmează a fi luate în această ramură în scopul intensificării acțiunii de autoutilare. Astfel, de la

1 ianuarie 1971, pentru uzinele constructoare de mașini producția prin autodotare a devenit sarcină distinctă de plan și a fost întocmită, pe baza unor studii prealabile, o cuprinzătoare listă de utilaje care urmează a se realiza în mod centralizat in atelierele de autoutilare. O serie de ateliere de acest gen urmează să se comaseze pentru a putea acoperi astfel cu succes cerințele mai multor întreprinderi. Se va dezvdlta prioritar producția centralizată de elemente tipizate pentru mașini-unelte agregat, va fi reluată producția de asemenea utilaje și de mașini-unelte specializate în uzine care au mai produs cîndva mașini- unelte și dispun, ca atare, de o anumită experiență în acest domeniu.— Am impresia — ne-a spus în încheierea discuției ing. A. Pușcaș — că, in materie de autoutilări, specialiștii dintr-o serie de uzine mari nu dau dovadă de suficientă ambiție. Utilajele ingenioase, de înalt nivel tehnic, apar — în mod paradoxal — îndeosebi în unitățile mici, care dispun de mijloace mai modeste. Să sperăm însă că stabilirea unor sarcini concrete în acest domeniu, prin plan, le va stimula și lor interesul pentru înfăptuiri de mare valoare.Concluzia generală care se desprinde din rîndurile de față este evidentă : activitatea de autoutilare din. întreprinderile bucureștene — și, implicit, din întreaga țară — se poate desfășura, începind chiar de pe acum, la un nivel din ce in ce mai ridicat. Extinderea și intensificarea a- cestei acțiuni este dictată de interese majore ale dezvoltării economiei na- (ionale și, ținind seama de recomandările conducerii partidului, ea trebuie să se transforme într-o mișcare generală a tuturor colectivelor din fabrici și uzine.Numeroși specialiști din Întreprinderi știu exact ce anume trebuie făcut pentru amplificarea și accelerarea activității de autoutilare. Valorificarea ideilor lor valoroase nu depinde însă exclusiv de entuziasmul și de perseverența lor, ci — în egală măsură — de hotărîrea și operativitatea cu care comitetele de direcție ale uzinelor, consiliile de administrație ale centralelor industriale și ministerele de resort vor crea condiții de materializare, de transpunere' în practica producției a numeroaselor sugestii valoroase și intenții care au prins contur pină acum și asupra cărora vom reveni.

La școala
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(Urmare din pag. I)întregului invățămint care face din tineretul nostru — cum se exprima un străin — „singura castă privilegiată a regimului" !Ce legătură au toate acestea cu întrebarea pe care mi-ați pus-o ? Una foarte strînsă. Tocmai din condițiile pe care le-am menționat decurge necesitatea cultivării perseverente a voinței și capacității de efort susținut. Să mă explic. Unora— mai puțin copți pentru stilul de muncă universitar — grija și solicitudinea de care sînt înconjurați în anii studenției li se pare ceva de la sine înțeles, ceva cuvenit, care nu comportă neapărat și obligații. Dacă nu contracarăm o asemenea mentalitate, ea riscă să altereze factura stimulativă a condițiilor prielnice de învățătură și de trai, puse de orînduirea noastră la îndemîna studențimii. E de datoria noastră, a dascălilor, să inoculăm cu consecvență discipolilor ideea și sentimentul că aspirația poporului nostru de a urca spre culmile civilizației nu se poale înfăptui decît prin efort încordat, printr-un adevărat cult al efortului.
— Ce accepție acordați acestui im

perativ în raport atit cu cerințele so
ciale, cit și cu afirmarea personală ?— Să pornesc de la un fapt. într-o zi vine la mine unul dintre tinerii mei colaboratori și mi se plînge că așa nu mai poate continua, că nu poate duce la bun sfîrșit tema sa de cercetare din cauza problemelor administrative și economice pe care i se cere să le rezolve la tot pasul, că aceasta îl împiedică să se concentreze asupra obiectivelor investigației etc. .Trebuie să menționez, ca lucrurile să fie clare, că respectivele probleme, ce i se păreau tinărului atît de „străine" de munca sa, priveau nemijlocit tocmai tema de cercetare pe care o abordase și nimic altceva. Spre marea sa uimire — deoarece mă cunoștea ca pe un adversar neîmpăcat al frecușurilor birocratice ce mai stînjenesc uneori activitatea științifică — nu i-am ținut partea, ba dimpotrivă. i-am explicat că nu-1 pot scuti de „alergătură" administrativă— și asta chiar în propriul său fo-

efortului
los, spre a-1 pregăti cît mai temeinic pentru o muncă științifică de sine stătătoare. Intr-adevăr, noi nu putem și n-avem voie să creștem niște savanți de seră, sub o cupolă de sticlă care să-i izoleze de marile și micile probleme ale cotidianului : cercetarea științifică — oricît ar fi de pură, de fundamentală — are implicații nemijlocite în economie, în organizare. Nu se poate realiza nimic în știință făcînd abstracție de condițiilo practicii.Primejdia de care nu știu uneori să se ferească tinerii — dar asupra cărora e bine să-i prevenim — este aceea a succesului facil, în realitate un succes aparent. Se întîmplă cîteo- dată ca un tinăr, altminteri dotat, să obțină un post în învățămîntul superior sau într-o instituție de cercetare și să-și considere, prin această reușită parțială, cariera încununată și în fond încheiată. Această optică, mai ales cînd se conjugă și cu o anume ispită a traiului călduț și confortabil, se transformă, pină la urmă, într-o adevărată frină. Tînărul devine sclavul automulțumirii și așteaptă să a- vanseze în virtutea unor „principii de vechime". El e pîndit de acea rugină a științei care e funcționarismul, opus spiritului înnoitor caracteristic oricărei curiozități științifice. Ierte- mi-se că mă refer tot la un episod personal, dar mi-e mai la îndemînă : in primii ani după terminarea studiilor, deși devenisem prin concurs, cercetător al institutului ,.Pasteur", am cerut să lucrez și în clinică, cu un număr de paturi, de care mă ocupam fără nici o retribuție — deoarece simțeam nevoia să-mi desăvârșesc și pe această cale pregătirea.Nu pot încheia' aceste reflecții fără a sublinia o realitate pedagogică fundamentală : scopul final al oricărei educații este asumarea responsabilității. Doar cind tînărul în care ai investit tot ce e mai bun în tine a a- tins această treaptă, te poți socoti mulțumit, îți poți considera misiunea Încheiată. Ih fond, abia atunci înseamnă că ai reușit să formezi un „cetățean academic", termen care-mi este drag și in care adun cele mai înalte sensuri ale existenței noastre ca oameni de știință, ca oameni ai acestei orînduiri și ai acestui timp.
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CONSFĂTUIRI DE LUCRU ÂLE CADRELOR DE BAZĂ

DIN AGRICULTURĂ SI ACTIVULUI DE PARTID
După cum s-a mai anunțat, în zilele de 1—6 februarie au avut consfătuiri de lucru ale cadrelor bază din agricultură și activului partid din toate județele țării în cadrul cărora s-a făcut o amplă și multilaterală analiză a rezultatelor obținute în dezvoltarea producției agricole și îndeosebi în înfăptuirea măsurilor stabilite în ultimul timp de Comitetul Central al partidului privind organizarea, planificarea și conducerea agriculturii.La consfătuirea cadrelor de bază ale agriculturii și a activului de partid din județul Ialomița a participat. după cum se știe, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. La lucrările celorlalte consfătuiri au participat tovarășii : EMIL BODNARAȘ la județul Ilfov ; PAUL NICULESCU-MI- ZIL — Timiș ; GHEORGHE PANA — Brăila și Brasov ; GHEORGHE RA-

loc de de DULESCU — Teleorman ; VIRGIL TROPIN — Olt și Iași; ILIE VERDEȚ— Galați: FLORIAN DANALACHE — Vîlcea ; CONSTANTIN DRAGAN — Vaslui și Gorj ; EMIL DRAGANES- CU — Neamț ; JANOS FAZEKAS— Sibiu și Harghita; PETRE LUPU — Botoșani și Suceava ; MANEA MĂNESCU — Dîmbovița ; DUMITRU POPESCU — Arad ; LEONTE RAUTU — Vrancea și Buzău; GHEORGHE STOICA — Alba ; VASILE VÎLCU —Tulcea și Hunedoara; ȘTEFAN VOITEC — Dolj ; IOSIF BANC— Mureș ; PETRE BLAJOVICI — Sălaj și Bistrița-Năsăud ; MIRON CONSTANTINESCU — Bacău și Maramureș ; MIHAI DALEA — Prahova și Caraș-Severin ; MIHAI GERE— Bihor și Covasna ; ION IONIȚA— Cluj ; VASILE PATILINEȚ — Constanța și Satu-Mare ; ION STA- NESCU — Mehedinți.
în spiritul profundului 

democratism propriu
orînduirii noastreExpresie grăitoare a profundului democratism propriu orinduirii noastre, consfătuirile au ilustrat o dată mai mult practica încetățenită de conducerea partidului, de secretarul general al partidului, de a se sfătui permanent cu poporul, de a supune dezbaterii activului de partid, specialiștilor, celorlalți oameni ai muncii problemele fundamentale ale dezvoltării țării, de a-i consulta sistematic asupra căilor de înlăturare a neajunsurilor în diferite sectoare de activitate, de a le asculta cu atenție părerea privind modalitățile de înfăptuire în condiții optime a sarcinilor . de care depinde progresul societății noastre.Maturitatea politică, conștiința patriotică a țărănimii cooperatiste, a tuturor lucrătorilor de pe ogoare, ho- tărîrea lor fermă de a-și consacra toate forțele înfăptuirii politicii partidului și-au găsit o reflectare pregnantă în cuvintul participanților la consfătuiri, sintetizînd bogata experiență, inițiativa și priceperea cadrelor agriculturii noastre socialiste. Intervențiile rostite de la tribuna acestor consfătuiri de sute de președinți de cooperative agricole, brigadieri, șefi de fermă, mecanizatori,. directori de întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii și stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, ingineri agronomi și zootehnicieni, secretari ai comitetelor comunale și ai organizațiilor de partid din unitățile agricole au foșt străbătute, ca de un fir roșu de manifestarea adeziunii totale față de programul de dezvoltare a agriculturii adoptat de conducerea partidului, înalta apreciere față de Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970, a cărei importanță excepțională pentru progresul agriculturii, al întregii economii naționale a 1'ost relevată în unanimitate de vorbitori. In toate consfătuirile participanții au subliniat- că justețea acestui ansamblu de măsuri se datorește faptului ci este rezultatul unei analize aprofundate a realităților, al largii consultări a specialiștilor, a lucrătorilor de pe ogoare, corespunde pe deplin stadiului de dezvoltare a agriculturii noastre, cerințelor accelerării mersului ei înainte. Tocmai de aceea măsurile enunțate în cuvîntarea secretarului general al partidului au fost primite cu viu interes și satisfacție în rîndurile tuturor oamenilor muncii din agricultură care văd în ele un program amplu, realist pentru perfecționarea activității în unitățile agricole, un puternic stimulent pentru înzecirea eforturilor în scopul creșterii continue a producției agricole, ridicării calitative a întregii activități în sectorul cooperatist al agriculturii, sporirii randamentului și eficacității muncii în acest domeniu.O dată cu sprijinul deplin fată de ansamblul acțiunilor prevăzute în acest vast și multilateral program, vorbitorii și-au exprimat satisfacția și bucuria prilejuite de faptul că de pe acum au început să se vădească în viața unităților agricole primele rezultate ale acestor măsuri. In. cuvinte emoționante, pornite cui inimii, participanții au zitele frecvente de lucru rășului Nicolae Ceaușescu rative și ferme agricole, _________prețioase date cu acest prilej, expri- mînd prețuire pentru stilul de muncă plin de dinamism caracteristic secretarului general al partidului, calde mulțumiri pentru energia neobosită și consecvența cu care acționează pentru a investiga mijloacele cele mai

din adîn- evocat viate tova- în coone- indicatiile

Calitatea

sporirii contribuției acestei ramuri la progresul economiei naționale, creșterea nivelului de trai al țărănimii și Întregului popor.Tn mod deosebit s-a accentuat necesitatea unei aplicări ferme a orientării date de conducerea partidului ca toate măsurile privind dezvoltarea agriculturii cooperatiste să fie rezultatul unei largi dezbateri în cooperativele agricole, precum și al deciziilor adoptate în urma acestor dezbateri de către înșiși cooperatorii. In acest sens, s-a insistat asupra importanței bunei organizări a adunărilor generale în cooperativele a- gricole, astfel incit toate hotărîrile privind planul de producție, organizarea muncii, formele de retribuție să fie rodul dezbaterilor adunărilor generale.In cadrul unei cuprinzătoare treceri In revistă a problemelor specifice dezvoltării diferitelor sectoare ale producției agricole în fiecare din județele țării au fost analizate mijloacele de a pune integral în valoare marile avantaje și posibilități ale proprietății socialiste prin folosirea intensivă a pămîntului, asigurarea mijloacelor tehnice și a specialiștilor, aplicarea largă în producție a cuceririlor agrotehnicii și zootehniei moderne. In acest sens au fost abordate, prin prisma largii viziuni de perspectivă proprii întregii activități a partidului nostru, sarcinile concrete ce revin cadrelor din agricultură, țărănimii cooperatiste, celorlalți lucrători de pe ogoare, organelor centrale și locale în înfăptuirea programului de modernizare a agriculturii noastre, de dezvoltare a bazei sale tehnice-ma- teriale, de asigurare a unei producții intensive, de perfecționare a conducerii, planificării și organizării muncii în unitățile agricole de stat și cooperatiste.O atenție deosebită s-a acordat In cuvîntările rostite la încheierea consfătuirilor, problemelor legate de mai buna gospodărire a fondului funciar și asigurarea semințelor din soiuri valoroase, de înaltă productivitate, condiții hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari, stabile, insistîn- du-se asupra sarcinilor ce revin în acest domeniu atit ministerului de resort, institutelor de specialitate, cît și organelor locale, fiecărei unități a- gricole. Dat fiind marile investiții prevăzute în noul cincinal pentru dezvoltarea agriculturii, îndeosebi prin înfăptuirea programului național de îmbunătățiri funciare, s-a cerut comitetelor județene de partid, direcțiilor agricole județene, întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor să se preocupe cu un înalt spirit de răspundere nu numai de e- xecutarea lucrărilor, dar și de folosirea în cele mai bune condiții a terenurilor Irigate, astfel ca importantele investiții alocate să fie recuperate printr-o producție suplimentară.Aspectele variate ale creșterii, producției animaliere au fost amplu a- - nalizațe, sțibllțiiindu-se necesitatea treptatei înnoiri a_ întregului efectiv ■ de animale în scopul sporirii potențialului său biologic, asigurării unor rase corespunzătoare de înaltă productivitate.. obiective pentru a căror realizare se impune ca fiecare județ, fiecare întreprîiidere agricolă de stat și cooperativă să-și întocmească un program concret de activitate, part® integrantă a programului național de dezvoltare a zootehniei.Trăgînd concluzii din relatările a numeroși participanți la discuții referitoare la faptul că recentele hotă- rîri ale partidului privind crearea consiliilor intercooperatiste, îmbunătățirea organizării muncii în cooperativele agricole, introducerea unui nou sistem de plată, asigurarea unui venit lunar minim garantat cooperatorilor au stimulat elanul, inițiativa creatoare, participarea la muncă a cooperatorilor, s-a accentuat asupra îndatoririi organelor locale de partid, ca și a celor agricole de a veghea ta anlicărea consecventă a sistemului a- cordului global, ca si a sistemului de organizare a brigăzilor complexe, astfel ca veniturile fiecărui cooperator, ale fiecărui lucrător, din agricultură să. fie ștrîns legate de creșterea efectivă a producției, ceea ce va crea deopotrivă condiții pentru desfășurarea în mai bune condiții a lucrărilor agricole, ca si centru ridicarea nivelului de trai al țărănimii cooperatiste.Referindu-se la mijloacele de a s« asigura creșterea spiritului de inițiativă, și răspundere al cadrelor de conducere din >fiecare unitate agricolă pentru întărirea economică, a acesteia și creșterea cbntinuă a producției, s-a subliniat că organele de îndrumare tehnică, direcțiile agricole, uniunile cooperatiste au datoria să acorde un ajutor mai eficient și o îndrumare competentă cooperativelor agricole, astfel ca planurile de producție adoptate de ele să valorifice in mai mare măsură posibilitățile concrete ale fiecărei unități. în mod deosebit s-a accentuat asupra necesității ca, pe baza planurilor de producție elaborate în fiecare unitate agricolă,, să se perfecționeze programele județene de dezvoltare a agriculturii în noul cincinal pentru ca ele să prevadă cele mai eficiente măsuri organizatorice menite să contribuie la înfăptuirea prevederilor Congresului al X-lea privind dezvoltarea agriculturii noastre socialiste. în felul acesta, a- plicarea complexului de măsuri stabilit de conducerea partidului, cu contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, va determina dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale,, îmbunătățirea traiului țărănimii, satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum ale întregului popor, cimentarea coeziunii întregii națiuni pe drumul înfloririi României socialiste.în încheierea consfătuirilor, într-o atmosferă entuziastă de puternică însuflețire, participanții au adresat telegrame COMITETULUI CENTRAL AI, PARTIDULUI COMUNIST ROMAN. TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, prin care își exprimă satisfacția față de măsurile elaborate de partid pentru perfecționarea organizării, planificării și conducerii agriculturii, hotărirea unanimă a oamenilor muncii de pe ogoare de a-șl aduce contribuția la dezvoltarea a- cestei importante ramuri a economiei naționale, informează despre angajamentele luate privind sporirea simțitoare a producției agricole vegetale și animale față de media producției anuale obținute în cincinalul trecut, precum și creșterea contribuției Ia asigurarea fondului central de produse agricole al statului.

