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Partidului Comunist Român

un fapt bine- de lucru și de stat, sistematice Ceaușescu de oameni
ale în ale în ai

Există fapte care, oricît ar tinde să se înscrie prin cadența lor, prin caracterul lor de permanentă în sfera cotidianului, îndeamnă totuși la momente de reflecție, de sinteze retrospective. Sînt momente necesare, în care se poate realiza o investigare mai profundă a unor procese, se reliefează existența unor relații directe între diferite aspecte, aparent disparate, iar fenomene sau lapte binecunoscute își dezvăluie laturi și esențe ce merită a fi puse din plin în lumină, capătă înțelesuri noi, mereu proaspete.Asupra unei asemenea categorii de fapte dorim să ne oprim în rândurile de față.Să pornim" de la cunoscut : vizitele conducerii de partid mod special vizitele tovarășului Nicolae mijlocul colectivelormuncii do la orașe și sate, constituie una din componentele permanente ale vieții noastre politico-sociale. Oricine știe că la intervale de timp extrem de scurte secretarul general al partidului nostru. însoțit de ceilalți conducători de partid și de stat, de factori responsabili ai sectoarelor vizitate, se deplasează în fabrici și uzine. în institute științifice și de în-, vățămînt, în cooperative agricole, stațiuni de mecanizare. întreprinderi agricole de stat, la obiective economice noi sau în curs de modernizare, pe șantiere de construcții ale altora — efectiv în toate județele, in tcat.e colțurile țării. 'Să ne fie permisă o scurtă dar sugestivă paranteză cifrică : numai în acest an, practic în mai puțin de 30 de zile lucrătoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat circa 45 de întreprinderi industriale și unități din a- gricultură — în județele Brașov. Sibiu, Prahova. în Capitală, la Ialomița. în cadrul acestei suite de vizite, secretarul general al partidului a fost oaspetele unor mari colective ale muncitorimii industriale. „Timpuri Noi" sau „Vulcan", „Automatica" sau „Electronica" din București, uzinele „Metrom" din Brașov sau uzina de prototipuri și reparații de utilaj chimic din Făgăraș, „Independența" din Sibiu sau „1 Mai" din Ploiești — ori, la sate, C.A.P. „Gh. Doja" din Ialomița sau I.A.S.- Căzănești, S.M.A.-Andrășești sau serele de la Perieți etc., etc.Este un tablou ce reliefează o activitate intensă, prodigioasă, neobosită — o activitate în care entuziasmul cetățenesc, bucuria caldă a oamenilor muncii, aspectul sărbătoresc în

care-și exprimă sentimentele de dragoste față de conducătorul partidului, de recunoștință și de atașament față de partid în întregul său — se conjugă fericit, organic cu latura de lucru. Căci, așa cum bine se știe, aceste întîlniri constituie prilejuri de studiere amănunțită a realităților, de contacte nemijlocite cu muncitorii, țăranii, tehnicienii și inginerii din colectivele sau centrele vizitate, de discuție directă și de examinare împreună cu aceștia a principalelor probleme care ii confruntă. Subiectele de discuție formează un evantai larg desfășurat — de la probleme de ansamblu ale sarcinilor din cadrul noului cincinal la probleme curente de valorificare a unor rezerve interne. de perfecționare a organizării producției, îmbunătățire a calității și creștere a competitivității produselor potrivit imperativelor unei epoci de furtunos progres tehnic — toate examinate in spirit critic și autocritic, cu exigență comunistă, în mod deschis și xn discuții tovărășești. Și, în același timp — o deosebit de atentă examinare a problemelor privind condițiile de viață ale oamenilor muncii — locuințe, aprovizionare, salarizare, învățămînt, sănătate. La fel, aceeași arie tematică largă, axată pe programul amplu de măsuri pentru perfecționarea organizării și conducerii agriculturii, a constituit subiectul întilnirilor și discuțiilor cu țăranii, președinții de cooperative, brigadieri, șefi de fermă, mecanizatori, ingineri agfo-n .momi, zboteiir.ișii, .'secretari ai co-" mitetelor comunale de . partid. .. .Și aproape ' imediat după consfătuirea cu activul de. partid din județul Ialomița, secretarul general al partidului se găsea la lucrările consfătuirii pe problemele comerțului exterior, în mijlocul șefilor de misiuni diplomatice și agențiilor economice ale României, ascultîndu-le cuvîntul, dezbătînd cu aceștia și stabilind căile de progres în acest atît de important domeniu.Desigur, o asemenea secțiune în timp, limitată la spațiul ultimei luni, este într-un fel arbitrară — căci a- ceste vizite și întîlniri continuă logic și absolut firesc suita celor din anul precedent — deplasările în alte și alte județe, în alte unități industriale și agricole, vizitele cu caracter de control inopinat in piețe, pentru studierea directă a problemelor aprovizionării oamenilor muncii, unde discuțiile sincere, deschise, cu cetățenii, cu gospodinele au permis evidențierea unor căi și mijloace de înlăturare a unor

nomalii, de Îmbunătățire a stărilor de lucruri.O imagine corectă asupra acestui aspect esențial al vieții noastre sociale cere ca, înainte de a se avansa către unele concluzii, să se integreze în acest cadru și asemenea acțiuni cum sînt adunările generale ale salariaților care au loc in a- ceste zile in întreprinderile industriale și în care muncitorii, inginerii, tehnicienii, funcționarii împreună cu membrii consiliilor de administrație, cu reprezentanți ai centralelor și ministerelor, cu activiști de partid, examinează problemele fundamentale de producție, plan și organizare a muncii — cu o competență și maturitate ce constituie poate cea mai prețioasă cucerire a acestor ani prețioși,Concomitent la acestea trebuie a- dăugate consfătuirile de lucru ale cadrelor de bază din agricultură și activului de partid din toate județele țării, consfătuiri la care, așa cum s-a anunțat, au participat toți tovarășii din conducerea de partid și de stat, ele fiind precedate de vizitarea a numeroase unități din agricultura noastră socialistă, de nenumărate în- tîlniri și discuții cu țăranii cooperatori.Coroborînd toate aceste fapte, relie- find numitorul comun al tuturor a- cestor activități ce dau o coloratură
Nicolae CORBU

Importante
cantități 

de produse
peste plan

Maramureș: colectivele de muncă din industria județului Maramureș au obținut în prima lună a acestui an rezultate importante în realizarea sarcinilor de plan, în creșterea calității producției și productivității muncii, a . eficienței activității economice. Au fost realizate peste plan însemnate cantități de minereuri neferoase, acid sulfuric, cherestea și mobilă, tricotaje etc. Pe panoul de onoare al fruntașilor se înscriu: Uzina metalurgică ■ de metale neferoase din Baia Mare, exploatările miniere Baia Sprie, Băiuț, Nistru, Săsar, C.E.I.L. Si- ghetu Marmației și altele.
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Bistrița-Năsâud Pla- nul producției globale industriale a județului Bistrița-Nă- săud a fost îndeplinit în luna ianuarie in proporție de 111,3 la sută, iar cel al producției marfă vîndută și încasată în proporție de 113,6 la sulă. Aceste realizări au avut loc ca urmare a creșterii productivității muncii, care a înregistrat o depășire cu 5,4 la sută față de prevederi. Au fost obținute peste plan : 744 mc cherestea rășinoase, 7 tone hîrtie, 7 tone unt, 31 tone preparate de carne, mobilă în valoare de

lipsuri și a-

IN ZIARUL DE AZI:

@ Vom înfăptui programul de 
dezvoltare a agriculturii 
(Telegrame adresate C. C. al P. C. R.)

® Știri din actualitatea politică 
internațională

© Informații sportive

Călătorind pe șoselele înzăpezite ale munților Harghitei, printre nămeți, printre poieni albe și printre brazi împovărați, acolo unde între cer și pămînt granițele par să se fi spulberat, descoperi Vlahița — localitate industrială de veche tradiție — ca o oază de pete fumurii într-un univers imaculat.Vlahița, unul dintre cele mai vechi centre siderurgice din țară, n-a atins niciodată proporțiile unei mari uzine. Faima ei a derivat întotdeauna, dint.r-o singură dimensiune : calitatea excepțională a fontei. Fonta de Vlahița era ca vinul da Cotnari : puțin, dar bun. Cu însușiri alese (procent redus de sulf, procent infim de impurități), fonta nu se putea obține aici în mari cantități. Folosirea ca fondant a mangalului impune o capacitate redusă în furnal. De această condiție au trebuit să țină seama și noile furnale aflate acum în producție.Vlahița s-a dezvoltat în anii noștri. Ea ni se înfățișează ca o uzină modernă, cu instalații și cu tehnologii noi. Dar n-a abdicat de la tradiția primatului calității, dimpotrivă, și-a consolidat această tradiție, și-a sporit, și-a perfecționat mijloacele prin care poate să extragă din minereul de fier o fontă de mare finețe. Au crescut, în același timp, volumul, complexitatea și diversitatea producției. Cele două furnale de tip modern au, față de cele vechi, o capacitate mult mai mare, dar in comparație cu gi- ganții siderurgiei de la Reșița, Hunedoara, Galați, Ia Vlahița avem de-a face cu două mini-furnale (capacitatea maximă a unui furnal nu poate depăși 70 de metri cubi).— Principalul nostru indice de producție este calitatea — ne spune directorul uzinei, inginerul Ernest Dreichlinger. Tot în acea- ... ne] stă .direcție ne dezvoltăm '£rj