șurile stabilite de partid privind reorganizarea întreprinderilor de mecanizare a agriculturii, hotărirea re- eantă referitoare la crearea mai multor stațiuni de mecanizare care să deservească cooperative agricole din raza unui anumit consiliu inter- cooperatist, precum și despre satisfacția cu care a fost întîmpinată măsura de a se stabili — atit pe plan organizatoric, cit și pe cel al retribuirii — o legătură strînsă a activității cooperatorilor cu rezultatele producției agricole, numeroși vorbitori au subliniat necesitatea de a se adopta măsuri urgente privind repararea mașinilor agricole, asigurarea pieselor de schimb, astfel incit forța mecanică de care dispune agricultura noastră să poată fi folosită la întreaga sa capacitate în momentul începerii campaniei agricole de primăvară.Constanța este județul care an de an obține producții mari și constante, la grîu, porumb și la alte culturi. Referindu-se la necesitatea creșterii aportului mecanizatorilor la sporirea producției agricole, Ion Pe- trican, directorul S.M.A.-Mircea Vodă, sublinia că fără o calificare corespunzătoare a acelor care lucrează în secțiile de mecanizare nu se pot obține rezultate bune. Noi am prevăzut să instruim cooperatorii în ateliere, dar ar fi bine ca I.R.E.C. să școlarizeze o parte din cooperatorii care mînuiesc aparatele electrice din cadrul cooperativelor agricole. Ion Motoi, președintele C.A.P. din Negru Vcdă, arăta că se impune ca noile stațiuni șă fie ajutate efectiv în organizarea muncii deoarece campania agricolă bate la ușă, iar mecanizatorii încă,nu au intrat în cadența normală.în ’județul Bacău, unde problema brațelor de muncă este deosebit de acută, s-a discutat mult despre activitatea secțiilor de mecanizare, soli- citîndu-se ca ele să fie înzestrate mai bine în. vederea diversificării lucrărilor executate mecanizat. Gheorghe Costin. președintele cooperativei agricole Căpești, s-a declarat nemulțumit de faptul că la secția de mecanizare, tractoarele nu au decit pluguri și cultivatoare, lipsind restul utilajelor care să permită diversificarea lucrărilor executate mecanizat.Un alt element care condiționează în mare măsură obținerea unor re

potrivite spre a accelera dezvoltarea agriculturii noastre, a făuri o viață îmbelșugată și fericită întregului popor.Pe deasupra deosebirilor determinate de specificul fiecărui județ, de profilul diferitelor unități agricole, de profesia și funcția participanților la discuții s-a reliefat ca un factor general, definitoriu, satisfacția pentru adincile schimbări înnoitoare petrecute în viața satului socialist, în condițiile de muncă și de trai ale oamenilor muncii de pe ogoare, ca urmare a sprijinului multilateral al partidului și statului pentru dezvoltarea agriculturii, a muncii harnice pline de abnegație a țărănimii cooperatiste, a celorlalți lucrători din agricultură. Nenumărate de vorbitori, suflețitor al realizate de deosebi in 1966—1970, ca urmare a sporirii producției agricole, a întăririi economi- co-organizatorice a unităților agrir cole.Numeroși vorbitori au arătat, pe baza unor date convingătoare, felul în care introducerea noului sistem de retribuție va duce la creșterea veniturilor țărănimii, și-au exprimat recunoștința față de măsurile adoptate în ultimul timp de conducerea de partid privind majorarea pensiilor țăranilor cooperatori, unificarea prețurilor la produsele industriale ce se __________ __________vind cooperativelor și unităților agri- dă partid îiiri acea: cote: de stat,.red^j^ire.țprHd^^^ " ■'care țarammea cumpără mașini și .. utilaje agricole, produse petroliere; chimice, electrotehnice, ciment, ca și a prețurilor la unele mașini, utilaje și materiale necesare înfăptuirii programelor naționale de irigații și îmbunătățiri funciare.înaltul sentiment de răspundere civică propriu activului de partid, cadrelor de bază din agricultură a fost ilustrat cu mare forță de spiritul a- nalitic și exigența principială care au caracterizat întreaga desfășurare a consfătuirilor, determinînd o temeinică și multilaterală . investigare, a modalităților de a determina valorificarea deplină a potențialului material și uman al agriculturii, a resurselor existente in fiecare unitate agricolă. In acest sens s-a subliniat necesitatea de a se folosi din plin cadrul propice creat ca urmare a recentelor hotă- riri ale conducerii de partid pentru a da un nou și puternic impuls dezvoltării agriculturii noastre, a spori aportul ei la progresul întregii economii njaționale. Sinteză impresionantă a experienței și înțelepciunii colective, lucrările consfătuirilor au fost caracterizate printr-o mare a- fluență de propuneri valoroase menite să sporească rodnicia ogoarelor, o dată cu numeroase angajamente însuflețite de a înzeci eforturile pentru înfăptuirea programului măsuri stabilit de partid, astfel sarcinile noului cincinal, ca și planului de stat pe anul 1971, Să nu numai îndeplinite, dar și pășite.Caracter de lucru, responsabilitate, exigență, combativitate — a- cestea au fost coordonatele consfătuirilor desfășurate în toate județele țării. în această ordine de idei se cuvine a fi subliniat că analiza deschisă a propriilor neajunsuri a fost însoțită de critici judicioase la adresa activității unor organe centrale și locale avînd atribuții nemijlocite în sfera de preocupări consacrate producției agricole, vieții satului.

fapte sugestive, evocate au conturat tabloul ,în- progreseior calitative satul contemporan in- perioada cincinalului

lucrărilor

de ca

hotărăște nivelul recoltelorO deosebită atenție s-a acordat în cadrul consfătuirilor problemelor legate de producția agricolă vegetală, reliefîndu-se că, deși în 1970 condițiile climatice au fost nefavorabile, multe unități agricole au realizat recolte mari și au livrat statului însemnate cantități de produse, ceea ce demonstrează, încă o dată, că unele ră- mineri în urmă în agricultură se da- toresc nu numai condițiilor climatice nefavorabile, ci și anumitor lipsuri în organizarea muncii, în folosirea bazei tehnico-materiale și a forței de muncă.Pretutindeni, la consfătuirile cadrelor de conducere din agricultură, por- nindu-se de la constatarea că intre cooperative cu aceleași condiții și chiar în cadrul acelorași cooperative există diferențe, uneori apreciabile, în nivelul producțiilor, s-a insistat asupra necesității întăririi răspunderii tuturor față de lucrarea pămîntului, executării tuturor lucrărilor la un înalt nivel calitativ.La consfătuirea din județul Timiș, Demeter Iosif, președintele cooperativei agricole din Nerău, a subliniat metodele care au făcut cu ’ putință ca anul trecut să se obțină în medie la hectar 2 828 kg grîu, 4 996 kg porumb boabe și recolte mari la

alte culturi. Alți participant au subliniat ce trebuie întreprins în vederea folosirii mai bune a pămîntului, astfel ca de pe aceleași suprafețe să șe obțină recolte mai mari. Viorel Uibaru, președintele cooperativei agricole din Tomnatic, a reliefat avantajele pe care le prezintă, pentru mai buria valorificare a pămîntului, concentrarea producției în cadrul celor trei cooperative agricole care formează consiliul inter- cooperatist. Pierderi apreciabile de recolte se produc din pricina băltirii apelor. Anul trecut, cooperativele a- gricole din raza consiliului intercoo- peratist Biled nu au realizat un veiiit de circa 20 milioane lei datorită excesului de apă. în urma executării canalului Vinga — Biled — Beregsău, vor fi scoase de sub influența apei 7 000 ha teren. Prin antrenarea cooperatorilor au și fost săpați 6 000 m c de pămînt, iar, în scurt timp, lucrarea va fi încheiată.în cadrul consfătuirilor s-a acordat o deosebită atenție problemelor dezvoltării legumiculturli. Pentru sporirea producției în acest sector s-a subliniat necesitatea ca aceste culturi să fie amplasate pe cele mai bune terenuri, cu surse de apă pentru irigare.Relatînd în cadrul discuțiilor despre modul cum au fost aplicate mă-

Fondul funciar

colte mari 11 constituie folosirea unor semințe din soiuri valoroase. în cadrul consfătuirilor s-a arătat că investițiile făcute în chimizare, mecanizare și irigații ar fi putut duce la rezultate mult mai bune, dacă ar fi existat o preocupare corespunzătoare pentru asigurarea și folosirea unor semințe cu însușiri superioare. „Dispunem de nenumărate exemple care atestă că, oricît s-ar investi în fertilizare, mecanizare, dacă nu avem să- mînța corespunzătoare rezultatele nu sînt pe măsura eforturilor — remarca ing. Victor Tătara, directorul Stațiunii experimentale Turda, județul Cluj. Lipsa de sămînță a pus și in acest an statul in situația de a cheltui valută pentru importul de sămin- ță. Sînt de părere că trebuie să asigurăm mai multe soiuri de plante agricole corespunzătoare condițiilor noastre de climă și soi. Județul Cluj, de pildă, era mare producător de să- mință de trifoi pentru export. Trebuie să reînviem această tradiție, deoarece este o activitate deosebit de rentabilă, o marfă solicitată la export. Este bine că în județ au luat ființă 22 ferme pentru producerea semințelor, dar să ne îngrijim să producă sămînță de înaltă productivitate.Și in alte județe au fost semnalate defecțiuni în ce privește asigurarea unor semințe cu însușiri biologice ridicate. Reprezentanții organelor centrale au informat participanții la consfătuiri că a fost elaborată o hotărîre care va pune pe baze noi producerea de sămînță. Dar s-a subliniat pe bună dreptate că nu se poate aștepta ca totul să vină de la minister sau de la direcția generală agricolă. Asigurarea seminței corespunzătoare trebuie să intre in preocuparea fiecărei întreprinderi agricole de stat sau cooperative agricole. Trebuie luate toate măsurile ca fiecare județ să-și asigure în totalitate sămînță de care are nevoie pentru producția agricolă și numai in mod cu totul excepțional să se aprovizioneze cu sămînță din alte surse. Crearea unor soiuri- noi, mai productive, reînnoirea seminței la maximum 3—A ani vor contribui ca banii cheltuiii pentru irigații, mecanizare și îngrășăminte să ducă lp obținerea unor rezultate corespunzătoare.
gospodărit

cit mai rațional!Folosirea intensivă a fondului funciar, desfășurarea lucrărilor de irigații au fost amplu dezbătute în cadrul consfătuirilor, subliniindu-se că măsurile preconizate .de conducerea „„-—isță. direcție prind . „„^..„.„„„tindeni' ; ^j&ătWfenajează sisteme. d.e' irigații, se efectuează lucrări de hidroameliorații, se. acționează ca să se prevină scoaterea unor terenuri din circuitul agricol. S-a remarcat însă că pe multe, din terenurile .irigate , recoltele nu sint pe măsura posibilităților. în cadrul con- si'ătuiiii din județul Dolj participah- ții la discuții. s-au referit atît la necesitatea intensificării lucrărilor de amenajare, cit și a unor măsuri eficiente . care să determine ca pe terenurile irigate să se. ob-ină producții sporite. Petre Baniță, directorul stațiunii experimentale Bechet, a făcut unele- propuneri *- și a insistat ca ele să fie urgent aplicate — pentru școlarizarea celor 3 000 de udători necesari sistemului Sadova-Dăbu- leni. Totodată, el a propus ca Liceul hidrotehnic de la Craiova să fie mutat la Bechet, adică in mijlocul sistemelor de irigații, pentru ca absolvenții șă fie obișnuiți de la bun început cu activitatea practică, pe teren.

Problema bunei gospodăriri a fondului funciar a fost dezbătută pe larg și in cadrul consfătuirii din județul Satu-Mare. Iosif Trîncu, iri- giner.Tșef la . cooperativa a .. .. . ' pinrîești. „a «cri.ți'cat faptul, că;nenajează construirea "sistemului. 'trercanape Valea Ierului, în'vederea evacuării apei, proie'ctanții nu au asigurat și posibilitatea de irigare a zecilor de mii de hectare pe timp de Secetă. Or, irigarea este, foarte importantă pentru această zonă — cea mai secetoasă din județ, dar cu pămînt de o fertilitate ridicată/. în cadrul lucrărilor consfătuirii, referitor la modul de executare a sistemului de la Va- . lea Ierului, au fost criticați proiec- tanții si. organismele centrale de resort care nu au asigurat un proiect corespunzător . și tergiversează trecerea Ia etapa a doua a lucrărilor, și anume la amenajările pentru irigații, în cadru] discuțiilor, numeroși participant ' s-au referit la necesitatea ca organele locale de partid, uniunile cooperatiste să întreprindă mari acțiuni. de cooperatiste acțiuni de de desecări
mobilizare a țărănimii la înfăptuirea unor vaste fertilizare a terenurilor, și irigații.

Măsuri complexe

pentru creșterea
producției zootehnice

Crearea consiliilor inter
cooperatiste — un pas 

important in perfecționarea 
conducerii agriculturiiNumeroși vorbitori au relevat importanța măsurilor luate de partid privind crearea consiliilor intercooperatiste, arătînd totodată că în toate județele aceste organisme și-au început activitatea, inițiind un șir de măsuri in vederea specializării producției în cadrul cooperativelor componente, prin zonarea culturilor, precum și crearea de ferme specializate ; de asemenea, unele consilii intercooperatiste au luat măsuri pentru ca anumite sectoare (cele de construcții, ca și activitățile de. prelucrare a produselor agricole) să fie concentrate și să deservească toate cooperativele agricole din cadrul consiliului intercooperatist respectiv. Unele consilii, intercooperatiste au întreprins acțiuni în vederea unei mai raționale utilizări a specialiștilor.La consfătuirea de la Galați, tov. Ion Negoiță, președintele cooperativei agricole din Pechea, a arătat că aci consiliul intercooperatist și-a început activitatea printr-o mai bună așezare a culturilor: se preconizează schimbări și în ce privește efectivele de animale, în sensul ca fiecare cooperativă să crească, specii de animale pentru care are cele mai bune condiții ; Ion Tomiță, președintele cooperativei a- gricole din Valea Mărului, a arătat că unele unități și chiar consilii intercooperatiste se vor putea specializa în anumite direcții, ceea ce va face să crească producția și produc

tivitatea muncii. în cadrul consiliului intercooperatist Cudalbi, din care face parte și cooperativa agricolă din Valea Mărului, se vor cultiva 6 000 ha eu porumb și peste 1 000 ha cu floa- rea-soarelui, ceea ce reprezintă a- proape 50 la sută din suprafața cooperativelor agrrcole respective.La consfătuirea din județul Botoșani s-a reliefat că în cadrul consiliilor intercooperatiste s-a realizat o mai bună zonare a culturilor. Petru Manea, președintele consiliului intercooperatist Frumușica, a arătat că in cadrul celor patru cooperative care formează consiliul intercooperatist cultura sfeclei de zahăr s-a restrins de la 4 la 2 unități, cartofii de la 4 la una singură, iar legumele se cultivă în 3 cooperative, fiecare fiind specializată într-o anumită direcție. tn cadrul acestui consiliu, cooperativele agricole Frumușica și Nicolae Bălcescu vor executa lucrări de desecare pe o suprafață de 300 ha. Vasile Focșa, președintele consiliului intercooperatist Coțușca, a arătat Că aci s-a constituit o asociație pentru creșterea porcilor, cu o capacitate de 12 000 capete, la care participă 3 cooperative agricole. S-au adus critic; îndreptățite unor consilii intercooperatiste, cum sînt cele de la Săveni și Ungureni, care încă de la constituire au prevăzut desfășurarea unpr acțiuni rămase încă în stadiul de intenție.
Organizare temeinică, 
retribuție după munca 

fiecăruia

Aspectele variate ale dezvoltării zootehniei ați ocupat , un loc central în cadrul dezbaterilor. Participanții au subliniat că și în această ramură este necesar să se creeze ferme specializate unde creșterea animalelor să se facă după tehnologiile moderne, ca o condiție a țiale a producției consfătuirea din vorbitori au arătat rea sarcinilor sporite privind creșterea numărului de animale, a producției de carne, lapte, ouă și lină se impun neîntirziat măsuri ferme pentru asigurarea unei puternice baze furajere. prin sporirea producțiilor de masă verde pe pajiștile naturale. Amintind că anul trecut, prin îngrășarea pajiștilor naturale, aplicarea pășunatului rațional și efectuarea la timp și în condiții bune a lucrărilor de întreținere și recoltare a plantelor furajere, s-a reușit ca producția medie de lapte pe vacă furajată să ajungă în cooperativa respectivă la 2 573 litri și să se livreze la fondul de stat 11 700 hl lapte, de- pășindu-se prevederile, ing. Liliana Tănase, șefa fermei zootehnice nr. 1 la C.A.P. Feldioara, a arătat că, pentru a se obține rezultate și mai bune, anul acesta se va asigura creșterea productivității prin mecanizarea lucrărilor și modernizarea grajdurilor.Deosebit de elocvent s-a desprins din cuvintul participanților importanța deosebită a înființării de complexe intercooperatiste pentru creșterea in sistem industrial a animalelor. precum și a creării asociațiilor de valorificare a produselor, colae Mărgincanu, inginer-șef C.A.P. Hălchiu, Ion Văsi, ședințele C.A.P. Cața, I. Prora, ședințele C.A.P. Homorod, au levat unele aspecte legate de rezolvarea eficientă a problemelor ce le ridică complexele în curs de construcție la Feldioara și Cața, destinate creșterii și îngrășării unui mare număr de porci și miei, care vor aduce acestor cooperative agricole însemnate venituri. Ion Toma, directorul general al l.A.S. Prej- mer, a arătat că întreprinderea a încheiat contracte pentru cooperare cu 5 ferme de vaci din

creșterii substan- animaliere. Tn Brașov numeroși că pentru realiza-

Nila pre- pre- re-

cooperative agricole, urmînd ca în- tr-un timp scurt să se introducă tehnologia de lucru din fermele de stat dar, pentru ca acțiunea să-și arate cît mai repede eficiența, este necesar ca fiecare cooperativă agricolă să-și aducă din plin contribuția la realizarea investițiilor, la introducerea noilor tehnologii.Rezerve mari pentru dezvoltarea creșterii animalelor și sporirea producției zootehnice există și în județul Mureș. în cadrul consfătuirii s-a subliniat că, pe baza unor studii aprofundate, s-au luat măsuri pentru concentrarea producției marfă în unități mari, specializate, prin unirea eforturilor mai multor unități cooperatiste. In acest scop s-a constituit aci o asociație intercooperatlstă pentru creșterea și îngrășarea porcilor în circuit închis, cu o capacitate finală de 30 000 capete anual. Un început bun se conturează și în domeniul concentrării producției de carne de tineret bovin în unități specializate, în vederea valorificării superioare a tineretului ovin s-au organizat 4 în- grășătorii în cooperativele agricole cu o capacitate totală de 10 000 capete. Toate aceste măsuri ca și altele au menirea să rezolve într-o primă etapă problema producției marfă la carne și ouă în vederea unei aprovizionări satisfăcătoare a populației cu aceste produse. Tov. Tănase Fa- nea, președintele C.A.P. Luduș, Gheorghe Duma, președintele C.A.P. Hăulia, Szabo Ștefan, inginer-șef la C.A.P. Gorbești, dr. Emil Silvaș, directorul Stațiunii experimentale Tîrgu-Mureș, au dat o înaltă apreciere recentelor măsuri a- doptate de conducerea partidului, exprimîndu-și convingerea că ele creează condiții deosebit de favorabile in vederea participării mal active a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor și a specialiștilor la îmbunătățirea activității de producție, valorificarea superioară a rezervelor privind creșterea producției de animale, în toate consfătuirile s-a subliniat necesitatea unei largi cooperări intre cooperativele agricole și apoi între cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat, ca un mijloc important de introducere a tehnologiei moderne.