pe. Producem fontă maleabilă și fontă nodulară cu grafit. O parte o folosim noi, într-o turnătorie foarte modernă, o altă parte merge la turnătorii speciale din țară.Ce destinații concrete capătă această fontă ? I se mai spune și tuci. Banabil tuci. Ei, bine, tuciul acesta, de Vlahița, este unul dintre metalele indispensabile pentru foarte importante utilități industriale. Știați, de exemplu, că laminarea

Trepte
de lumina
Pentru că ne place lumina, pentru că de clnd ne știm 

am luptat pentru a o avea deplin, pentru că zi de zi, 
clipă de clipă cu trudă și migală desferecăm noi iz
voare, pentru că soarele a fost întotdeauna tovarășul 
nostru de drum, s-a impămîntenit, de un sfert de veac, 
printre noi, stăpinii pămintului din jurul Carpaților, 
măsura faptelor in lumină.

încheiem cu bine o zi de lucru, raportăm îndepli
nirea sarcinilor lunare, anuale și cincinale, trăim in
tens prețuirea și împlinirea, pe toat» planurile, a poli
ticii înțelepte a partidului nostru și astfel, urcăm către 
mai înalt, pe trepte de lumină tăiate în ani, in istoria 
noastră nouă, prin faptele noastre de fiecare zi.

Trepte de lumină, de confluență continuă a lui astăzi 
cu miine, de nestăvilit mers înainte, lăsind in urmă 
culmi, ureînd noi piscuri, cu sentimentul cutezanței, al 
înrădăcinării în tot mai adincul ființei noastre, a dra-

Obținerea unor tricotaje de calitate superioară reprezintă și in anul 1971 obiectivul principal ai colectivului fabricii de tricotaje „Someșul" din Cluj, în fotografie : Aspect dintr-una din secțiile fabricii

PICĂTURĂ DE CERNEALA
gostei față de partid, de țară, de lumină, mărturie a 
credinței noastre în ceea ce partidul hotărăște să fie, 
în ceea ce noi, urmîndu-i înțeleptul drum, zidim.

Urcăm trepte de lumină. Din toate colțurile țării, că
tre înalt, cresc în lumină spiralele lui astăzi către 
miine, se înalță columna prezentului către viitor. Trep
tele pornite de la Valea Jiului, marea mină a cărbune
lui românesc, sînt înfrumusețate de eroismul minerilor 
care și-au format o tradiție din a nu precupeți nimic 
pentru a spori neîncetat fluviul diamantelor negre. Din 
Hunedoara și Galați treptele de lumină urcă semețe 
tăiate din sclipătul oțelului plămădit in viitoarea in
candescentă a furnalelor. Și exemplele ar putea con
tinua, adunindu-se ca niște frunze de laur pe fruntea 
înălțată spre soare a României socialiste.

Suim trepte către lumină. In aceste zile, cînd ne 
aflăm la puțină vreme de la bilanțurile împlinirilor de 
un an, de cinci ani, ale fiecărui colectiv, putem spune 
că bogăția treptelor pe care urcăm spre lumină e 
mare. Zeci, sute de colective, după ce au raportat cu 
îndreptățită mindrie partidului, conducătorului nostru 
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea exem
plară a sarcinilor, se consideră angajate cu toate for
țele in lupta pentru depășirea noilor sarcini de plan. 
Ziarele au publicat însuflețite telegrame ale numeroase 
colective din uzine, ale cooperativelor agricole, anga
jamente ale orașelor și municipiilor in marea între
cere patriotică pentru înfrumusețarea și buna gospo
dărire a localităților unde trăim și muncim.

Trepte de lumină, de împliniri prezente, de cutezan
țe viitoare, columnă a muncii celor peste douăzeci de 
milioane de inimi cite bat pentru sufletul acestui pă
mînt, ce înalță mîndre, către soare, columnă purpurie e ceea ce este, a ceea ce va fi.