Una din principalele caracteristici ale dezbaterilor a constat în aceea că ele au exprimat deplina aprobare a participanților pentru noul sistem de retribuire a muncii in cooperativele agricole. Vorbitorii au subliniat că in adunările, generale ale C.A.P., ca și în i cadrul discuțiilor purtate cu;. cod-> peratoriijxs-a exprimat hotărirea fermă a. acestora de a se trece, încă in acest an, la aplicarea sistemului de plată în acord global, întrucît, spre deosebire de sistemul, aplicat in trecut, acesta asigură o retribuție a muncii în conformitate cu contribuția fiecărui cooperator la producția realizată, stimulînd astfel atît creșterea producției agricole, cit și a veniturilor obținute de cooperatori. In cursul discuțiilor s-au subliniat importanța recomandării conducerii de partid de a se asigura, mai ales in cooperativele, agricole slab dezvoltate, uri venit minim lunar garantat, prevăzut' in măsurile preconizate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. Pentru asigurarea acestui, venit e necesar, așa cum s-a accentuat în discuții, să soorească participarea la muncă a țăranilor cooperatori, să se obțină producții mari. După cum au arătat numeroși vorbitori, în marea majoritate a cooperativelor agricole din toate județele țării, datorită rezultatelor obținute în activitatea economică," se vor asigura venituri minime lunare mai mari decît cele prevăzute inițial, venituri care Se vor acorda in funcție de posibilitățile concrete ale fiecărei unități. Astfel, ș-a arătat că la C.A.P. Gurbănești, județul Ilfov, venitul minim garantat va fi de 650-900 lei.Dat fiind că problema .asigurării venitului minim garantat de 300 de lei se pune în mod deosebit în cooperativele agricole insuficient dezvoltate, s-au făcut în cadrul discuțiilor numeroase observații și propuneri privind adoptarea de măsuri care să ducă la o simțitoare sporire a producției In aceste cooperative agricole. Propunerile făcute se referă în mod deosebit la dezvoltarea creșterii vacilor și oilor în cooperativele agricole

din zona de deal, Ia asigurarea, în a- cest scop, a bazei furajere necesare, pentru a se obține o dezvoltare rapidă a acestor sectoare zootehnice și, în consecință, sporirea veniturilor cooperativelor agricole și cooperatorilor. De asemenea, , s-au făcut propuneri privind dezvoltarea in aceste coopera^ tive a unor noi ramuri anexe (dul- gherie, dogărie, precum și confecționarea diferitelor articole de uz casnic din lemn), avind largi posibilități de extindere în aceste zone, unde au constituit obiectul unei activități tradiționale. Totodată, numeroși vorbitori au subliniat că e necesar ca organele agricole de specialitate, ca și uniunile cooperatiste, sâ acorde un ajutor mai mare cooperativelor din zona de deal.La consfătuirea din județul Vrancea, Dumitru Alexandru, președintele C.A.P. Tătăranu, a arătat că a- dunarea generală a cooperatorilor . a aprobat în unanimitate ca sistemul de retribuire a muncii să se facă in acord global, întrucît a- ceastă formă de retribuire este deosebit de stimulativă pentru creșterea producției agricole. Deși n-a trecut decit o lună din acest an, exemplifica vorbitorul, producția globală din zootehnie a fost depășită cu 200 hl lapte.Și in consfătuirea din județul Ilfov au fost subliniate atit avantajele a- plicării retribuirii în acord global, cît și măsurile luate pentru acordarea venitului minim garantat. Ioana Dinu, șefa fermei legumicole de la C.A.P. Berceni, a subliniat că experiența anului trecut a demonstrat ■că numai atribuirea de răspunderi concrete pe echipe și cooperatori este în măsură să garanteze executarea la timp a lucrărilor. Alături de o organizare mai bună a muncii, aplicarea acordului global pe bază de tarife la 1 000 lei producție-marfă asigură cointeresarea fiecărui cooperator la realizarea unei producții mari și de calitate superioară. în condițiile îndeplinirii planului de producție, cîștigul lunar al unui membru cooperator din ferma legumicolă va fi de 1 200 lei.
Cîmp larg inițiativei 
tuturor lucrătorilor

de pe ogoare, specialiștilor, 
organizațiilor de partidPrezența la lucrările acestor consfătuiri a membrilor Prezidiului Permanent. ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. a prilejuit o puternică manifestare de dragoste și atașament față de partid, față de încercata sa conducere în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. o caldă afirmare a sentimentelor de profundă satisfacție și recunoștință a oamenilor muncii de la sate față de grija neobosită a partidului, a Comitetului său Central, pentru înflorirea agriculturii socialiste, pentru continua ridicare a nivelului de trai al. țărănimii cooperatiste, al tuturor lucrătorilor din agricultură, al întregii națiuni socialiste.Luînd cuvintul la Încheierea lucrărilor consfătuirilor, tovarășii din conducerea de partid au făcut o cuprinzătoare prezentare a obiectivelor fundamentale ale dezvoltării agriculturii noastre, problemă esențială a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate,'subliniind, totodată, principalele sarcini actuale și de perspectivă privind realizarea programului stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R., a recentelor măsuri de îmbunătățire a organizării, planificării și conducerii agriculturii.

In pofida condițiilor climatice nefavorabile din ultimii ani și mai ales a. inundațiilor din primăvara anului 1970, s-a arătat că rezultatele de ansamblu ale dezvoltării agriculturii in cursul ultimului cincinal sînt satisfăcătoare. asigurînd condițiile unei mai bune aprovizionări a populației, o creștere substanțială a consumului de carne, lapte și produse lactate, legume. Cu toate, acestea, rezultatele obținute nu corespund posibilităților progresului economic al țării, ceea ce impune concentrarea tuturor forțelor pentru a asigura valorificarea deplină a resurselor acestei .ramuri esențiale a. economiei.Relevînd covirșitoarea însemnătate a aprofundatei și multilateralei analize a stadiului de dezvoltare a agriculturii noastre cuprinsă în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de Ia C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970, vorbitorii au accentuat asupra necesității de a șe acționa cu perseverență în vederea integralei aplicări a .complexului de măsuri adoptat de partid în vederea îmbunătățirii organizării, planificării și conducerii agriculturii, în scopul unei dezvoltări susținute a acesteia.
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Acolo, Ia fruntariile de rtorcl ale patriei, dinamizat de prefacerile revoluționare 
ale anilor noștri, trăgîndu-și splendorile deopotrivă din străvechi frumuseți și din 
realități ce prind contur sub ochii contemporanilor, se află un colț de pămînt cu oameni 
harnici și pricepuți a căror pasiune înnobilează peisajul, adăugîndu-i, cu fiecare an, 
noi dimensiuni : Sătmarul, județul Satu-Mare. Constituit cu trei ani în urmă 
ca urmare a reformei administrative — importantă măsură inițiată de partid ale 
cărei roade sînt de-a dreptul incalculabile — județul Satu-Mare a cunoscut în cincina
lul recent încheiat o dezvoltare spectaculoasă. Aici s-au concentrat importante mij
loace materiale și financiare care au dus, în ultimă instanță, la substanțiale mutații 
economice și sociale. Muncind uniți, ca un singur om, sătmărenii — romani, maghiari 
și de alte naționalități — au făcut pași mari pe calea progresului, a civilizației socia
liste, au demonstrat din plin marile lor elanuri și virtuți creatoare.

INVESTIȚIILE
județ au fost investite

2 miliarde 373 milioane 
de lei, CU 11,1 la sută mai 
mult decît in anii 1961-1965.

FONDURILE ALOCATE ÎN 1970 AU FOST

DE 2,2 ORI MAI MARI DECÎT ÎN 1965
v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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UNITĂȚI NOI
® FABRICA DE MOBILA SATU-MARE. Valoarea 

Investiției : 56,7 milioane lei. Produce 22 000 garni- 
’ turi pe’an. - <

• ȚESĂTORIA INTEGRATĂ DE IN Șl CÎNEPĂ NE
GREȘTI. Valoarea investiției: 85,6 milioane lei. Pro
duce 4 700 tone fire, 10,2 milioane metri pătrați țe
sături, 3,5 milioane saci anual.

© BALASTIERA APA. Valoarea investiției : 32,8 
milioane lei. Sortează 450 000 mc agregate și 
100 000 mc balast pe an.

® UZINA DE APĂ SATU-MARE. Valoarea investi
ției : 33,5 milioane lei.

® COMPLEXUL ZOOTEHNIC I.A.S. DOROLȚ. Valoa
rea investiției : 20,2 milioane lei.
\._________________________________

DEZVOLTĂRI -REUTILÂRi
• Prin dezvoltarea și sistematizarea UZINEI UNIO din 

Satu-Mare (investiții în valoare de 54,7 milioane iei) se pro
duc în plus, în Wca^'.an, 10 500 tone utilaj minier, 1 300 
tone utilaj chimic, 4 500 tone piese turnate.

• LA I.T.A. SATU-MARE, ca urmare a unor investiții 
de 78,6 milioane lei, producția a crescut cu 13,8 milioane mp 
țesături pe an.

• FABRICA DE STICLĂ POIANA CODRULUI a fost 
reprofilată și sistematizată. Valoarea investiției : 43 milioane.

• FABRICA DE MAȘINI CASNICE „23 AUGUST", prac
tic o fabrică nouă, produce ca urmare a dezvoltării 250 000 
de mașini de gătit emailate pe an. Investiții : 89 milioane lei.

• După reutilare și dezvoltare, valoarea producției 
globale a I.I.S. SOLIDARITATEA a ajuns la 13,4 milioane 
lei anual.

• Amenajări și dezvoltări în valoare de 12,§ milioane la 
TRICOTEX — SATU-MARE.

CUM CARACTERIZAȚI 

ULTIMII CINCI ANI?
Județul Satu-Mare este unul dintre cele care ilustrează elocvent rodnicia politicii promovate cu consecvență de partidul nostru comunist, politică științifică de repartizare rațională a forțelor de producție pe tot teritoriul țării, de dezvoltare a tuturor județelor.Ce a însemnat trecutul cincinal ? Cumpănindu-i izbînzile, aici,’ la Satu- Mare, să încercăm un bilanț. In 1970 — a- nul pustiitoarei erupții a stihiilor dezlănțuite — județul Satu- Mare a realizat în trei zile și jumătate întreaga sa producție industrială din 1938. Da, in ceva, ceva mai mult decît jumătatea unei săptămîni de lucru, sătmărenii au produs tot atît cît odinioară într-un an întreg ! ...Dar, mai întîi, OAMENII. Stăm de vorbă cu tovarășul Ion Forlș, secretar al comitetului județean al P.C.R.— Progresul accelerat și complex pe care l-am înregistrat în ultimul cincinal nu s-ar fi putut concepe fără o activitate susținută, amplă a fiecărui om la locul său de 
k_ _ _ _

muncă. Muncitorii, țăranii, cadrele de specialitate din toate domeniile, activiști de partid și de stat, ingineri, tehnicieni, medici, economiști, profesori etc. au demonstrat un spirit nou de muncă, un puternic sentiment al datoriei, luptînd pentru promovarea noului, a metodelor avansate.— Ce a însemnat, din punct de vedere ECONOMIC, raportat la cî- teva repere esențiale, trecutul cincinal ? —l-am întrebat pe tovarășul Ferdinand Nagy, secretar al comitetului județean al P.C.R.— Consemnez două cifre semnificative : pro
ducția industrială glo
bală a crescut în această 
perioadă într-un ritm 
mediu de 10,2 la sută, 
iar beneficiile într-un 
ritm de 23 la șută. Vreau să subliniez îndeosebi rolul prioritar al măsurilor privind organizarea științifică a producției șj a muncii, care au permis o mai bună valorificare a rezervelor u- mane și materiale existente în unitățile industriale ale județului; a-

cestora M se adaugă preocuparea consecventă pentru menținerea procesului de acumulare la un nivel ridicat, amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul județului, măsuri convertite în final în curba ascendentă a bunăstării oamenilor muncii din județul nostru.Continuînd aceleași idei, tovarășul Ioan Ni- chita, directorul direcției județene de statistică, ne-a spus :— în cadrul amplului proces de dezvoltare și modernizare a economiei județului Satu- Mate, un loc de seamă l-a ocupat .creșterea eficienței economice. Chiar din faza construirii noilor obiective s-a a- vut în vedere amplasarea lor rațională pentru atingerea unor parametri tehnico-economici ridicați și asigurarea valorificării superioare a resurselor materiale și u- mane. Semnificativă în această, privință — ca urinare a punerii în funcțiune la termen sau înainte de termen a noilor capacități de producție — este creșterea

cu peste 100 lei a bene
ficiilor la 1 000 lei fon
duri fixe în perioada 
cincinalului încheiat.Numitorul comun al tuturor acestor parametri ? PERFECȚIONAREA. Ne vorbește tovarășul Ion Enciu, prim- vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean :— în noul cadru organizatoric, economia județului a cunoscut noi schimbări structurale, calitative, s-a accelerat procesul de urbanizare a localităților, a luat amploare activitatea ediii- tar-gospodărească, s-a extins și modernizat rețeaua Comercială, a crescut bâza asistenței sanitare etc. Lărgirea competenței și autonomiei consiliilor populare în contextul perfecționării conducerii și planificării economie! s-a concretizat . in valorificarea lâ un grad mai înalt de complexitate și eficiență a resurselor locale.Iată citeva dominante ale vastului proces . ie transformare prin care au trecut meleagurile sătmărene în cincinalul care s-a încheiat.

12 ore care durează... 9 A minute

Județul a realizat, în 1970, ÎN 3,6 ZILE producția anului 1938. Sau — așa cum ne sugerează graficul 
— doar în 9,4 minute producția realizata atunci în 12 ore.

Taro Oașului... Locuri veștile pentru pitorescul lor — care odinioară însemna doar atît : pitoresc. Intrată în circuitul industrializării socialiste, Țara Oașu
lui se mîndrește/îr.cepînd din anul 1969, cu un puternic obiectiv: Țesâtoria integrată de in și cînepă din Negrești. Ea are o capacitate de producție 

de 154 de milioane de lei anual. 85 la sută dintre cei peste 700 de salaried sînt oșeni

® Dacă în 1965 în județ existau 2 028 de trac
toare, NUMĂRUL LOR SE RIDICĂ, ÎN 1970, LA 2 349.

© în 1965 s-au aplicat pe ogoarele cooperative
lor 14 979 de tone de îngrășăminte chimice; ÎN 
1970, 28 713 TONE

• Producția agricolă a anului 1970 nu este ca
racteristică pentru Satu-Mare - județ puternic cala- 
mitat. Să ne referim ia penultimul an al cincinalului 
1969, comparîndu-l cu 1965. lată cifrele : grîu -

O NUMAI ÎN TREI ANI, 1968

103 621 TONE față de 96 749 ; porumb - 127107 
TONE față de 83 766 ; cartofi - 93 288 TONE față de 
46 693 ; sfeclă de zahăr - 101 681 TONE față de 
49 997 tone.

• ÎN 1970 ERAU IRIGATE 10 618 HECTARE; în 
1965, 1 566.

• NUMĂRUL VACILOR CU LAPTE a crescut de la 
51 448 ÎN 1965 LA 63 924 ÎN 1970, AL PĂSĂRILOR de 
la 678 000 la 875 000.

- 1970, STATUL A INVESTIT ÎN
AGRICULTURA JUDEȚULUI SATU-MARE 282 DE MILIOANE DE LEI

I
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74028
POPULAȚIA URBANĂ A CRESCUT CU 20,8 LA SUTĂ

mi se pare a-

singur

Liceul pedagogic din Corei înflorirea sa.

în cincinalul '66-70 s-a construit

S-au construit

laboratoare. Tot aici s-a con

internat modern cu 184 de

POPULAȚIA RURALĂ A DESCRESCUT CU 6,2 LA 
SUTĂ;

RAPORTUL ÎNTRE POPULAȚIA RURALĂ Șl TOTAL
POPULAȚIE : ÎN 1965 - 72,2 LA SUTĂ, ÎN 1970 - 66,8 
LA SUTĂ.

— Ce a însemnat acest cincinal pentru învă- 
țămint, tn județul dv 2 — l-am întrebat pe tov. loan Beltechi, inspector școlar general al jude
țului.— Modernizare în toate înțelesurile ; nu mă refer 

doar la perfecționarea instruirii și educației — domenii în care s-au înregistrat progrese, substanțiale — ci și la modernizarea bazei materiale a învăță- mlntului, atît în ceea ce privește înzestrarea cu localuri si săli noi, cît și dotarea și amenajarea cu laboratoare, ateliere școlare, material didactic.

orașele i Cărei j oena- limba

CRESCUT DE LA 9 472 LA

Octavian LUȚAȘ
secretar al Comitetului județean Satu-Mare al PC.R.

urmă 7 — reia preșe
dinta C.A.P. Păulești 
întrebarea
Traiul
Lucrul

— Ar fi multe de spus. Am să vă'numesc do'ar cîteva lucruri : creșterea substanțială a ponderii cadrelor didactice cu calificare maximă, perfecționarea continuă a metodelor de predare (aveim un laborator lingvistic la Liceul nr. 3 Satu-Mare și în curs de amenajare încă două, un laborator modern de științe naturale la liceul din Cărei, un laborator de învățămînt programat Ia școala generală nr. 2 Satu-Mare și altele), legarea mereu mai strînsă a învățămîntului de viață și multe altele despre care...

...Graiul cifrelor, lata cîteva care demonstrează 
multiplele accelerații sociale generate de opera de 
industrializare.

ugerea, ruinele, astdzi se ridicâ cartiere noi Printr-un efort gigantic, sătmărenii au vindecat rânile lâsate de ape. Pînâ la 1 octombrie pierderile de producție au fost recuperate. Sarcinile cincinalului au fost Îndepli
nite cu 5 luni înainte de termen. S au ridicat, în numai cîteva luni, mii și mii de case și apartamente. Victoria Sotmarului este victoria orînduirii noastre socialiste

• Față de 1965, în 1970 s-au vîndut mai multe :
— Frigidere : cu 129 la sută
— Mașini de cusut: cu 36 la sută
— Televizoare : cu 38 ia sulă
© în cincinalul încheiat au fast modernizate 21

Convorbire cu Maria ZIDARU
președinta C.A.P. Pâulești

Numărul mediu scriptic 
de salariați

bune. în ultimul cin
cinal s-au construit 
cam 400 de case. 
Frumoase, ca niște 
vile. A doua oară

funs la 500. Tot în 
ultimii ani am reali
zat in sistemul inter- 
cooperatist 16 ha de 
sere și solarii încăl
zite și neîncălzite.

— Pentru viața cea

—Să privești acum, în urmă, cincinalul, șă-l derulezi retrospec
tiv, să ai sentimentul împlinirii... Rememorînd cifrele, verificăm 
precizia cu care energiile s-au convertit în cantități și calități, în 
ritmuri, în obiective economice și social-culturale. Confirmăm, 
așadar, marea virtute a socialismului: prefigurarea tot mai pre
cisă a contururilor și dimensiunilor viitorului.

Cincinalul a ridicat Ia noi cote, mai înalte, indicatorii producției 
materiale, încorporîndu-le progresului nostru socialist. Prin fluxul 
de energie și inteligență al întregii noastre națiuni, generat de 
partid, timpul de muncă socialmente necesar trebuie reconside
rat : el a căpătat o nouă densitate. înscriem deci capacitatea e- 
conomiei noastre de a spori în ritm rapid productivitatea muncii, 
factor primordial al propășirii economice și sociale.

La noi, Ia Satu-Mare, în condițiile neobișnuite ale calamități
lor naturale, am simțit, poate mai mult ca oricînd, capacitatea 
orînduirii noastre de a mobiliza instantaneu energii materiale și 
morale de nebănuit, în puncte nevralgice, de a concentra forța po
litică și morală a întregii națiuni. Așa au reușit oamenii, în 
ciuda grelelor încercări la care au fost supuși, să învingă timpul 
cuantificat în ore, zile, săptămînî și luni, reducîndu-I la o sin
gură noțiune : plan — care înseamnă disciplină, răspundere, con
știința necesității, necesitatea înțeleasă.

In aceste zile de început ale altui cincinal, înscriși pe traiectoria 
devenirii noastre socialiste, privim cu optimism înspre anii ce-1 
vom parcurge, înspre noile victorii. Certitudinea că le vom repurta 
ne-o dă botărirea unanimă a poporului, ne-o dă forța noastră 
conducătoare, gloriosul partid comunist

Destinul Măriei Zi- 
daru este cuprins in
tre două case; două 
case din comuna 
Păulești, fiecare la 
vremea ei singura de 
acest fel din comună. 
Prima, acoperită cu 
stuf, este astăzi casă- 
muzeu. „Ca să nu ui
tăm de unde am ple
cat" Alta este aco
perită cu țiglă. Nimic 
neobișnuit, așa sini 
toate, dar acum două
zeci de ani era și ea 
singură în toată co
muna.— Cel cinci ani din

singur om, maghiarii, 
șl cetățenii naționalități ju- Satu-Mare șl trăiesc

maghiară și alte 110 școli cu predare în limbile română, maghiară și germană. Clasele cu predare în limba maghiară sini frecventate de peste 18 000 elevi.In cadrul Teatrului de Nord din Satu- Mare ființează de mai bine de 17 ani o secție maghiară care s-a afirmat prestigios în viata artistică a țării. Din palmares : un premiu I și un premiu II la decada dramaturgiei românești, un premiu IV la concursul tinerilor actori, precum și alte premii și mențiuni individuale.Populația maghiară a județului este informată prompt lă-' «upra vieții interne șl

Fii ai aceleiași patrii, uniți în muncă, uniți în idealuri, românii, maghiarii, germanii, cetățenii de alte naționalități se bucură, în țara noastră, de aceleași drepturi, au aceleași datorii. Muncind umăr la umăr, desfășurîn- du-și împreună activitatea obștească în cadru) din ce în ce mai larg a) democrației socialiste, ei au aceleași largi posibilități de dezvol- *are spirituală.Populația maghiară din județul Satu- Mare beneficiază de o temeinică bază materială în domeniul învățămîntului și culturii. Există un număr de 23 ds școli cu limba de oredare

noastră, 
oamenilor 7 cel mai im-

de toate zilele ce *-a 
făcut ?

— Apoi, pentru co
piii noștri am con
struit două școli cu 
12 săli de clasă ; am 
construit un cămin 
cultural și două ma
gazine. Toată comu
na este asfaltată.

— Inundațiile 7
— ...Au trecut. A 

fost greu. In satul 
Petiu au fost distru
se 106 case. Le-am 
reconstruit.

— Toate 7
— Toate.

Ce ne mai spuneți despre modernizare

portant
cela că oamenii nu s« 
mai mulțumesc cu 
casele noi.

— Casele noi 7— Da... Casele con
struite acum 10—15 
ani nu li se mai par

Internaționale prin intermediul cotidianului județean „Szat- mări Hirlap', care are peste 11 000 a- bonați. In Satu-Mare există cîte clu literar 1 maghiară.Ca un românii, germanii de alte de pe cuprinsul datului nîunceso uniți, hotărîți să-și a- ducă un aport sporit la
Mihai BOROS 

președintele 
consiliului județean 

al oamenilor muncii 
de naționalitate 

mgqhioră

te 17 milioane, 
veam cam 100 
hectare irigate, azi 
vem 520. De la 260 
vaci cu lapte am

în municipiu mai mult clecît în cei 30 de 

ani anteriori. Aceeași situație caracteri

zează întregul județ.

— De exemplu 7

Numai în municipiul Satu-Mare au 
fost date în folosință, în cursul trecutului 
cincinal:

DE KILOMETRI DE
STRĂZI. Lungimea rețelei de apă și canalizare a crescut cu 29 DE KILOMETRI.

_________________________________________________________________________________

— Ce semnificație au aceste cifre 7 Să le ra
portăm la anii trecuți.\_ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .spațiul nu ne mat îngăduie să vorbim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

NUMĂRUL APARTAMENTELOR

Semnificative sînt și alte cifre, care exprimă 
creșterea ponderii INTELIGENȚEI și COMPETENȚEI în 
activitatea județului:

ÎN NUMAI DOI ANI, DIN 1968 PINĂ ÎN 1970, 
NUMĂRUL CADRELOR CU PREGĂTIRE MEDIE A 

11190 iar 
NUMĂRUL CADRELOR CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ DE 

LA 2 652 LA 4 250

și-au făcut oamenii 
case.

— Avutul coopera
tivei 7

— Păi, notați. De la 9 milioane de lei în 
1965 o crescut la pes-
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ACTUALITATEA ISTORIEI
Ș! ISTORIA ACTUALITĂȚII

premise ale reușitei

In creația cinematografică
în curind va avea loc premiera unui nou film românesc,. consacrat evocării uneia dintre cele mai proeminente personalități ale istoriei poporului nostru — Mihai Viteazul, eroul și vizionarul de care-și leagă numele o răsunătoare victorie în lupta pentru libertate , și independență națională : înfăptuirea pentru prima dată a unirii țărilor române. Filmul „Mihâi Viteazul" este realizat de regizorul Sergiu Nicolaescu după un scenariu de Titus Popovici (colaborării lor îi datorăm, după cum se știe, și filmul „Dacii" — reconstituire a unor momente vibrante de la începuturile formării poporului român). Pornind de la aceste realități, i-ara solicitat regizorului Sergiu Nicolaescu să ne răspundă la cîteva întrebări privitoare Ia filmul istoric, Ia raporturile dintre cineast și public în general.

— Înainte de a turna „Dacii"
— care a reprezentat pentru dv. 
debutul in cinematografia artis
tică — v-ați afirmat intr-un do
meniu al creației de film in mo
dul cel mai intim legat de ac
tualitate : documentarul (ne a- 
mintim, bunăoară, filmele „Pri
măvară obișnuită", „Salt in in
finit", „Memoria trandafirului"). 
Cum explicați — 
din perspectiva a- 
cestei experiențe — 1
opțiunea pentru 
filmul istoric ?— Nu este vorba despre o opțiune pentru filmul istoric ca gen. Dacă am realizat „Dacii", și apoi „Mihai Viteazul", nante au fost calitățileriilor lui Titus Popovici, sistența lor, perspectiva pe care mi-o ofereau de a comunica, un punct de vedere propriu, contemporan asupra unor fenomene, evenimente și eroi ai trecutului. Am optat, deci, nu pentru gen, ci pentru aceste scenarii, pentru aceste filme in care am încercat să infirm prejudecățile celor care identifică filmul istoric cu „superproducția" înțeleasă doar ca spectacol de mare montare și nimic mai mult. în lume se fac multe asemenea filme — unele servite de buni regizori și de actori străluciți — care pun pe prim plan spectaculosul evocării. Personal, nu sînt partizanul unor astfel de pelicule, după cum nu sînt nici partizanul filmelor de „capă și spadă", care vulgarizează istoria — ceea ce nu înseamnă, firește, că aș contesta dreptul la viață al acestui gen de divertisment. Cred însă că istoria constituie o sursă 4e inspirație care se _____ .. _____ a. . ______ _________ _____ _cere abordată cta toată seriozitifea, că'răgizorul să-și1 .jSihipTifiCb"'lifnba-

portat la semnificațiile evocării, Ia relieful personajelor, al caracterelor supuse confruntării, factori de care depinde capacitatea sa de a contribui, cu mijloace specifice, la educarea patriotică a unui public deosebit de larg, la cultivarea respectului față de istorie și față de eroii care, asemenea Iui Mihai, s-au înscris cu litere de aur in epopeea națională, Și sint convins că astfel de filme întrunesc adeziunea spectatorilor.
— Considerați, deci, că pe 

fondul interesului general pen
tru filmul istoric, opțiunile spec
tatorilor înclină spre evocările 
cu ecouri multiple în actuali
tate ?— Spre filmele dense, bine făcute, și. îndeosebi, spre cele inspirate din istoria națională. Cred că nu greșesc afirmînd că exigențele publicului — și am in vedere aici publicul din țara noastră — au crescut în ultimii ani, că sînt tot mai mulți cei care privesc critic aceste filme. Un film ca „Mongolii" n-ar mai cunoaște cred, astăzi, afluența de public de la premiera de acum cițiva ani, și mi se pare semnificativ că un film de anvergură, cum a fost „Cezar și Cleopatra", a avut, la noi, mai puțini

politică a unul film, actualitatea Iul se decide de la început, face parte din structura intimă a operei și nu poate fi adăugată ca un ingredient in dialog, nici identificată ca atare in detaliile filmului. In ce privește filmul istoric, cred că „fluxul de idei" spre public depinde în mare măsură de suportul artistic al evocării, de construcția dramatică, de ritm, de stilul jocului actoricesc, de limbajul filmului care, în funcție de personalitatea fiecărui regizor, trebuie respundă sensibilității omului temporan. Discutind, deci, filmele noastre, inclusiv filmele de actualitate, sau în primul rînd despre ele, că regizorul nească meseria, cum vrea să comunice spectatorilor săi, adresîndu-se sincer, direct,de la suflet la suflet, publicului. Succesul de prestigiu nu econdiționat de tratarea unui subiect insolit. Și, în nici un caz, nu poate fi obținut prin încercarea de a epuiza, intr-un singur film, toate aspectele temei, abordate. Și o povestire aparent întîmplare obișnuită, baza unul film „mare1 pe ecran

19;

bucureștene I VITAN

pedeapsă : BUZEȘT1

arșița nopți! i BUZEȘTIsă co- con- despre despre poate j cred trebuie să-și stăpî- să știe ce vrea și

judeci dacă fapta e bună 
sau rea“, cel ce nu se sl’iise să afirme: „Nathanael, nu 
mai cred in păcat", revenea întrebindu-sc,- uimit, de propria sa descoperire tardivă: cine poate să cunoască limitele ființei u- mane ? „Sint", spune Gide, 
„posibilități infinite în 
fiecare om", și, mai departe: „omul poate mai 
mult decît se crede el în
suși".In literatura lumii continuă să se manifeste cela două linii, opozite, ale conștiinței de sine, orgolioasă, aplecată cu exclusivitate asupra propriilor ei convulsii, și a unei conștiințe da sine integrată într-o conștiință universală, generatoare de transformări puse cu devoțiune în serviciul umanității. Există o literatură a țipătului, a scrîșnetuiui, a sincopei, o literatură a demisiei din fața vieții, a abandonului, a tuturor dezolărilor și abdicărilor, a ruinei sufletești și intelectuale, dar există și o literatură a speranței, a unui credit nelimitat făcut ființei u- mane, a încrederii în destinul OMULUI, această plăsmuire mirifică, in stare să dicteze mîine U- niversului legi noi.Dacă rostul scriitorului de totdeauna a fost să celebreze OMUL, un scri
itor al universului socialist în care are loc cea mai uriașă descătușare de forțe creatoare, capabile să dea lumii o configurație materială și morală altădată de întrevăzut doar în reverii cutezătoare, este che
mat- să-și racordeze inspi
rația la sursa de energii a 
realității, a unei reali
tăți în veșnică în
noire. Față de. caleidosco- pica mișcare a peisajelor sufletești, în continuă prospecție și creștere, ca efect al desăvîrșirii personalității umane — efect, el însuși dictat de ampla creștere a tot ce reprezintă bunurile materiale ale vieții — față cu spectacolul vertiginos al unei actualități de neprevăzut în ritmul transfigurărilor sale veșnic inedite, o- bligația scriitorului, a cărui existență se îngemănează cu eforturile constructive ale poporului, a scriitorului ce-și cinstește condeiul, este nu doar să surprindă acea clipă de uimire care l-a fermecat pe bătrînul Faust, ci s-o și anticipeze. La scara a- cestui fantastic devenit real, în condițiile societății noastre, Faust ar fi cu a- devărat îndreptățit să spună clipei : „Ce frumoasă 
ești. Rămii".

voluptățile tinereții, pentru deliciile puterii. Goethe insă revine după a- proape o jumătate de veac și.scrie partea a doua a poemului în viziunea senectuții sale. $i in această parte i doua funcționează an pariu intre Faust și forțele tenebrelor: eroul le va aparține in clipa in care cucerit de Ispite va spune timpului „mai stai"! Dar de data asta nici plăcerile trupului, nici ispita puterii și nici un fel

ma unei existențe și limitele unei vaste Opere. Pro- meteu sfîșiat, de dubii, Gide și-a' mărturisit contradicțiile : „Arta nu trebuie să demonstreze . nimic", scrie el într-o scrisoare către Jules Renard (afirmație șocantă, inacceptabilă din punctul nostru de vedere). Același autor va afirma însă : ,,să 
ridici omul deasupra tui 
însuși, să-l eliberezi de 
greutatea sa, să-l ajuți ca 
tă se depășească, Inflăcă-

Omul este singura ființă stăpină a conștiinței de sine, ințelegîndu-se prin această categorie spirituală capacitatea ființei u- mane de a-și cunoaște mijloacele și scopul. Conștiința de sine nu este însă condiția absolută a integrării omului pe orbita umanității, ci doar o primă treaptă.Pentru ca omul să-și valideze titlul și prestigiile trebuie să mai urce încă o treaptă de la înălțimea căreia conștiința de sine se integrează conștiinței colective, acelei forțe de o calitate inedită și care nu reprezintă doar suma aritmetică a conștiințelor individuale, ci categoria spirituală nouă, de o maximă complexitate, prin care o comunitate umană iși relevă capacitatea de existență, de durată istorică, prin împotrivirea ei conștientă la ostilitățile naturii, prin puterea pe care o dobîndește în Opera de transformare premeditată și organizată a lumii. Drumul, de la prima doua treaptă, de la știința de sine la o grare conștientă și simțită, deliberată și dă, in marele fluviu, fertil, al conștiinței colective, nu numai că nu e simplu și facil, dar reprezintă procesul istoric, de o unică și neasemuită grandoare, prin care a trecut și continuă să treacă umanitatea o dată cu înfiriparea primelor comunități omenești, istoria identifieîndu- se cu acest drum, cu meandrele lui complicate, cu stavilele lui neprevăzute, dar și cu marile cotituri determinante pentru destinul ființei umane și ale lumii căreia îi aparține. Și dacă se poate vorbi de o fatalitate, ea decurge din obligația fiecărui om de a parcurge această cale, pentru unii mai lungă, pentru alții mai ușoară, străbătută de unii doar Ia capătul ei de jos, de alții pină la punctul de 
zenit al axei, acolo unde 
conștiința de sine se con
topește cu cea colectivă 
într-o fericită sinteză de ■ 
aspirații și idealuri, de 
lupte și împliniri, de vic
torii înlăuntrul cărora 
conștiința individuală își 
găsește propria ei rațiune 
de existență si legitima ei 
justificare. Cit de greu este acest drum și cit de complicat ne demonstrează o operă și o viață atit de contradictorie cum sînt o- pera și viața unui scriitor de statura lui Andre Gide, in care oscilațiile între maxima proiecție a conștiinței de sine și necontenita propensiune a ei spre integrare într-o conștiință colectivă au constituit dra-

• Un Italian In America : PA
TRIA - 9; 11,30; 14; 16,30; “
21,15.
• Ultimul Samurai : CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Bătălia pentru Alger : CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30; 1«; 18.30;
21,
• Băieți buni, băieți răi 1 LU
CEAFĂRUL — 8,45; 10,43; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21, BUCUREȘTI - 
8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22.
• Ochi ageri : LUMINA -
21.
■ Povestirile piticului Blmbo ■ 
TIMPURI NOI — 9,15—17,15 în con
tinuare, VITAN — 15,30.
• Salomeea ; 12 secole de artă tn 
Slovacia ; La ora 12; Diavolul în 
biserică : TIMPURI NOI — 19; 
20,45.
• Amintiri
- 18; 20,15.

Crimă șl
— 18,15.
• In
15,30.
• 2 i
• B-

INSPIRAȚIA
SCRIITORULUIla a con- inte- con- luci-

RAHOVA — 13,30: 18; 20,30.
D. Intră tn acțiune : LIRA

- 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI - 
15,30; 18; 20,30.
• Cinci pentru Infern : FESTI 
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, FEROVIAR — 9; 11,13; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45.
• Cîntecele mării : FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 
VICTORIA — 9; 11,1 
18,30; 20,45, MODERN 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vagabondul : FLACARA — 9;
12,30; 16; 19,30, LUMINA — 9—
12,30 în continuare; 16,15, VOLGA
— 9,15; 12,30; 16; 19,30.
• Genoveva de Brabant : GRIV1- 
ȚA — 9; 11; 13; . 16; 
AURORA — 9; 11,15;
18; 20,15, FLAMURA 
13,30; 15,45; 18,15; 2043,
• Două fete șl-un
14,15:
21 :
• 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.
s 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,
• Tn ghearele Invizibile ale docto
rului Mabuse : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45.
• Șoimii : DRUMUL SĂRII — 20.
• Petrecerea : VIITORUL — 15,30; 
18.
& Orologiul Kremlinului : VIITO
RUL — 20,15.
« Ursul și păpușa : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11; 13,15; 16; 18 15; 20,30.
• Răzbunarea Sfintului : MOȘI-

DE ENERGII

însemnări de Aurel BARANGA

20,30,

Jf8

D. COSTIN

ii,:

A REALITĂȚII

un peisaj

M. PREUTU

Prezențein-

moral cele sint
muzicale:

Interviu cu regizorii! Sergiu NICOLAESCU

determl- scena- con- spectatori decît .,Tudor", „Dacii" sau „Neamul Șoimăreștilor". Este vorba nu numai despre interesul față de producțiile cinematografiei naționale, ci și despre ecoul pe care-1 are evocarea unor pagini nepieritoare ale istoriei neamului nostru. Opțiunea publicului pentru astfel de filme — exprimată concludent în cifre statistice, dintre câre aș aminti cei circa 9 milioane de spectatori' la filmul „Dacii" — angajează in cel mai înalt grad responsabilitatea noastră, a realizatorilor. Am in vedere ; filmele care-și propun de la început, prin temă și prin tratare, acest țel educativ ................ ■ — —

stiluie o sursă de cere abordată Cb maia senuziiuieu, cu efortul de a. descifra sensurile ei, profunde, de a interpreta — din punctul de vedere al artistului de azi, al concepției noastre materialiste, științifice — momentele cele mai semnificative ale trecutului. Vocația pentru actualitate a unui cineast poate sluji această interpretare contemporană a realității istorice, realizarea unor filme in care atractivita- tea genului să fie subordonată necesității de a transmite către public, către marele public, un mesaj uman și social cu puternice rezonanțe actuale, educative.
— Ce condiționează, după pă

rerea dv., saltul calitativ de la 
„afluența de public", proprie în 
genere filmului istoric, la aceas
tă comunicare, respectiv fluxul 
de idei dinspre ecran spre spec
tatori ?— In egală măsură obiectul evocării și concepția ei, ținuta realizării artistice. In ce privește prima condiție, se știe că istoria poporului nostru este foarte bogată în evenimente și eroi care pot oferi substanța unor evocări pasionante, de o mare forță dramatică și, in același timp, profund semnificative prin continuitatea de ideal, prin amploarea și consecvența luptei — adeseori inegală, adeseori marcată de dureroase dar înălțătoare sacrificii — pentru libertate și independență națională, pentru dreptate socială. Atit filmul istoric (personal includ aici evocările „de epocă", rememorarea evenimentelor petrecute înainte de 1900). cit și filmele dedicate epocii moderne, și mă refer îndeosebi la cele inspirate din lupta clasei muncitoare, din istoria Partidului Comunist Român, al cărui glorios semicentenar îl vom sărbători în curind, pot îmbrățișa o arie de teme și de subiecte extrem de vastă. In condițiile producției relativ re- strînse cantitativ a studiourilor noastre și ținînd seama de necesitățile de varietate ale acestei producții, de ponderea pe care trebuie s-o aibă, în acest context, tratarea problematicii nemijlocit actuale, este esențial ca filmele de evocare — acele filme sortite să reprezinte opere de relief ale cinematografiei naționale consacrate unor aspecte importante, relevatoare i ria poporului român. în să aibă un amplu ecou spectatorului de azi. De tatea unei selecții fundamentate pe studierea, pe cunoașterea efectivă a istoriei noastre, ca prim act antre- nind răspunderea solidară a scenaristului, a regizorului, a producătorului...

— să fie cu adevărat pentru isto- așa fel incit în conștiința unde necesi-
— ...Și pe cunoașterea cerințe

lor marelui public.— Ca regizor, Întotdeauna am fost și voi fi preocupat de dialogul cu spectatorii, și nu cred in viabilitatea unor pelicule create, nu pentru marele public, ci pentru o mină de snobi. Realizarea acestui dialog este un mobil principal al creației, independent de genul cinematografic și cu atit mai mult în cazul unui gen atit de popular cum este filmul istoric. E vorba de a depăși tentația succesului facil, obținut prin mijloace exterioare, și de a folosi aceste mijloace, resursele de atractivitate ale genului pentru a capta interesul publicului și a-1 determina să vadă — dincolo de spectaculosul reconstituirii — sensurile ei, invitîndu-1 la reflecții. Acestui punct de vedere cred că „Mihai Viteazul" îi poate sluji ca argument concret, dar nu vreau să discut despre film înaintea oonfruntării cu publicul. Ceea ce pot spune este că filmul istoric mă interesează nu doar ca simplu document — deși autenticitatea istorică • un element fundamental — ci ra-

„mică", surprinzind o poate sta la dacă aduce un moment de viață adevărat și semnificativ și dacă răspunde uneia din marile întrebări ale vieții, afirmînd punctul de vedere al unui artist care trăiește azi, aici, și care se adresează celor din jurul său ; al unui artist care se consideră și prin creație un parti- și conștient la opera de

18,15;
13,30; 15,45:
- 9

marlnar
; 16,30; 18,45, Maria Stuart — 
CINEMATECA (sala Union).