Radu SELEJAN

Ecouri franceze 
în legătură cu 
apariția volu
mului biografic 

„Nicolae 
Cea u șese u“ 
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tru morile de ciment, utilaje pentru turnătoriile de oțel (lingotiere de pînă la 3,5 tone și un tip specia) de lingotiere pentru Reșița și „Oțelul Roșu"). Nomenclatorul de produse al Vlahiței numără peste 500 de piese diferite.Pe platforma furnalelor am discutat cu cel mai tî- năr maistru furnalist al Vlahiței, Lazăr Benedck. S-a născut intr-un sat din apropiere. Părinții l-au trimis aici să învețe o mese-

/ /IO
VEFRELE DE EOC

ria. Sint legat de viața acestor furnale pe care le cunosc foarte bine. Și la noi se prevede să ajungem la procese tehnologice foarte moderne. Pentru asta trebuie învinse anumite limite. Perfecționarea acestor furnale depinde, în primul rînd, de noi ; folosind în continuare mangal să poată totuși spori furnalelor, i

4 LE EL mi
oțelului o fac valțurile din fontă ? Vlahița toarnă și prelucrează cilindri pentru laminoarele de sîrmă de la Buzău, Brăila, Cîmpia Tur- zii și din alte locuri. Apoi cilindri cu crustă dură pentru laminoarele de benzi, cilindri degrosisori pentru laminoarele de tablă, role, dopuri și cilindri pentru toate laminoarele de țevi din țară. Tot din fonta de la Vlahița se fac carcasele pentru motoare electrice ce le folosesc uzinele „Electromotor" Timișoara, „Electropreci- zia“ Săcele. Tot la Vlahița se fac piesele de schimb din fontă specială , ...întru ,'Ru'mcamioțxrțele f ... — — :.bricate la. Brașov.' Se mai . în cincinalul care înce- produc aici blindajele pen-

rle ; a ales-o pe cea de furnalist. Pe atunci încă mai funcționa unul dintre furnalele străvechi. La el și-a făcut Benedek ucenicia. L-a atras bărbăția a- cestei munci. Mai tîrziu, pentru un timp, a plecat la Hunedoara să se specializeze în conducerea proceselor tehnologice la furnalele moderne. întoreîn- du-se la Vlahița a devenit, în scurt timp, maistru.— V-ar place să lucrați la un furnal gigant, foarte modern, cum sînt cele de la Galați ?— Nu știu — mi-a, răs- iri fontă specială Puns maistrul - nu setpcamionF.ele fa- pune-, problema dacă tm-ar.,i. Brașov. Se mai place1 sau nu. Aici este locul unde am deprins mese-

poatăi capacitatea ________ , să obținem o fontă mai bună, mai ieftină. Procesul acesta e în plină desfășurare... Furnalele noastre au avut inițial capacitatea de 36 mc., iar acum au atins 70 mc. Vom depăși și această limită. Vedeți, se construiesc a- cum două caupere pentru preîncălzirea aerului. Anul 1971 începe, deci, cu o perfecționare tehnică. în noul cincinal îi vor urma multe. altele. Nicolae Crainic, șeful secției turnătorie, mi-a vorbit despre tradiția transmiterii meseriei din tată în fiu, și, mai ales, despre cultivarea răspunderii față de lucrul de înaltă calitate.— Proprietățile speciale ce se cer unei piese turnate lă noi sînt condiționate de întreaga sumă a operațiilor tehnologice; de la pregătirea compoziției în cubilou pînă la desprinderea piesei din formele turnate. Acest lucru se poate realiza numai printr-o conlucrare deplină între toate compartimentele de muncă. Aici există această conlucrare. Mai mult, există preocuparea fiecăruia pentru desăvîrșirea muncii lui și a celorlalți care contribuie la realizarea produsului finit.Cunoscîndu-se de mult între ei — majoritatea sînt localnici — și unindu-i a- celeași preocupări, solidari în efortul lor pentru dezvoltarea tradiției și a re- numelui uzinei, oamenii,, de la Vlahița . alcătuiesc o coT lectivitate. armonioasă, puternică?
Mihai CARANFIL

Bilanț rodnic al hărniciei tineretuluiîn anii cincinalului recent încheiat, aproape două milioane de uteciști au contribuit prin muncă patriotică Ia realizarea unor importante obiective economice și social-culturale, a unor lucrări de amploare în domeniul irigațiilor, împăduririlor, precum și la înfrumusețarea orașelor și satelor, îngrijirea monumentelor istorice. Din datele statistice centralizate la Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, reiese că pe cele

4 300 șantiere, deschise In ultimii cinci ani in întreaga țară, tinerii au efectuat mai bine de un miliard ore de muncă patriotică. Datorită hărniciei tinerilor oțelăriile noastre au primit in această perioadă 1 900 000 tone de metal vechi, au fost împădurite circa 23 000 hectare, s-au plantat 9 milioane de puieți, au fost amenajate pentru irigații 133 000 hectare și s-au efectuat alte importante lucrări.