— implicit dialogul cu publicul.
— Pe ce se bizuie, din punct 

de vedere regizoral, „dialogul cu 
publicul", la care v-ați referit ?— Pe cunoașterea meseriei, în primul rînd, și pe convingerea că pro- fesionalitaiea unui cineast nu se poate manifesta concludent in afara a- ccstui dialog. Aceasta nu înseamnă A'„' “t-Âm1 ea-eU ' c-li-Anl "jul in virtutea unei păreri nefondâte privind receptivitatea publicului, și nici să-și compună filmul scontind pe anumite efecte care „plac". După părerea mea, pentru orice artist este vital să fie el însuși, să se cultive și să tindă a fi mereu în păs cu epoca sa. De altminteri, cred că noțiunea de profesionalitate include această înscriere a regizorului în epocă — inclusiv din punct de vedere ai concepțiilor sale despre lume și viață. Uneori, în filmele noastre se face simțită separarea artificială între „meserie" și „idei", și din această pricină unele filme, chiar dacă sint interesante ca realizâre și dacă includ idei generoase, actuale, nu conving, ceea ce le contestă tocmai pro- fesionalitatea. Valoarea ideologică,

cipant activ . edificare a noii noastre spiritualități, a noilor conștiințe. Nu o dată s-a îhtimplat ca un film care —povestit, în stadiul său de proiect — părea interesant și actual, să-și piardă aceste însușiri pe parcursul realizării. Pentru că — conștient sau involuntar — aceste proiecte s-au aplatizat, „adecvîndu-se“ unor scheme tip, mai comode, ca orice lucru care nu presupune deschiderea unor drumuri noi. Nu pledez pentru originalitate in sine, dar problema aceasta mă frămîntă cu atit mai mult cu cit îmi propun ca viitoarele mele filme să fie consacrate nemijlocit actualității. Cred că trebuie să acordăm mai multă atenție originalității de substanță și de limbaj a filmelor noastre, forței lor de convingere, evitînd cu toată fermitatea platitudinea ca și imitațiile, tentația de a face concesii demonstrative diferitelor mode cinematografice; Aceste cerințe' incumbă, nu numgi regizorilor, dar și producătorului, care uneori stăruie prea nhult âsupra amămuifei^V, .pierzând , din vedere condițiile’’'’dezvoltării iii ’ perspectivă a unei autentice și originale școli cinematografice naționale.Una din condițiile esențiale pentru lzbînzile artistice o consider a fi înțelegerea obiectivelor pe care partidul nostru ie pune în fața artei românești, inclusiv a cinematografiei, respectiv măsura în care fiecare dintre noi ne autentificăm angajarea prin creația noastră, prin valoarea ei, prin ideile pe care le comunică. Și includ aici măsura in care — scenariști, regizori, producător — ne simțim angajați în dialogul cu publicul.
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1 j LOR — 15,30; 17,45; 20.

a Soarele alb al pustiului : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Vară de altă dată : ARTA - 
15,30; 18; 20,15.

Dreptul de a te naște : LARO- 
MET - 15,30; 17,45; 20.
• Tarzan, omul junglei, Tarzan, 
omul maimuță : PACEA — 16; 19. 
c Căpitanul Florian : FERENTARI
- 15; 17,45; 20,30.
• Omul din Sierra : CRlNGAȘI
- 15,30; 18; 20,1.5.
• Sechestru de persoană i COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.

rîndu-l, liniștindu-l, aver- 
tizlndu-l, potolindu-l, nu 
este ăsta telul secret al li
teraturii?". (Prefață la po
emele lui Jean Lacaze). Idee de o generoasă umanitate.Dar poate că nici o o- peră și nici o viață nu ilustrează dramatismul pendulării Intre aceste contrarii decît o relevă geneza uneia dintre cele mai ilustre plăsmuiri ale minții omenești, operă pe care exegeți responsabili o așază între cele dinții cărți ale lumii : e vorba de poemul, tragedie și epopee, Faust. Conceput și redactat la anii tinereții, „Urfaust" dă eroului o i- magine de agresiune, de vitalitate oarbă. Faust tî- năr este gata să-și vindă sufletul demonilor pentru

de voluptăți nu Izbutesc să-i smulgă lui Faust cuvintele abdicării înscrise in pact. Doar cînd va vedea cu ochii înțelepciunii împăcate ce puteri stau în miinile oamenilor și de ce minuni sint în stare, doar atunci, fermecat de spectacolul frumosului, fertilității și al grandorii construcției omenești, fericit, Faust va spune clipei sale supreme : „ești ații de fru
moasă, mai stai !“. Concluzia derivă dintr-alta mai veche comunicată lui Eckermann : „Lumea este 
atit de mare și de bogată, 
viata atit de diversă, incit 
niciodată nu vor fi epui
zate motivele de poezie". Refăcind propriul său drum, Gide cel cinic și dezabuzat, cel ce recomanda : „Să acționezi fără să

PROGRAMUL I
8,45 Deschiderea emisiunii. Gim

nastica de dimineață. 9,00 Matineu 
minical pentru copii și școlari 
„Pompierul Felicitas" — film de 
puși o Film sei'ial : „Fiul mă- 
" « „Creionul nostru" — desen 

animat. 10,00 Viața satului. 11,30 
Albumul compozitorilor români. 
Mihail Andrlcu. .12,00 De strajă pa
triei. 12,30 In reluare, la cereiea 
telespectatorilor. Hollywood Pa
lace. Program de varietăți cu Dia
na Russ, Andy . Williams, Sammy 
Davis jr. 13,15 închiderea emisiunii 
de dimineață. 15.00 Deschiderea e- 
misiunil de după-amiază. Emisiu
ne în limba maghiară. 16,30 Spec
tacol pe gheață — demonstrațiile 
medaliaților la campionatele eu-

ropene de patinaj artistic (partea 
I). Transmisiune directă de la Zu
rich. 18,00 Cintare patriei. 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară.. 
20,00 . ROMANIA f71nAZI — JUDE* ■ 
Ț.UL’ DÎMBOVIȚA. : Emisiune de 
Sorin Pamfil. 20,30 Divertisment 
'71. Spectacol de varietăți de Ma
rin Traian șl Dan Necșulea. Mu
zică ușoară șl populară interpre
tată de ; Antonio Furnari (Italia), 
Srlkaton (Indonezia), Igor Lettony 
(Suedia) — invitații emisiunii, și. 
Trio Grlgorlu, Marina Voica, Doi
na Spătarii și formația „Modern 
Grup- dirijată de Petre Magdin. 
Dansează : Cristina Hammel, Petre 
Ciortea, Cristina Saru, Viorica 
Chiș, Păstorel lonescu, Sandy Pă- 
trașcu. Momente vesele cu Horia 
Șerbănescu, Paul Sava, Ștefan Ta- 
palagă, Jeannine Stavarache, Al. 
Arșinel, Marian Hudac, Dem. Ră- 
dulescu. Numere de virtuozitate 
cu Radu Ionian — Rodica Dîdă și 
Marin Niculescu — Cecilia Iones-

cu. AcompanlazS sextetul „Canta
bile". Prezintă Stela Popescu. 
Texte de : Tudor Vornlcu, Marin 
Traian, Petre Bărbulescu. In pau
ză : Telesport. 23,05 Telejurnalul 
de noapte. 23,15 închiderea emi- 
liunil programului I.

PROGRAMUL II
20,00 Intîlnlre cu personaje în

drăgite de copil • Un moment ve
sel cu Horia Șerbănescu șl Radu 
Zaharescu • Dresură de delfini 
• Desen animat : „Vițelul cu
rajos" • Moment vesel cu Ion Lu
cian • Cîntecul „Flori de nea" de 
A. Giroveanu. cu Ileana Popovici. 
Prezintă Cristina Clolacu. 20,20 
Film artistic ; „Anchetatorul din 
umbră" — producție a studiouri
lor poloneze. 21,55 Buletin de știri. 
22,00 Carnet bucureștean. 22,10 Re
luarea serialului de sîmbătă sea
ra : „Incoruptibilii". Episodul 
„Prăbușirea trustului Iul Arnie 
Seeger". 23,00 închiderea emisiunii 
programului II.

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Există încă obligații față de marele Constantin Brân- cuși care urmează să fie onorate. în primul rînd trebuie să ne întrebăm dacă ansamblul de , monumente brâncușiene de Ia Tg. Jiu contribuie la evidențierea lor. Acum cîțiva ani am participat la unele discuții care s-au purtat în jurul acestei probleme și care au ajuns la concluzia că actualul cadru peisagistic nu este adecvat monumentelor, și că o intervenție în acest sector este necesară. Dar o soluție valabilă nu poate fi dată decît pe planșeta proiectantului și apoi prin înfăptuirea ei pe teren.Pentru a se putea ajunge la realizarea acestei idei,, cred că este necesar să se facă în. prealabil o investigație cit mai amplă și mai meticuloasă cu privire la existența unor eventuale indicații date de Brâncuși însuși referitoare la amenajarea spațiului din zona mo-

numentelor. Există mulți oameni de cultură de mare prestigiu, atit în țară, și peste hotare, câre 1- cunoscut îndeaproape marele artist, au purtat' el discuții și poate au . ținut unele gînduri alecare ar facilita găsirea drumului de urmat. După o formare temeinică s-ar putea trece apoi la formularea tematicii și organizarea unui concurs în vederea e- laborării proiectului de a- menajare peisajerâ a spațiului din zona monumentelor. Trebuie căutat acel act de creație in arta peisajerâ care să secondeze cu cinste opera lui Brâncuși, iar acest act artistic să se producă în timp scurt, pentru a pune in adevărata ei, valoare opera marelui nostru artist.

cît 
L-au 

pe 
cu 

re
sale

Nicolne ȘUSTER
Universitatea 
din Craiova

Prim planConsacrată prezentării celor mai cunoscute personalități ale artei și științei românești — „Prim plan" — emisiunea studioului de televiziune și-a dobîn- dit o meritată notorietate. Datoria de a pătrunde, descifra, tălmăci, de a intros- pecta adine și de a urmări felul în care gindul s-a întrupat in operă, facilitată de limbajul specific al imaginii televizate, implică insă o sporită răspundere. Ne vom referi în aceste puține rînduri la acele e- misiunl care și-au propus să prezinte în prim plan individualități precis conturate ale artei plastice românești. Limitele unui simplu interviu sint. în a- cest caz, depășite ; exigențele sînt spdrite pentru că scopul prim este acela de a

recompune, prin cuvînt operă, o imagine pe cit sibil concludentă, reprezentativă. Și pentru a exemplifica, n-ar trebui decit să ' amintim minutele petrecute în atelierele și in preajma unor maeștri ca Ion Jalea, Milița Petrașcu, Vida Geza . etc. Tuturor acestora le-am putea adăuga emisiunea, de curind difuzată, închinată pictorului R. Schweit- zer-Cumpănă. Retrospectiva deschisă in sălile Muzeului de artă din- Craiova, dar, mal ales, o activitate artistică de peste 75 d,e ani ale cărei rezultate, prodigioase. se află in. numeroase colecții de artă din țară și din străinătate, au justificat incursiunea în atelierul pictorului. Secvențe scurte, edificatoare asupra unui aspect sau altul al creației

ei po-

maestrului, reunite intr-un montai realizat cu price- . pere, au alcătuit o bună sinteză a etapelor sale de creație, au îndrumat pe privitor, l-au ajutat să Înțeleagă coordonatele estetice în care s-a dezvoltat.Prim-planurile televiziunii s-au dovedit nu o dată un omagiu adus unora

dintre cel mai vîrstnici maeștri ai artei românești. Păcat că, uneori, personalitatea celui care adresează întrebări, ca și modul de a se adresa nu se arată la înălțimea răspunsurilor date in aceste emișiuni cu larg ecou.

„non multa, sed multum“Considerăm util să semnalăm instituțiilor noastre muzicale, Agenției. române de impresariat artistic, un fapt îngrijorător ce readuce in actualitate problema poate delicată, dar deosebit de importantă in contextul vieții noastre artistice, și anu-, me aceea a organizării la noi în țară a turneelor unor soliști sau formații muzicale din străinătate. Sîntem intr-adevăr neplăcut surprinși să constatăm că, pe podiumul sălilor bucureștene de # concert s-au perindat în ' ultima vreme soliști, dirijori și formații din străinătate a căror apariție nu poate — în nici un caz — fi justificată de criterii valorice de selecție. Este vorba de dirijori ca George Byrd și Thor Johnson, formația de muzică de cameră „Pacific Art Trio" sau recent, pianistul Pietro Spada, ce au etalat execuții in genere mediocre, fapt semnalat — la vremea respectivă — și In presa cotidiană și de specialitate.Nu putem, desigur, avea pretenția ca realizările in-

terpretative ale tuturor soliștilor, dirijorilor sau formațiilor invitate in turneu la noi să se ridice la nivelul aparițiilor impresionante ale Iui Sergiu Celibidache, Igor Marchevitch sau Emil Ghilels, de exemplu, dar — în orice caz — se poate pretinde ca exigențele să pornească măcar detudinii in execuție, al probității - ■ • - -nu, seservicii iubitorilor de muzică, iar „exemplul" unor asemenea interprețl nu poate decît face școală proastă. Fiind pretențioși — și pe bună dreptate — cu interpreții noștri care concertează în țâră sau peste hotare, considerăm firesc să manifestăm aceeași atitudine și față de artiștii străini care evoluează la noi. Schimburile artistice rămîn eficace numai in măsură in care, in virtutea lor, sînt vehiculate valori autentice. Se pot, in definitiv, oferi, mai puține apariții artistice ..de import", dar mai semnificative.
Dumitru AVAKIAN

ample cercetări înterdisci- plinare a Țării Loviștei — veche vatră românească, puțin cunoscută sub aspectul geografic, istoric, etnografic ș.a., care să antreneze specialiști din toate aceste domenii. Reuniunea de lucru a specialiștilor invitați (prof. univ. dr. docent Aurelian Sacerdoțeanu, istoric, prof. univ. dr. Ion Gonea, geograf, prof, univ. dr. docent Mihai Pop, directorul Institutului de . etnografie și folclor ș.a.) și a reprezentanților forurilor culturale județene a schițat programul pentru cercetarea și valorificarea culturii din Țara Loviștei, ur- mînd a se întreprinde vaste acțiuni de consemnare și conservare a tuturor documentelor și mărturiilor trecutului acestui teritoriu. în vederea realizării acestei cercetări complexe și de durată, ce necesită o strîn- să colaborare între specialiștii de la centru și cer-

cetătorii locali, s-a stabilit constituirea unor colective de lucru pe ramuri științifice, îndrumate de către un specialist, care vor lucra în baza unui plan comun de cercetare astfel încît materialul documentar adunat să poată fi sistematizat și interpretat.Subliniind că Țara Lovîș- tei atestă prin vestigiile și mărturiile sale istorice continuitatea și unitatea poporului român pe plaiul carpatic, prof. univ. dr. docent Aurelian Sacerdoțeanu a amintit datoria patriotică a fiecărui lectual din a-și aduce -. cercetarea viștean.Rezultatele amplei cercetări urmează a fi finalizate într-o atotcuprinzătoare monografie a Țării Loviștei.O așteptăm.

re“ măsoară peste 60 km 1 Stațiunea balneo-climateri- că Bodoc este descrisă ca făcînd parte din județul nostru in timp ce ea aparține de județul Covasna ; localitățile Harghita, Ho- morod și Bilbor sint considerate stațiuni balneo-cli- materice de interes republican, ceea ce de fapt nu corespunde realității, în timp ce stațiunile Borsec și Băile Tușnad nu beneficiază decît de simpla lor menționare.In partea a doua a lucră-

dl, Întitulată „Descrierea monumentelor Istorice", informațiile excesiv lapidara referitoare la cele 8 numente (care nici sînt în toate cazurile mai semnificative 1)dublate de absența măcar a unor relații cu valoare turistică".Corecturile la asemenea omisiuni sau erori se impun de la sine. Cu regretul că ele nu s-au operat înainte de apariția lucrării

la nivelul corecti-profesionale. Dacă aduc realmente de-

Cercetări în Țara LovișteiOrașul Rîmnicu-Vilcea a găzduit, la inițiativa forurilor culturale ale județu- lui Vilcea, o consfătuire de lucru, avînd drept scop a- doptarea programului unei

cercetător, inte- această zonă de contribuția la fenomenului lo-

M. MOCANII

Ghid al erorilorPrîmim din partea profesorului ION OANCEA din Miercurea Ciuc următoarea scrisoare :„în rîndurile tot mai numeroșilor iubitori ai turismului și drumețiilor, fiecare apariție editorială care a- duce noi contribuții Ia îmbogățirea cunoștințelor geografice și istorice este primită cu bucurie și îndreptățită curiozitate. Animat de astfel de sentimente am răsfoit paginile recentului „Ghid-atlas ai monumentelor istorice" apărut in Editura științifică.Din păcate, capitolele consacrate județului Harghita m-au pus in fața unor prezentări greșite. în timp ce capitolul consacrat județului Harghita in prima parte a lucrării (pag. 100—104) conține numeroase greșeli de geografie, cel din partea a doua (pag. 306) epuizează în 25 de rînduri

și 8 exemple descrierea monumentelor istorice aflate pe teritoriul județului.Un sumar inventar al greșelilor din capitolul consacrat județului Harghita în prima parte a lucrării se prezintă astfel : Lacul Ursu este considerat ca fiind în județul nostru (pag. 100) deși la pagina 137 se vorbește despre existența lui in stațiunea Sovata ; Miercurea Ciuc este prezentat ca municipiu (pag. 101), iar Odorheiu Secuiesc ca oraș, deși in realitate este invers : in pagina 102, orașul Miercurea Ciuc este înscris ca aflindu-se la o distanță de 118 km (în limba franceză) și respectiv 114 km (în limba germană) de Brașov, deși în realitate a- ceastă distanță este de numai 99 km. Tot în pagina 10? se spune că in apropiere de Miercurea Ciuc se poate vizita castelul din Lăzarea. Această „apropie-

Vizionați spectacolele

printre insecte
fungicide ?

pla- anul doar

Să reținem, pentru început, două cifre. Prima : întreprinderea cinematografică a județului Cluj iși desfășoară activitatea in 209 unități cinematografice, din care 193 cu bandă de 16 mm, situate în majoritate în căminele culturale din comune. A doua : nul de spectatori pe 1970 a fost realizat în proporție de 93%.în condițiile unui repertoriu corespunzător, ale u- nor condiții tehnice mulțumitoare, care poate fi ■ explicația deficitului de 147 000 de spectatori în- tr-un singur an ? Drept răspuns, spicuim dintr-o a- dresă a întreprinderii cinematografice respective către Consiliul popular al județului Cluj :„Neindeplinirea sarcinilor de plan la banda de 16 mm se motivează prin lipsa de preocupare a unor consilii de conducere a căminelor culturale în vederea creării unor condiții civilizate de vizionare în sălile de spectacol... Astfel :• In localitățile Baciu, Căpușul Mic, Botin, Mor-

Iaca, Bologa, Cheia, Pata, Rediu, tavanele căminelor și ale cabinelor de proiecție sînt sparte, plouă în săli și cabine.• la Morău, sala este o- cupată cu cereale ; la Vul- tureni spectacolele au loc într-o magazie cu materiale insectofungicide, iar scaunele primite recent, stînd afară în ploaie, s-au distrus.• deși ne aflăm In plină Iarnă, la Poieni, Valea Drăganului, Băișoara, Mi- cești, Călata, Apahida, Viș- tea, Cornești etc. nu s-a a- sigurat aprovizionarea cu lemne.• la Așchileul Mare, scaunele din sală sint orientate 50o/n spre ecran, 50'>/o spre televizor... pentru vizionarea concomitentă.Enumerarea continuă, scoțînd la iveală grave neajunsuri în activitatea comitetului județean pentru cultură și artă. în fața a- cestor fapte, așteptăm măsurile concrete ale organului cultural vizat.
Radu CONSTANTINESCU
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TELEGRAME Șl SCRISORI ADRESATE
C.C. AL P.C.R.,

Plenara C. C. al U. T. C. viața internațională

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Sîmbătă, 5 februarie 1971, a avut loc plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, cu următoarea ordine de zi : Informare asupra pregătirilor Congresului U.T.C. și a Conferinței U.A.S.R. ; Aprobarea raportului Comitetului Central care va fi prezentat la Congresul al IX-lea al U.T.C. ; Informare asupra rezultatelor întrecerii dintre comitetele județene ale U.T.C. în acțiunile de muncă patriotică pe 1970.La plenară au participat membrii Comitetului Central, ai Comisiei Centrale de Revizie, primii secretari ai comitetelor județene, redactorii șefi ai publicațiilor pentru tineret.Plenara a aprobat măsurile pregătitoare și programul de desfășurare ă lucrărilor Congresului, a dezbătut proiectul raportului ce va fi prezentat la cel de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist.Comisia Centrală de revizie a dezbătut și aprobat raportul comisiei ce va fi prezentat congresului. Totodată, comisiile permanente ale

C.C. al U.T.C. au dezbătut proiectele programelor de activități ce vor fi supuse analizei in comisiile de lucru ale congresului.Cu prilejul plenarei, tn încheierea lucrărilor, organizației județene Prahova a U.T.C. I s-a conferit Premiul special, Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. și Drapelul de organizație fruntașă în întrecerea dintre comitetele județene ale U.T.C. in acțiunile de muncă patriotică pe 1970 ; locul I a fost ocupat de organizațiile U.T.C. ale municipiului București și județului Caraș-Severin ; locurile II și III de cele ale județului Hunedoara și, respectiv, Dîmbovița. De asemenea, un număr de organizații județene care s-au evidențiat în această întrecere, au fost distinse cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.C.în legătură cu trecerea In munca de partid, tovarășul Mircea Angelescu a fost eliberat din funcția de secretar al C.C. al U.T.C. (Agerpres)

PLENARA C.C. AL P.M.U.P.VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Agenția P.A.P. anunță că sîmbătă, 6 februarie, au început la Varșovia lucrările celei de-a VIII-a plenare a C.C. al P.M.U.P. Plenara, care se desfășoară sub președinția lui Edward
Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., este consacrată aprecierii evenimentelor din decembrie 1970 și sarcinilor actuale ale P.M.U.P., menționează agenția poloneză.

Congresul U.I.S

Participanții la consfătuirile de lucru ale activelor de partid și cadrelor de bază din agricultura județelor țării au analizat, zilele acestea, rezultatele obținute în munca pentru sporirea producției agricole, precum și sarcinile importante ce revin oamenilor muncii din agricultură în perioada următoare. Cu acest prilej, ei au adresat telegrame COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. prin care exprimă adeziunea totală și unanimă la recentele măsuri luate de conducerea partidului privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, hotărirea de a contribui cu toată priceperea și capacitatea lor la îndeplinirea indicațiilor dale de partid, pentru înfăptuirea unui progres rapid în acest sector al economiei naționale.în telegrama trimisă de participanții la Consfătuirea activului de partid din agricultura județului Mureș se spune, printre altele : Desfășurate în spiritul unei înalte responsabilități pentru transpunerea in viață a complexului de măsuri elaborat de partid în vederea ridicării agriculturii noastre socialiste pe noi trepte de dezvoltare — lucrările consfătuirii au relevat justețea și oportunitatea hotărî- rilor partidului, posibilitățile largi de care dispune agricultura acestor meleaguri pentru a-și spori aportul la dezvoltarea întregii noastre economii naționale.Dînd o înaltă apreciere eforturilor conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a stabili căile prin care agricultura să aducă o contribuție tot ma' substanțială la înflorirea patriei jastre socialiste, toți inginerii, tehnicienii, specialiștii, cooperatorii din județul nostru sînt ferm hotărîți de a depune întreaga lor capacitate pentru transpunerea în viață a politicii partidului în agricultură.Activul de partid și cadrele de bază din agricultura județului Gorj, in numele comuniștilor, al membrilor cooperativelor agricole și al celorlalți oameni ai muncii de pe ogoare, exprimă în telegrama trimisă cele mai calde sentimente de recunoștință și vii mulțumiri conducerii partidului pentru grija deosebită pe care o manifestă pentru continua înflorire a agriculturii, modernizarea și creșterea potențialului ei de producție.Raportăm conducerii partidului că In județul nostru au fost constituite stațiuni de mecanizare a agriculturii și consilii intercooperatiste, în fruntea cărora au fost promovate cadre capabile și hotărîte să îndeplinească neabătut sarcinile încredințate. In peste 60 de cooperative au avut loc adunări generale, care au aprobat planuri de producție realiste, mobilizatoare . .....-, Asiguram comitetul; central al'IrAuflețit de ' pemurită neobosită, plina de dăruire sonul, scumpe toyafașd ;. .tsicpiăe. pentru, propășirea patriei, pe care Ceaușescu, că lucrătorii din agricul-

o înaltă prețuire activității laborioase și neobosite desfășurate de conducerea partidului și ' statului, de dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea multilaterală a întregii economii naționale" — se spune in telegrama sosită de pe meleagurile sucevene.Acum, cînd am trecut la aplicarea în practică a noilor măsuri și ne pregătim pentru lucrările de primăvară, vom determina creșterea răspunderii și disciplinei în muncă a fiecărui cooperator, vom spori rolul opiniei înaintate a lucrătorilor din agricultură, pentru a ne îndeplini cu cinste sarcinile de plan și angajamentele asumate pentru anul 1971, livrind statului cereale, cartofi, carne, lapte și alte produse la termenele stabilite, de calitate și în cantități sporite.In numele țăranilor cooperatori, lucrătorilor din I.A.S. și S.M.A., specialiștilor din agricultura județului Cluj — români, maghiari și de alte naționalități — în telegrama trimisă se exprimă profunda recunoștință pentru importantele măsuri stabilite cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, pentru grija permanentă pe care partidul o acordă dezvoltării acestei ramuri.„în urma unei largi consultări, se spune în telegramă, în nostru au fost constituite silii intercooperatiste și tîtea stațiuni de mecanizare a agriculturii, s-a trecut la organizarea formațiunilor de lucru permanente, iar in adunările generale ale cooperativelor s-a aprobat cu însuflețire introducerea sistemului de retribuire în acord global, care va duce la o mai bună cointeresare a cooperatorilor în obținerea unor producții ridicate.Asigurăm Comitetul. Central al-

județul24 con- tot a-

muncă ___________ , . . ..pentru propășirea patriei, pe care dumneavoastră personal; - tovarășe Nicolae Ceaușescu ni-1 dați, activul de partid, cadrele de bază din agricultură, comuniștii, toți oamenii muncii de pe ogoarele județului Gorj vă asigură că vor lupta cu . toată abnegația și. vor face tot ce le stă în putință ca programul de măsuri cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, stabilit de partid, să fructifice din plin posibilitățile județului, pentru a spori contribuția sa la patrimoniul material al întregii țări.„Asemenea întregului nostru popor. care a pășit cu entuziasm și hotărîre la înfăptuirea noului cincinal, activul de partid și cadrele din agricultura județului Suceava acordă

tura județului Cluj, în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru a traduce in viață măsurile stabilite de partid, sporindu-și contribuția la creșterea producției agricole, la îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agro-alimentare".„Dezbătînd într-o consfătuire lucru problemele dezvoltării agriculturii, cadrele de bază din agricultură și activul de partid al județului Bihor dau o înaltă apreciere măsurilor stabilite de Comitetul Central, de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și con-, ducerii acestei ramuri de bază a eco-' nomiei noastre naționale** — se spune într-o altă telegramă. ,

de

Exprimînd hotărirea unanimă a lucrătorilor din agricultura județului — români, maghiari și de alte naționalități — noi, participants la consfătuire ne angajăm să depunem toate eforturile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor privind sporirea producției agricole vegetale si animale ce revin județului Bihor.Exprimind hotărirea fermă de a-și înzeci eforturile pentru a obține in fiecare unitate agricolă rezultate de producție cît mai bune, cadrele de bază din agricultură și activul de partid din județul Bacău subliniază în telegrama trimisă că oamenii muncii de p.e ogoarele județului au aprobat în unanimitate noua de organizare și retribuire a cii, văzînd în aceasta o nouă ficatoare dovadă a grijii pe poartă partidul, conducerea sa, pentru dezvoltarea și modernizarea a- griculturil, pentru creșterea nivelului de trai al țărănimii, al tntregu- lui popor.„Exprimîndu-ne deplina adeziune și atașamentul față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, ne angajăm în fața Comitetului Central, a dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim fără preget ca în fiecare unitate agricolă din județul Bacău să se realizeze și să se depășească producțiile planificate, conștienți fiind că în acest mod vom contribui la mai buna aprovizionare a oamenilor muncii cu produse agro- alimentare".In telegrama adresată de Comitetul județean de partid Brăila se spune : „în numele comuniștilor, al tuturor lucrătorilor din agricultură, informăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că în anul 1970, ru toate calamitățile naturale cărora a trebuit să le facem față, am reușit, cu sprijinul primit din partea organelor centrale de partid și de stat, să obținem rezultate însemnate atît la cultura plantelor cît și în zootehnie. Participanții la consfătuire, și toți ceilalți lucrători din agricultura județului, dau o înaltă apreciere recentelor măsuri stabilite de conducerea partidului pentru perfecționarea organizării, conducerii și planificării a- griculturii. Lucrătorii din ‘întreprinderile agricole de stat, țăranii cooperatori. mecanizatorii, inginerii și tehnicienii din județul Brăila se an- anul-qWF--Sff’-!;ubțină peste plan însemnate.-.cantități de produse, agricole și să obțină venituri suplimentare în valoare de peste 80 milioane tei. Totodată, prin, măsurile tehnico-organizatorice ce vor ti luate să asigure reducerea cheltuielilor materiale cu peste 10 milioane lei.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că nu . ne vom precupeți eforturile pentru ca agricultura județului Brăila să ocupe un loc de frunte in cadrul agriculturii țării".Telegrame asemănătoare au trimis și participanții la consfătuirile de lucru ale cadrelor de bază din agricultură și activului de partid din județele Dolj, Harghita, Buzău și Alba.

formă munți edi- care o

(Agerpres)
Profunde mulțumiri pentru majorarea

pensiilor țăranilor cooperatori
Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, s-au primit telegrame și scrisori de la țărani cooperatori pensionari, prin care exprimă profunde mulțumiri pentru măsurile luate privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, precum și pentru majorarea pensiilor țăranilor cooperatori.în scrisoarea trimisă de 19 țărani pensionari din C.A.P. Brusturi, județul Neamț, se arată : „Imediat după apariția hotărîrii Consiliului de Miniștri, încă din luna ianuarie a acestui an noi am primit pensia majorată, fapt pentru care noi, împreună cu alți bătrîni din comuna noastră, care nu au putut fi prezenți Ia semnarea acestei scrisori, vă aducem cele mai vii mulțumiri dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, .care vegheați In permanență pentru ridicarea la un nivel de trai cît mai bun al poporului, al țăranilor cooperatori și care manifestați o mare grijă și față de noi, cei bătrîni. Mari și frumoase realizări s-au înfăptuit în țara noastră sub conducerea partidului, în frunte cu dumneavoastră. Noi vă

I

stimate Româ-noastră de
urăm mulți ani cu sănătate, conducător al țării noastre, nia".„Ne exprimăm mulțumirea sufletească față de conducereapartid și de stat, în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru măsurile luate în vederea îmbunătățirii organizării, planificării și conducerii agriculturii, măsuri în care un loc de seamă l-a ocupat și problema majorării pensiilor țăranilor cooperatori. Deși sin- tem la o vîrstă înaintată, vă asigurăm că, după puterea noastră, vom contribui la înfăptuirea planului de producție in C.A.P., Ia dezvoltarea agriculturii socialiste" — se spune în scrisoarea semnată de membrii cooperatori pensionari din cooperativa a- gricolă de producție din comuna Să- celu, județul Gorj.La rindul său, țăranul cooperator Nicolae Radbîță, în vîrstă de 73 de ani, din C.A.P.-Șercăița. scrie in legătură cu majorarea pensiei sale : „Pentru această mare bucurie, care a venit pe neașteptate, nu avem cuvinte pentru a vă mulțumi îndeajuns".Țăranul Ilie Roșea, din comuna Vi- covul de Jos, județul Suceava, după

ce arată că cea mai mare parte a vieții sale a petrecut-o în sărăcie, scrie : ,.tn trecut, pe timpul fostelor partide, bietul țăran n-a avut drepturi ca astăzi, a lucrat țăranul pînă a murit și pensie n-a- căpătat. Dar acum ii foarte bine. Mulțumesc partidului comunist pentru binele pe care l-a făiut bătrînilor. Eu, cît și soția mea, Raehila, vă dorim, domnule președinte Ceaușescu, și la toată familia dumneavoastră, multă sănătate și zile îndelungate". Cuvinte de mulțumire și urări din inimă a adresat și Rusalina Costandă, din comuna Rarău, județul Alba.„Noi, țăranii pensionari din cooperativa agricolă de producție Riu de Mori, județul Hunedoara, care am primit pensia Îmbunătățită, vă aducem pe această cale sincerele noastre mulțumiri pentru grija pe care partidul, dumneavoastră, o pur- tați ridicării nivelului de viață și trai al întregului nostru popor. Vă dorim, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ani mulți și fericiți, sănătate și putere de muncă în activitatea dumneavoastră de conducere și dezvoltare a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România**.

(Urmare din pag. I)întrecerea pentru a raporta cea mai înaltă cifră de avansare în abatajele frontale a fost deosebit de strînsă, de disputată, evi • dențiindu-se, in cadrul ei, la cote valorice extrem de apropiate de recordul sărbătoriților, zeci și zeci de brigăzi de mineri. Printre care și cea pe care a numit-o Matei A. Ion : brigada de mineri a lui Ion Șcheau, de la Leurda....Și dacă această brigadă n-a cucerit recordul_ suprem, va trebui să căutăm motivele. Și să consemnăm, cu acest prilej, un mic roman de întrecere, elocvent pentru oamenii de astăzi ai Motrului.Comunistul Ion Șcheau e miner de 18 ani. Acest om încă tînăr, nu prea robust,

cu trăsături calme și ochi visători, pe care greu ți l-ai putea imagina un „as al recordurilor", este, totuși, unul dintre aceștia. De șapte ani la Motru, unde a adus școala minei Petrila și experiența unor recorduri mai vechi, a fost unul dintre inițiatorii introducerii noilor sisteme de armare și a noilor complexe mecanizate de susținere a abatajelor, realizînd, în penultimul an al trecutului cincinal, o avansare în abataj de 132 m și un randament de 35 tone pe post. în 1970. insă...în 1970 intervine „întâmplarea"... Un accident natural, imprevizibil (infiltrații de apă, la început ușoare, a- poi tot mai puternice) amenință cu închiderea abatajului. O analiză atentă a situației, întreprinsă de specialiștii ministerului și ai

minei, ajunge, după multe controverse, la concluzia pe care o afirmau de la început, cu îndîrjire. oamenii a- batajului, minerii lui Șcheau : abatajul trebuia salvat, abatajul trebuia să producă. Lupta a început. O luptă care, desfășurată prin zile și nopți, eroice, sub torentele neîncetate ale ploii din noaptea adincului, avea să se prelungească vreme de citeva luni. O luptă in care, dincolo de măsurile speciale de protecție a muncii, predominante rămineau voința omului, capacitatea sa de efort, știința de a lupta, promptitudinea soluției îndrăznețe. Oamenii au învins. Abatajul a fost salvat și redat producției, cu alte cuvinte, s-a săvirșit un record uman de înaltă clasă, demn să figureze alături de cele semnata de brigă-

sau bri- sub-zile lui Matei A. Ion Parpală, de atîtea alte gâzi care au raportat stanțiale depășiri ale sarcinilor de producție, rezultate prestigioase pe graficele întrecerii.în ultimul an al cincinalului pe care l-am încheiat, Motru a raportat o producție de cărbune de 4 ori mai mare dccît in 1965. Iar în actualul cincinal, producția va fi cu 12 500 000 de tone mai mare decît întreaga producție realizată in cei 10 ani de activitate a a- ccstui bazin minier. Recordurile oamenilor - cele pe care le-am consemnat, lapidar, în aceste. rînduri șl cele care Ie .vor urma — s-au înscris și se vor înscrie. în relieful fierbinte și în continuă transformare a muncii, ca . niște piscuri a- propiind viitorul.

CONCURS DE AFIȘE
50 DE ANI DE LA CREAREA P.C.R."Vîn cinstea aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici, organizează un concurs de afișe cu tema : ..50 de ani de la crearea P.C.R.". La concurs pot participa membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, ai Fondului Plastic, studenți din institutele plastică.Un juriu, alcătuit din tanți ai Uniunii Artiștilor de artăreprezen- ___ _ ____________ __ Plastici, ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și ai Editurii Politice,

va atribui următoarele premii : premiu I in valoare două premii II a cite premii III a cite 3 000 țiuni a cite 1 000 lei.Lucrările vor fi depuse la Oficiul pentru organizarea expozițiilor de artă din București, str. Batiștei nr. 13, pînă la data de 15 martie 1971.Informații suplimentare în legătură cu acest concurs se pot obține de la Uniunea Artiștilor Plastici și Comitetul de Stat pentru Cultură Artă,

unde 10 000 lei, 5 000 lei. trei lei și 10 men-

si

Evocarea luptelor eroice ale ceferiștilor 
și petroliștilor din februarie 1933Sîmbătă după-amiază, la Teatrul de stat din Ploiești a avut loc o adunare in cadrul căreia au fost evocate luptele eroice ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, petroliști, alți oameni ai muncii din localitate, precum și foști participant)' la evenimentele de acum 38 de ani.A vorbit tovarășul Ion Alexandru, președintele Consiliului sindical județean Prahova.în încheiere, actori ai teatrului de stat și formații artistice din localitate

au prezentat un program omagial consacrat evenimentului.
★De asemenea, In sala cinematografului „Flacăra" din Tr. Severin a avut loc, sîmbătă seara, evocarea istorică „Februarie ’33“ organizată de către țean pentru cultură țului Mehedinți, în < rării eroicelor lupte muncitorii ceferiști , ___________ ...încheiere a fost prezentat un film dedicat mișcării greviste din țara noastră.

1 — manifestare Comitetul jude- și artă al jude- cinstea comemo- purtate de către și petroliști. In
(Agerpres)

cultural între guvernul
SI« !CllLa 6 februarie 1971, la Ministerul Afacerilor Externe a fost semnat Planul pentru aplicarea Acordului cultural între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace pe anii 1971— 1972.Planul, care marchează o lărgire a schimburilor culturale și științifice, prevede, printre altele, vizite reciproce de oameni de știință și cultură și de cadre didactice, pentru documentare și specializare, schimburi între instituțiile de invățămînt superior prezentarea reciprocă de expoziții de artă și fotografii, schimburi de formații artistice, dezvoltarea colaborării în domeniul cinematografiei, radio- televiziunii. turismului și sportului.Din partea română, planul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din

PRAGA 6 — Corespondentul Agerpres E. Ionescu transmite: în ședința de sîmbătă a celui de-al X-lea Congres al Uniunii Internaționale a Studenților, care se desfășoară la Bratislava, a fost citit mesajul pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, secretar general al Partidului Comunist Român, l-a adresat Congresului. Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărit cu profund interes și a fost salutat cu vii aplauze.în ședința de simbătă după-amiază, a luat cuvintul conducătorul delegației române, Traian Ștefănescu, președintele U.A.S.R., care a prezentat activitatea organizațiilor studențești din țara noastră.Lucrările congresului continuă.

BONN 6 (Agerpres). — Partidul Comunist German a dat publicității o declarație de protest în legătură cu cererea formulată în Bundestag de deputatul creștin-democrat Miltner de interzicere a P.C. German. Miltner a formulat, de asemenea, amenințări la adresa tineretului progresist și a organizațiilor studențești, care luptă împotriva P.N.D. și organizației neofasciste „Acțiunea de rezistență".în pofida amenințărilor dreptei, sa spune în declarație, Partidul Comunist German va continua lupta pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, pentru o politică de pace, pentru progres democratic și social.
MOZAMBic 18 prizonieri politici

asasinați în închisoareCitind surse apropiate de autoritățile coloniale portugheze din Mozam- bic, ziarul „LE MONDE" anunță că 18 patrioți mozambicani au murit in închisoare după două luni de torturi barbare puse la cale de către poliția politică portugheză. Printre victime se află Joel Monteiro, unul din conducătorii Frontului de eliberare națională (FRELIMO), arestat în 1964. El a fost în acea epocă organizatorul • rezistenței din sudul Mozambicului. Condamnat de către Curtea militară supremă din Lisabona la cinci ani de detențiune, el a organizat în închi-

fi" '
Socialiste Cehoslovacepartea cehoslovacă de Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București.Cu același prilej, a fost parafată Convenția intre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind înființarea de case de cultură pe bază de reciprocitate.Au fost de față Traian Pop. adjunct al ministrului învățămîntului, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, . funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul învățămîntului. C.S.C.A., precum și membrii celor două delegații.

★Cu prilejul semnării, Vasile'Gliga a oferit un dejun, iar Miroslav Sulek un cocteil. (Agerpres)
Cronica zileiSimbătă seara a plecat la Praga ministrul Industriei lemnului. Mihai Suder, pentru a purta convorbiri în legătură cu colaborarea și cooperarea in domeniul industriei lemnului între România și Cehoslovacia.Printre persoanele oficiale prezente la plecare, in_ Gara de Nord, se află și rul R. S. Miroslav Sulek, ambasado- Cehoslovace la București.

★de membri ai ComitetuluiGrupul special F.A.O. pentru reforma agrară, condus de Carlos Lleras-Restrepo, președintele comitetului, și exper- ții care îl însoțesc și-a continuat sîmbătă călătoria de documentare în țara noastră. Oaspeții au vizitat Institutul de cercetări pentru pomicultură de la Pitești și cooperativa a- gricolă de producție din comuna Hălchiu, județul Brașov.*Sîmbătă a fost semnat la București Planul de colaborare științifică între Academia Republicii Socialiste România, Academia de Științe Sociale și Politice din țara noastră și Academia Bulgară de Științe pe anii 1971—1972.Planul prevede, printre altele, intensificarea colaborării științifice dintre instituțiile respective, schimburi de colaboratori științifici, orga-

nizarea de expoziții de carte științifică în cele două țări.Documentul a fost semnat de acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al A- cademiei, prof. Roman Moldovan, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, și acad. Vladimir Gheorghiev, vicepreședinte al Academiei Bulgare de Științe.La solemnitatea semnării au asistat acad. Mlron Nicolescu, președintele Academiei, academicieni, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului National al Cercetării Științifice.Au fost de față membri ai Ambasadei Republicii Populare Bulgaria la București.
★Președintele Camerei Comunelor a Marii Britanii, John Selvyn Lloyd, a transmis președintelui Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, călduroase mulțumiri pentru urările ce i-au fost adresate cu prilejul alegerii sale in această funcție.
★Uniunii Centrale a de Consum, a sosit delegație a UniuniiLa invitația Cooperativelor la București o Naționale a Cooperativelor Generale de Consum din R. P. Ungară, S.Z.O.V.O.S.Z., condusă . de Mihai Bartolak, vicepreședinte al uniunii.(Agerpres)

Știri sportive
în turneul de la Richmond 

NĂSTASE L-A ÎNVINS PE GIMENOtn primul meci al sferturilor de finală din cadrul concursului internațional de tenis pe teren acoperit de la Richmond (Virginia), Ilie Năstase (România) a repurtat o aplaudată
victorie în dauna cunoscutului jucător spaniol Gimeno. Năstase a jucat din nou remarcabil, obținînd victoria cu scorul de 3—6, 6—3, 7—6. Jocul a durat 1 oră și 36 de minute.

• Turneul Internațional universitar de tenis de masă a continuat in sala Floreasca din Capitală cu disputarea , meciurilor din cadrul întrecerilor pe echipe.Echipa masculină a României a obținut două victorii : 5—1 cu Cuba și 5—3 cu Italia. în turneul feminin, formația României a întrecut cu 3—0 selecționata Bulgariei.Alte rezultate : masculin : Cuba- Malta 5—0 ; Italia—Israel 5—3; Ceho- slovacia-Bulgaria 5—2 ; U.R.S.S.-Aus-

tria 5—2 : Ungaria-Turcia 5—1 ; Isra- el-Turcia 5—1 ; feminin : U.R.S.S.- R.P.D. Coreeană 3—1 : U.R.S.S.-Bul- garia 3—0.Competiția continuă astăzi cu Începere de la ora 9,00.• Continuîndu-și turneul In Brazilia, echipa de fotbal Dinamo rești a jucat la Porto Alegre, cu formația Gremio. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—1 (2—0). Golul echipei române a fost marcat de Doru Popescu.
Bucu-

soarea din Machava, de lingă Loren- co Marques, centrul administrativ al țării, un grup de rezistență împotriva torturilor la care erau supuși prizonierii pentru a trăda tovarășii aflați în libertate. Acest fapt a înfuriat pe polițiști, care s-au dedat la acțiuni brutale împotriva deținuților. Optsprezece dintre ei au fost asasinați în cursul interogatoriilor. Printre a- ceștia se află mai mulți intelectuali. Ziarul scrie că în închisorile Machava și Mabalane se află numeioși deținuți care n-au fost judecați și care sînt supuși unui tratament inuman.

modul cel mai fecund
de a progresa pe calea păcii"
© Ideile realiste ale unui expert american în problemele 
comerciale ® Cartea „Armele păcii" în dezbaterea Comi
siei economice mixte a Congresului;©,^ftferjs'q.qschi  ̂

burilor Est-Vest, un curs avantajos ambelor părțiComisia economică mixtă a Congresului american a reunit recent o serie de personalități ale vieții politice și economice din S.U.A. în cadrul unei dezbateri pe marginea ideilor expuse de Samuel Pisar în cartea sa intitulată sugestiv : „ARMELE PĂCII". *)Cartea Iui Pisar, apărută simultan în Statele Unite, Frarîta și R. F. a Germaniei, suscită un ihteres aparte in opinia publică din Occident. Autorul — care a fost consilier în problemele comerciale al președintelui Kennedy, funcționar superior al Departamentului de Stat și expert al U.N.E.S.C.O., și care a participat la negocierea a numeroase acorduri economice Est-Vest — posedă o bogată experiență, care l-a dus la concluzia realistă și lucidă că aspirațiile pace ale omenirii sint slujite de sistemele militare, ci de tinderea legăturilor economice comerciale dintre toate statele, indiferent de orînduirea social-politică, legături care s-au dovedit a fi adevărate „arme ale păcii". „încet dar sigur, scrie Pisar, o idee își face drum : modul cel mai fecund de a progresa pe calea păcii mondiale constă in lărgirea fără încetare a contactelor materiale intre popoare. Orice altă manieră de a aborda problema păcii și securității internaționale este sterilă". Comerțul creează relații de conlucrare pașnică între națiuni, iar avantajele reciproce pe care le comportă aceste relații sînt o garanție a perpetuării lor.Studiind dinamica comerțului Est- Vest, Samuel Pisar relevă o serie de elemente pozitive, care au intervenit, in ultimul timp, în acest sector ai schimburilor economice internaționale. El subliniază că, puse in fața realităților, majoritatea țărilor capitaliste au trecut la slăbirea restricțiilor impuse în perioada „războiului rece" asupra comerțului cu statele socialiste. Au apărut forme noi de colaborare economică între țări ; cooperarea în sfera producției, a cercetării teh- nieo-științifice, precum și în domeniul desfacerii produselor cunoaște o dezvoltare apreciabilă. Ca urmare, în ultimii ani, volumul schimburilor Est- Vest a sporit intr-un ritm mai rapid decît acela al comerțului mondial, ajungînd la circa 25 miliarde de dolari pe ân. Importanța relativă a comerțului cu statele socialiste variază considerabil de la o țară capitalistă la alta. în procente, el nu este mare — doar 3 la sută din totalul schimburilor economice internaționale. Dar acest comerț depășește 5 la sută și atinge chiar 10 la sută in cazul unor țări ca Japonia și Canada. Europa este principala regiune a comerțului Est-Vest (peste trei pătrimi din ansamblul schimburilor economice dintre țările aparținînd celor două sisteme), fapt favorizat de apropierea geografică. de nivelul ridicat al dezvoltării majorității statelor de pe continentul nostru, ca și de existența unor vechi tradiții ale schimburilor reciproce. Subliniind dezvoltarea rapidă a potențialului economic al țărilor socialiste (cărora le revin tn prezent aproape două cincimi din producția industrială a lumii), autorul acestei cărți consideră că „schimburile Est- Vest sint suficient de promițătoare pentru a constitui unul din principalele domenii ale de miine".Trecerea de la nare și regres la merțul Est-Vest elocvent că schimburile de mărfuri dintre țări cu sisteme sociale diferite este o necesitate dictată de legi economice obiective, care acționează în

de nu ex-
Și

comerțului mondialo perioadă de stag- una de avînt în co- dovedește in mod
*) Samuel Pisar, „Les armes de la paix", Editions Denoel, Paris oct. 

1970.

pofida încercărilor unor cercuri reacționare din Occident de a rupe relațiile economice cu lumea socialistă. „Ansamblul restricțiilor comerciale îndreptate împotriva țărilor din Est, arată în acest sens Pisar, s-au dovedit ineficiente". Autorul subliniază, de asemenea, că politica restricțiilor și discriminărilor comerciale— contrar dorinței promotorilor ei — „nu a frinat dezvoltarea în țările socialiste a unei tehnologii foarte a- vansate". în ciuda acestei evoluții, care devine tot mai limpede, unele țări capitaliste, și în special S.U.A., mențin încă o serie, de bariere artificiale ridicate în primii ani postbelici, ceea ce influențează negativ asupra rolului important pe care 11 au de jucat relațiile comerciale Est- Vest in accelerarea dezvoltării economice a tuturor popoarelor și in consolidarea securității internaționale. Samuel Pisar aduce in cartea sa un șir de fapte ce evidențiază lipsa de realism a politicii promovate de acele cercuri din Statele Unite care continuă să se opună dezvoltării comerțului cu țările socialiste. Companiei americfine Ford, exemplifică Pisar, i s-a propus să participe la construirea unei mari uzine de camioane în Uniunea Sovietică. Dar Pentagonul a reușit să obțină interzicerea tranzacției, invocînd motivul că unele din aceste camioane ar putea fi trimise în Vietnamul de nord. Or. nici un camion nu urma să părăsească linia de montaj, înainte de 1975. „Oare Statele Unite proiectează să mai fie angajate la acea dată în războiul din Vietnam ?“— întreabă Pisar, reluind observația unor observatori, occidentali. „Unul din scopurile cărții Iui Pisar — scrie „Le Figaro" — este tocmai de a ajuta Washington-ul să stăvilească aceste excese ale unui patriotism rău ințeles, demonstrînd caracterul natural al schimburilor Est- Vest".Atitudinea obstrucționistă a unor cercuri legate de Pentagon și de industria de armament nemulțumește chiar și pe oamenii de afaceri americani, care și-au exprimat nu o dată dezaprobarea față de faptul că au fost privați de importante comenzi din Est.Dacă un șir de industriași americani se interesează activ de comerțul cu țările socialiste, nu este mai puțin adevărat că o serie de oameni politici, de senatori și de membri ai Congresului vorbesc acum deschis de necesitatea desființării restricțiilor asupra comerțului cu Estul. „A sosit momentul ca Statele Unite să-și extindă relațiile comerciale cu țările socialiste"— declara în fața Comisiei economice mixte a Congresului Richard Allen, consultant al Consiliului național al securității. La rindul său, senatorul republican, Charles Percy, arăta că „refuzind să vindă țărilor socialiste mărfuri pe care orice guvern occidental Ie oferă, S.U.A. nu au făcut decît să acționeze contrar intereselor Ior“. Presiunile tot mai puternice exercitate de partizanii unei politici a „porților deschise" în comerțul S.U.A. cu țările socialiste au constituit un factor determinant în adoptarea de către Congres, în decembrie 1969, a noii legi privind exporturile americane, care permite vînzarea oricăror mărfuri nestrategice către țările socialiste. Față de legislația restrictivă adoptată în anul 1949, noua lege marchează un pas înainte pe calea liberalizării comerțului S.U.A. cu statele socialiste, dar el rămîne doar un prim pas. „Dacă procesul schimburilor Est-Vest va fi accelerat, conchide Samuel Pisar, avantajele nu vor face decît să crească pentru ambele părți*'.
Gh. CERCELESCU



Roma. Puternică manifestație de protest împotriva provocărilor neofasciste

ITALIA

a acțiunilor 

grupărilor de 

extremă dreaptă
ROMA 6 — Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite : în întreaga Italie se desfășoară in aceste zile ample acțiuni de protest împotriva recentelor provocări ale grupărilor de dreapta și neofasciste. Vineri a avut loc in cele două Camere ale ■ Parlamentului o amplă dezbatefe”îfrTegătură cu evenimentele de Ia Catanzaro, soldate cu un mort și numeroși răniți. Președintele Consiliului de Miniștri, Emilio Colombo, și ministrul de interne, Franco Res- tivo, s-au angajat să pună capăt acestor acțiuni provocatoare și au făcut apel la colaborarea tuturor forțelor politice care sprijină constituția republicii.Partidele politice și organizațiile de masă își manifestă în întrunirile lor opoziția hotărâtă împotriva manevrelor forțelor de dreapta care, prin atentato și provocări neofasciste, încearcă să imprime vieții politice italiene un curs primejdios, să mențină o atmosferă de încordare în țară. Direcțiunea Partidului Comunist Italian a convocat vineri, la Roma, pe secretarii tuturor federațiilor provinciale pentru a discuta situația nou creată. Scopul acestei reuniuni — a spus Paolo Bufalini, membru al Direcțiunii P.C.I., deschi- zînd ședința — este mobilizarea de urgență a partidului în acțiunile unite ale maselor populare pentru a da o ripostă hotărîtă fasciștilor și reacționarilor, pentru a cere autorităților să-și facă datoria. De asemenea, secretarul partidului socialist, Giacomo Mancini, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Francesco de Martino, și șefii celor două grupuri parlamentare ale P.S.I. au analizat propunerile pe care urmează să le prezinte guvernului spre a se pune capăt ofensivei neofasciștilor, care atentează la libertățile constituționale.Reprezentanții celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — au reafirmat, într-o întâlnire pe care au avut-o cu primul ministru și cu mai mulți membri ai guvernului, necesitatea interzicerii organizațiilor fasciste și a pedepsirii instigatorilor și complicilor la agresiune, men- ționind dorința fermă a oamenilor muncii de a apăra democrația. Organizațiile de tineret ale partidelor democrat-creșțin, comunist, socialist, socialist al u- nității proletare și republican au hotărît, într-o reuniune comună, să constituie un „Comitet de autoapărare democratică". De asemenea, din inițiativa reprezentanților luptătorilor din Rezistență. a fost creat un Comitet național antifascist.Concomitent, în întreaga țară au avut loc numeroase mitinguri, manifestații și greve unitare, avînd ca obiectiv sprijinirea cererii de a se pune capăt tentativelor de renaștere a fascismului. La Roma, mii de persoane au manifestat în Piața Sfinții Apostoli ; la Genova, docherii au declarat grevă, iar la Catanzaro, greva generală a paralizat întreaga activitate a o- rașului în cursul după-amiezii. Serviciile de presă și agenția ANSA și-au întrerupt lucrul vineri seara pentru 15 minute, în semn de solidaritate cu acțiunile de protest desfășurate în întreaga țară. în cursul manifestațiilor, la Roma și în _ alte orașe s-au semnalat noi incidente puse la cale de elemente de extremă dreaptă.Acțiuni de protest împotriva ultimelor provocări ale neofasciștilor au avut loc și Ia Torino, Bologna. Napoli, Bari, Messina și în alte orașe.

SANTIAGO DE CHILE

Delegația P.C. R.
de președintele AllendeSANTIAGO DE CHILE 6 — Trimisul special Agerpres V. Stamate transmite : Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a primit la reședința sa din Santiago delegația Partidului Comunist Român care a participat la lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al Partidului Socialist din Chile. Cu acest prilej, membrii delegației, formată din tovarășii Valter Roman și Ștefan Andrei, au transmis președintelui Allende un mesaj de salut și urări de succese din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu.în cursul întrevederii au fost a- bordate probleme actuale de interes comun privind cele două țări, subli-

niindu-se însemnătatea intensificării și dezvoltării relațiilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre România și Chile în interesul celor două state și popoare, al cauzei colaborării și securității, al înțelegerii între popoare, al păcii și progresului în lume.Președintele Salvador Allende a transmis tovarășului Nicolae Ceaușeseu un salut de caldă afecțiune, cordialitate și prietenie.întrevederea a decurs într-o ambianță sinceră, cordiMă, în spiritul bunelor relații de prietenie și respect reciproc existente între cele două țări.Sîmbătă, delegația Partidului Comunist Român a părăsit Santiago de Chile plecînd spre patrie.

„AP0LL0-14"
ȘI-A ÎNCHEIAT CU SUCCES 

MISIUNEA SELENARĂ

NOI PROTESTE ÎMPOTRIVA [SHUIliRII

UiSIIMI S.II.L IN IIDOCHM
HANOI. — Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație în care arată că noua escaladare a războiului in Laos de către S.U.A. constituie o violare a acordurilor de la Geneva în problema laoțiană, o încălcare a independentei, suveranității, integrității teritoriale, păcii și neutralității regatului Laos. Arătînd că această escaladare are loc paralel cu inițierea unor noi acțiuni împotriva R.D. Vietnam și cu trimiterea în Cam- bodgia a altor unități ale armatei saigoneze, declarația subliniază : Guvernul. R.D. Vietnam sprijină fără rezerve declarația din 4 februarie 1971 a C.C. al Frontului Patriotic din Laos. Totodată, el condamnă cu ho- tărîre pregătirea de către S.U.A. a unor noi aventuri militare împotrivaR. D. Vietnam și avertizează că poporul vietnamez ya face să eșueze orice nou act de război al S.U.A.

★PHENIAN 6 (Agerpres). — Ministerul de Externe al R.P.D. Coreene a dat la 5 februarie publicității o declarație în care condamnă în mod hotărît noile acțiuni agresive aleS. U.A. împotriva popoarelor din Indochina și exprimă sprijinul „dppliti față de declarațiile din 1 februarie ale Ministerului de Externă al R.D. Vietnam și purtătorului de cuvînt al Comitetului Central al Frontului Pa

triotic Laoțian. Statele Unite, se arată in declarație, trebuie să inceteze neîntârziat războiul agresiv dus în Indochina și să-și retragă trupele din această parte a lumii. Ca și în trecut, poporul coreean va sprijini activ popoarele din Indochina pînă la obținerea victoriei finale, subliniază in încheiere declarația.
★BERLIN. — Federația Democrată Internațională a Femeilor a dat publicității o declarație în care se arată că S.U.A. acordă trupelor saigoneze un larg sprijin1 militar pentru a extinde și în Laos războiul pe care-1 duc în Vietnam- și' Cambodgia. Prin aceasta, guvernul american încalcă toate acordurile internaționale cu privire la Laos, se subliniază in declarație.
*ULAN BATOR. — într-o declarație a agenției de presă Monțame, cu privire la actuala situație din Laos, se relevă că poporul mongol sprijină lupta justă a popoarelor din Indochina. El cere încetarea imediată a acțiunilor agresive ale S.U.A. și ale aliaților lor în Laos, retragerea totală și necondiționată a trupelor lor din Indochina, pentru pa, .popoarele din această regiune să aibă posibili-, tatea de a hotărî singure în problemele lor interne, fără amestec din afară.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
IN ECUADOR 

Sl-A PREZENTAT 
SCRISORILE DE ACREDITAREQUITO 6 (Agerpres). — La 5 februarie, președintele Republicii E- cuador, dr. Jose Maria Velasco Ibarra, a primit pe Octavian Bărbu- lescu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în a- ceastă țară. La ceremonie au participat membri ai guvernului ecua- dorian.între președintele Velasco Ibarra și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială, în cadrul căreia au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre România și Ecuador.

SPECIALIST! ROMÂNI 
ÎN R. A. U.CAIRO 6. — Corespondentul A- gerpres C. Oprică transmite : La Cairo au avut loc convorbiri între specialiști români și egipteni, privind realizarea proiectului de exploatare a minereurilor de fosfați de la El Hamrawein.Pe șantierul construcției acestei exploatări miniere, specialiștii români — ingineri, maiștri și muncitori — muncesc deja intens, în colaborare cu muncitorii și specialiștii egipteni, pentru realizarea acestui obiectiv. In prezent se lucrează la deschiderea a patru mine de extracție a fosfați- lor, operație care este intr-un stadiu avansat, precum și la instalația de concentrare a fosfaților. Specialiștii români contribuie, totodată, la formarea cadrelor tehnice egiptene. De asemenea, un grup de tehnicieni din R.A.U. se află în România la specializare.

CERERI PENTRU NORMALIZAREA
RELAȚIILOR CU R. P. CHINEZĂ

„LUNOHOD-T1

iși reia activitateaMOSCOVA 6 (Agerpres). — Pentru „Lu- nohod-l“ se încheie cea de-a treia noapte pe satelitul natural al Pă- mîntului. în timpul a- cestei nopți selenare, care durează aproximativ două săptămîni terestre, toate aparatele lunamobilului aufost deconectate, ră- mînînd în funcțiune numai termore-gulatoarele. înaintea începerii nopții, luno- hodul a fost „învelit" : bateria solară, care esteacoperită cu un strat de izolație termică, a închis oglinda radiatorului de răcire, pentru ca din cabina ermetică sănu .se disperseze căldura în spațiul înconjurător, unde termometrele indică —150 grade C. în același timp, în interiorul lunamobilului a funcționat o sursă

proprie de căldură, care poate încălzi, timp de citeva luni, amestecul de, gaze împins în permanență de un veritila- tor printre aparatele deconectate.După cum se știe, in ■ timpul zilei selenare precedente, bateria solară a fost tot timpul orientată spre Soare, realizîndu-se încărcarea permanentă a acumulatoarelor. Balanța e- nergetică a lunohodului a fost -calculată în așa fel incit cantitatea de energie primită de la Soare să fie superioară cantității de energie consumate de aparate, în cursul ședinței de legătură prin radio — realizată incă înaintea noului răsărit de Soare — s-a considerai că temperatura în cabina aparatelor se află în limitele stabilite, tensiunea

curentului este normală, iar consumul de e- nergie a corespuns consumului antccalculat. în timpul nopții, acumulatoarele s-au descărcat totuși considerabil. Pentru ca lunoho- dul să poată porni din nou. ele trebuie reîn- cărcate. De aceea, luna- mobilul a fost orientat incă înainte de sosirea nopții în așa fel incit bateriile solare să fie îndreptate spre răsărit și. deîndată ce se vor deschide, să primească razele solare cu maximum de intensitate.începe dimineața selenară. în acest timp, în sala informațiilor o- perative a Centrului de legături cosmice radio la, mari distanțe se desfășoară o activitate intensă. în curând se va lua din nou legătura cu lunamobilul.

WASHINGTON 6 (Agerpres). - Senatorul democrat Edward Kennedy a cerut din nou guvernului S.U.A., adresîndu-se Conferinței asupra politicii Statelor Unite față de Chină, drganizâtă de membri ai Congresului american, să promoveze o politică realistă față de Republică Populară Chineză. El s-a pronunțat pentru „abandonarea împotrivirii S.U.A. față de restabilirea drepturilor R.P. Chineze la O.N.U.". Subliniind că „era de mult timpul pentru recunoașterea diplomatică a Pekinului și reprezentarea Iui in Națiunile Unite", senatorul a declarat că „ceea ce putem / face, totuși, acum este să începem să tratăm in mod realist cu Pekinul in calitate de guvern al Chinei". Edward Kennedy a precizat că „numai guvernul de la Pekin este îndreptățit să reprezinte China la O.N.U.". El și-a exprimat părerea că „S.U.A. ar putea normaliza relațiile cu R.P. Chineză într-o manieră similară celei

prin care Canada a stabilit relațiile diplomatice cu această țară".
★TOKIO 6 — Corespondentul Agerpres FI. Țuiu transmite : Parlamentarii japonezi membri ai Ligii depu- taților pentru normalizarea relațiilor japono-chineze au adoptat o declarație prin care se pronunță împotriva acordării de împrumuturi ceankaișiș- tilor, admiterii investițiilor particulare și înființării de întreprinderi comune la Taipeh. Această ligă, care cuprinde mai mult de jumătate din deputății Dietei, a hotărît la o recentă întrunire să sprijine promovarea unei politici de schimburi reciproce între Japonia și R. P. Chineză. Ea a discutat și problemele legate de viitoarea vizită la Pekin a președintelui ligii, Aichiro Fujiyama, fost ministru de externe al Japoniei. Luînd cuvîntul în ședința directorilor ligii, Fujiyama a arătat că intenționează să aibă la Pekin discuții sincere și deschise cu personalități din R.P. Chineză.

In liniștea desăvirșită 
a Selenei, cei doi pă- 
minteni, Alan Shepard 
și Edgar Mitchell, au a- 
vut o noapte odihnitoa
re, cea de-a treia din 
calendarul „popasuri
lor" extraterestre ale 
Omului in zborul infi
nit spre cunoașterea 
Universului. Ca și pre
decesorii lor, ei s-au 
trezit după numai șase 
ore și jumătate de somn, 
mai devreme decît era 
prevăzut, perfect odih
niți și într-o „formă 
excelentă", potrivit pro
priilor mărturisiri. — 
„Cum este dimineața a- 
colo ?“ — au fost pri
mele cuvinte ale lui 
Shepard adresate Cen
trului spațial de la 
Houston. „In zona cra
terului Fra Mauro este 
o zi minunată".
\ Simbătă, la ora 10.25 
(ora Bucureștiului), cu 
peste două ore înainte 
de programul stabilit, 
astronauții porneau in
tr-o nouă misiune de 
investigații... „Diminea
ța" selenară iși desfă
șura splendorile ei oas
peților de pe Terra. Pe 
solul cenușiu, cu nuanțe 
verzi și galbene, al Lu
nii, umbrele se contu
rează cu precizie în bă
taia soarelui. „Antares", 
modulul lunar, apare de 
un alb strălucitor, iar 
siluetele astronauților se 
deplasează parcă plu
tind...

Shepard și Mitchell își 
pregătesc din nou căru
ciorul de unelte. Con- 
sultind pe îndelete* lun
ga listă înscrisă pe man
șetele costumelor, ei a- 
nunță cu voce tare nu
mele cifrat al fiecărui 
instrument, al fiecărei 
unelte încărcate în că
rucior. Expediția se 
desfășoară pe un traseu 
de peste doi kilometri, 
cu puncte precise de 
„popas".

Fotografii și recoltări 
de mostre, la stațiile 
A și B, în apropierea 
locului unde se află 
modului „flntariis". Du
pă aproape o oră, opri
re la stația C — crate

rul Cone, punctul cel 
mai important al pro
gramului de cercetări 
extravehiculare, aflat la 
2 200 metri depărtare 
de „Antares", Shepard 
și Mitchell escaladează 
marginile exterioare 
ale craterului înalt de. 
120 metri și apoi încep 
să coboare pantele a- 
cestuia, descriind în a- 
mănunțime caracteris
ticile rocilor și stincl- 
lor, făcînd măsurători 
și culegind mostrele ce 
li se par mai interesan
te. In pulberea selena
ră, piciorul pășește 
greoi, lăsind urme a- 
dinci. Cronometrele 
semnalează o intîrziere 
de 15 minute față de 
programul stabilit. „Al- 
piniștii" lunari se re
simt după eforturile 
escaladării. Pulsul lor 
s-a ridicat la 150 de bă
tăi pe minut. Centrul 
de la Houston hotărăște 
prelungirea programu
lui de cercetări cu 30 
de minute. Din cauza 
întîrzierii, Houston a- 
nulează coborîrea pî
nă pe fundul crateru
lui și de asemenea 
micșorează numărul 
stațiilor pentru cerce
tări. Următoarea etapă 
o constituie craterul 
Weird, aflat la jumăta
tea distanței dintre Co
ne și „Antares". Intru- 
cît rezervorul de oxi
gen al lui Mitchell a 
suferit o defecțiune, 
programul a fost, pen
tru a treia oară, mo
dificat prin reducerea 
cu un sfert de oră a 
timpului afectat cerce
tărilor. Astronauții au 
săpat un mic șanț lung 
de aproape un metru 
și adine de 60 de cm., 
fotografiind straturile 
solului dislocat. După 
patru ore și jumătate, 
Shepard și Mitchell se 
reîntorc la modulul lu
nar. Uneltele de lucru 
au fost abandonate pe 
Lună. La întoarcerea 
pe „Antares", în căru
cior s-au adunat, in 
schimb, 42,1 kg de rocă. 
La aceasta se adaugă 
„recolta" din ziua pre

cedentă, astfel tncît 
greutatea totală a pro
belor de rocă se ridică 
la 54,4 kg. Calculul a 
putut fi rapid efectuat 
cu ajutprul unei „tele- 
bascule", care face 
parte din echipamentul 
selenauților. Bocite 
strinse se depun pe un 
cîntar special, conceput 
pe baza raportului din
tre forțele de gravita
ție ale Lunii și Terei 
(1 : 6). Greutatea reală, 
terestră, se înscrie apoi 
automat pe un aparat 
de recepție de la cen
trul din Houston.

După încheierea cu 
succes a misiunii lor 
selenare, astronauții 
Shepard și Mitchell au 
transmis că se simt 
perfect și intr-o dispo
ziție excelentă.

De la centrul din 
Houston s-a comunicat 
celor doi astronauți că 
Stuart Roosa, coman
dantul cabinei „Kitty 
Hawk", a făcut în tim
pul evoluției pe orbita 
lunară o mulțime de 
fotografii.

La orele 20,47, modu
lul lunar „Antares",. s 
decolat de pe supraf, i . 
Lunii, iar după apro'itj. ^ 
două . ore, el s-a recu- 
plat cu cabina de co
mandă, înscriindu-se pt 
o orbită circumlunară.

Intre timp, la Hous
ton s-a anunțat că sta
ția științifică „Aslep", 
instalată vineri in re
giunea craterului Fra 
Mauro, funcționează 
normal.

Epopeea selenară a 
navei „ Apollo-14“ mar
chează astfel încă o e- 
tapă în afirmarea tot 
mai pregnantă a omu
lui ca ființă cosmică. 
Expresie a cuceririlor 
revoluției tehnico-ști
ințifice contemporane, 
misiunea „Apollo" se 
înscrie ca o nouă rea
lizare remarcabilă a 
geniului uman, subli
niind, in același timp, 
necesitatea și însemnă
tatea punerii acestor 
cuceriri în slujba păcii 
și progresului omenirii.

orientul apropiat După prelungirea 
acordului de încetare a focului
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agenții
0 declarație a Partidului 

Comunist din Ecuadorfelevă că cererea guvernului țării privind i-etragerea misiunilor militare americane din Ecuador constituie un nou pas pe calea apărării suveranității naționale și, în același timp, o lovi-, tură serioasă dată pozițiilor S.U.A. în Ecuador. Declarația cheamă populația Ecuadorului să-și intensifice lupta pentru deplina eliberare a țării de sub influența S.U.A., pentru cucerirea unei depline independențe.
Intr-un interviu acordat re- vistei „Revolution Africaine”, ministrul algerian al industriei și energiei, Belaid Abdessalam, a subliniat ho- tărirea guvernului Algeriei de a depune toate eforturile în vederea u- nei intense valorificări a resurselor naturale de care dispune țara și, în primul rind, a bogatelor zăcăminte petrolifere. Ministrul algerian a declarat că actuala controversă existentă între țările producătoare de petrol, membre ale O.P.E.C., și companiile petroliere occidentale „concretizează o mișcare, de mult timp așteptată, a țărilor producătoare de materii prime pentru a obține din partea companiilor care le exploatează bogățiile o evaluare mai echitabilă a veniturilor lor".

REDACȚIA ÎI ADMINISTRAȚIA

Un nou impuls pentru dezvoltarea 
colaborării iugoslavo-albanezeBELGRAD 6 — Corespondentul A- gerpres G. Ionescu transmite : în- tr-un articol consacrat hotărîrii guvernelor iugoslav și albanez de a ridica la rang de ambasade >reprezen- tanțele lor diplomatice, ziarul „BOR- BA“ de sîmbătă subliniază că acest act reprezintă nu numai un indiciu al normalizării treptate a relațiilor dintre cele două țări, ci și un nou impuls de a extinde colaborarea pe terenul numeroaselor puncte de întil- nire și interese comune.Evocînd unele acțiuni pe linia normalizării relațiilor — reglementarea unor probleme de frontieră, contac

tele dintre universitățile din Priștina și Tirana, precum și recentul acord comercial încheiat de cele două țări — ziarul „Borba" opinează că Albania și Iugoslavia pot ajunge, desigur, și la acele puncte de cotitură care sint de dorit în relațiile existente, cu atît mai mult cu cit este vorba de țări care au multe lucruri comune. Nu există motive ca să nu se dezvolte relații bune cu Albania, fapt ce corespunde intereselor vitale ale popoarelor noastre, precum și intereselor păcii în această parte a lumii, scrie ziarul „Borba"

NEW YORK 6 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al O.N.U. a făcut cunoscut că secretarul general al Organizației .Națiunilor Unite, U Thant, s-a declarat satisfăcut de prelungirea încetării focului în zona Canalului de Suez. Purtătorul de cuvînt a adăugat că secretarul general alO. N.U. va înainta Consiliului de Securitate, pînă la data de 7 martie, un raport asupra evoluției misiunii Jarring.BELGRAD 6 (Agerpres). — După cum informează agenția Taniug, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a adresat mesaje personale secretarului general al C.C. alP. C.U.S., Leonid Brejnev, președintelui S.U.A., Richard Nixon, președintelui Franței, Georges Pompidou, și primului ministru al Marii Britanii, Edward Heath. în mesaje, relevă a- genția iugoslavă, sint expuse punctele de vedere și aprecierile guvernului iugoslav privind evoluția situației din Orientul Apropiat.

Ministrul de externe al 
R.F.G. W. Scheel, și-a încheiat vizita la Londra. El a avut convorbiri cu premierul britanic, E. Heath, cu ministrul de externe, Douglas-Home, și cu ministrul pentru p-roblemele europene, G. Rippon, în problema cererii Angliei de aderare la Piața comună, a. contribuției, veșt-germane la cheltuielile pentru menținerea trupelor britanice în R.F.G., a relațiilor Est-Vest și securității europene. în cadrul unei conferințe de presă, Scheel a declarat că „R. F. a Germaniei depune eforturi pentru a asigura intrarea Angliei în Piața comună" și că speră ca „negocierile cu Anglia să se poată încheia în 1971“.

0 escadră de nave mili
tare sovietice va face !n luna februarie o vizită de lucrti în porturile Republicii Cuba, anunță agenția TASS. Conform înțelegerii, în porturile cubaneze vor intra un mare distrugător de submarine, un submarin, o navă bază și un petrolier, care efectuează aplicații în zona centrală a Oceanului Atlantic.

Guvernul spaniol a anun
țat ridicarea stării de ur- 
Uentă irnPuse în decembrie în pro

vincia bască Guipuzcoa, în urma grevelor și demonstrațiilor de protest împotriva înscenării judiciare de la Burgos. Guvernul a decis însă șă mențină în vigoare suspendarea articolului 18 din legea spaniolă a drepturilor omului. în virtutea acestei măsuri, poliția are dreptul să aresteze și să rețină orice persoană, fără nici un fel de probe.
ț Ansamblul folcloric „Balada" 
a trecut cu succes proba primei 
sale intilnirl cu publicul vienez. 
Vineri, alături de alte 22 de 
formații din nouă țări, el a sus
ținut programul tradiționalului 
bal din Palatul Hofburg. An
samblului românesc i-au fost 
rezervate 15 minute, dar publi
cul, entuziasmat, a cerut, prin 
îndelungi aplauze, repetarea 
unor puncte din program.

Protocol comercial sovie- 
to-iugoslav. La Moscova « f°st semnat un protocol cu privire la schimburile de mărfuri dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia pe anul

1971. Protooolul prevede creșterea livrărilor reciproce de mașini și utilaje și lărgirea listelor de mărfuri.
Noul conducător al regi

mului militar din Uganda, generalul Idi Amin, a depus jurămîn- tul ca șef al guvernului. într-o alocuțiune pronunțată cu această ocazie, generalul Idi Amin a afirmat că dorește să înceapă convorbiri eu conducătorii țărilor vecine pentru a soluționa o serie de probleme divergente survenite între Uganda și aceste state.
Matyas Rakosi a încetat 

din Viată» DuP® cum anunță agenția M.T.I., Ia 5 februarie a încetat din viață, la spitalul din Gorki, după o boală grea și îndelungată, Matyas Rakosi, fost prim-secretar al conducerii Partidului celor ce muncesc din Ungaria, care se afla la tratament în Uniunea Sovietică.
Șomajul în S.U.A. a atins in luna decembrie cel mai înalt nivel înregistrat în ultimii 10 ani — 6,2 la sută din totalul forței de muncă a țării. Statisticile publicate de Ministerul Muncii relevă că numărul șomerilor se ridică la 5 400 000.

Mii de persoane au fost 
eVaCUate din zonete amenințate de vulcanul „Verro Negro" din Nicaragua, care a erupt pe neașteptate miercuri. Orașul Leon, situat la poalele vulcanului, este acoperit cu un strat de cenușă gros de cîțiva centimetri.

0 furtună extrem de pu
ternică, ce ® Pricinuit însemnate pagube materiale, a avut loc în extremitatea de nord-est a Dalmației — informează agenția Taniug. Vîntul a suflat în rafale cu o viteză de peste 130 km pe oră, producînd perturbări în aprovizionarea unor localități cu energie electrică și apă.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Purtătorii de cuvînt ai Libiei, Sudanului șl Libanului au anunțat la 5 februarie că țările lor sprijină propunerile R.A.U. privind retragerea Israelului din Sinai și redeschiderea Canalului de Suez.Premierul libanez Saeb Salam a a- preciat, pe de altă parte, că „președintele R.A.U., Anwar Sadat, a făcut propuneri întrutotul rezonabile".
★CAIRO 6 (Agerpres). — Președintele Organismului Canalului de Suez, Mashpur Ahmed Mashour, a declarat vineri la Port Said că navigația prin Canalul de Suez ar putea fi reluată în 4 luni, dacă Israelul va accepta propunerea R.A.U. de retragere parțială a trupelor de pe malul estic al canalului.

REGELE HUSSEIN 
DESPRE SITUAȚIA 

DIN IORDANIAAMMAN 6 (Agerpres). — „Sint mai hotărît decît oricînd să continui lupta pentru unitatea și bunăstarea țării", a declarat regele Hussein al Iordaniei, în cadrul unui discurs rostit vineri seara la posturile de radio șl televiziune. El a lansat un apel la unitate națională și la respectarea ordinii. . „Nu mă îndoiesc, a declarat în continuare Hussein, că perioada tragică prin care a trecut poporul iordanian (evenimentele din septembrie 1970 — n.r.) este în mod definitiv de domeniul trecutului".
★Agenția U.P.I. anunță din Amman că discursul radiotelevizat al regelui Iordaniei a coincis cu o reuniune a unor conducători ai organizațiilor pa- lestinene de rezistență, desfășurală în regiunea Jerash, din nordul țării. Agenția menționată relatează că reuniunea. condusă de președintele C.C. al O.E.P., Yasser Arafat, a fost consacrată analizării situației interne din Iordania.

Puternică răbufnire a incidentelor 
in Irlanda de NordBELFAST 6 (Agerpres). — Situația din Belfast, capitala Irlandei d® Nord, s-a agravat brusc in cursul nopții de vineri spre sîmbătă, ca urmare a unor noi răbufniri violente a incidentelor și ciocnirilor dintre grupuri de demonstranți catolici și unitățile militare britanice.Agențiile de presă transmit că la Belfast au avut loc adevărate lupte de stradă., în cursul nopții, grupuri care se pare că aparțin organizației clandestine „Armata republicană irlandeză" au atacat unitățile militare britanice cu foc de arme automate, grenade și bombe incendiare. Mai multe vehicule militare au fost incendiate, iar citeva imobile au fost deteriorate de exploziile bombelor.

în cursul ciocnirilor și-au pierdut viața doi civili și un soldat britanic și au fost rănite numeroase persoane. Au fost aduse de urgență întăriri pentru a se face față situației, caracterizată de purtătorul de cuvînt al poliției drept „cea mai gravă din ultimii ani".Incidente violente au izbucnit ți in Londonderry, al doilea oraș ca mărime din Irlanda de Nord.
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