Cincinalul 1966-1970

in imagini

PUTERNICA CETATE A PE
TROCHIMIEI.

PREGĂTIREA UNIVERSITARĂ
puncte de vedere

IMPUNE Șl EA 
DOMENII PRIORITARE

în țara noastră, învățămîntul și știința au fost incorporate, prin întreaga politică a partidului, in instituțiile de bază ale construcției socialiste. Directivele Congresului al X-lc-a și expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu din 25 noiembrie 1970, în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului, au consacrat ferm, în termeni preciși și elocvenți, cercetarea științifică și învățămîntul ca factori primordiali ai dezvoltării economiei noastre naționale, ai progreselor întregii societăți socialiste. Astfel incit, pregătirea cadrelor necesare tuturor sectoarelor vieții economice și sociale urmează să se facă, de azi înainte, pe baza unui program special, parte integrantă a planului cincinal actual. Iar prima concluzie ce se impune este realizarea unei corespondențe organice între programele prioritare care concentrează cercetări din diverse ramuri ale științei și tehnicii pe obiective de importanță națională, și domeniile de principală atenție în dezvoltarea învăță- mîntului. Și cum astfel de domenii se evidențiază clar în capitolele destinate promovării progresului tehnic, vom reține,

Acad, prof, 
Nicolae TEODORESCU 

decanul Facultății de matematică 
și mecanică din București

dintre ele, în special, cibernetica,, automatica și informatica, strîns legate atît prin conținutul lor tematic cit și prin importanța rolurilor pe care sînt chemate să le joace in dezvoltarea economiei noastre naționale.Noțiunea de informație a căpătat, In epoca actuală, o importanță atit de mare incit formează obiectul unor discipline științifice care se dezvoltă impetuos atit pe plan teoretic, cît și prin aplicații importante în practică. Prin sinteze și generalizări succesive, s-a ajuns la conceptul de sistem cibernetic ca un complex de discipline consacrate studiului și aplicațiilor pe care le comportă noțiunea modernă de informație. Automatica, la rîn-

dul său, este ramura modernă a științelor tehnice care are ca obiect conceperea și aplicarea in practică a sistemelor cibernetice fizice, folosind în acest scop, cu precădere, mijloacele electronice. Automatica realizează astfel modelele fizice ale unor sisteme cibernetice, și, prin aceasta, se încadrează in cibernetică, oferindu-i sugestii, căi și mijloace de dezvoltare. Printre realizările prestigioase ale automaticii, echipamentele electronice de calcul se disting prin aplicații dintre cele mai senzaționale în 20 de ani, calculatoarele electronice au parcurs trei generații cu structuri tehnice din ce în ce mai perfecționate. căpătind aplicabilitate și folosire în cele mai variate sectoare ale economiei, tehnicii, științei, culturii, cu- cerindu-și titlul, poate pompos, dar plastic, de „creiere electronice".învățămîntul informaticii se predă de meii mulți ani în Facultatea de matematică și mecanică a Universității din București, iar în ultimii ani și în facultățile similare ale universităților din Cluj și Iași, în institutele politehnice din București și

(Continuare in pag. a VH-a)
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JUDEȚUL PRAHOVAJUDEȚUL PRAHOVA

Platforma Industrială a Combinatului petrochimic da la Ploiești

Județul Prahova — unitate administrativ-teritorială cu o mare di
versitate geograiică, ca o generoasă dăruire a solului și subsolului, 
cu un atrăgător iarmec turistic, cu comori de preț ale culturii și tra
diții bogate ale istoriei mai vechi și mai noi ~~ este în prezent una 
dintre cele mai puternice zone industriale și economice ale patriei. In
tr-un perimetru care cuprinde doar 2 Ia sută din teritoriul României 
trăiește și muncește 3,7 Ia sută din populația țării — populație care a 
produs, la siîrșitul anului 1970, 6,2 la sută din volumul total al pro
ducției globale industriale. în relațiile economice multiple pe care 
România socialistă Ie are cu zeci de state ale lumii, Prahova repre
zintă prestigioase cărți de vizită, de aici pornind peste meridianele

șl paralelele globului 12,8 Ia sută din volumul total al exportului în
tregii țări.

Cunoscut ca un ținut de mult „așezat" sub raport industrial. Ia 
stîrșitul anului 1970, județul Prahova s-a distins printr-o torță indus
trială și economică considerabil sporită țață de 1965. Întreaga activi
tate economică a județului a cunoscut in anii precedentului cincinal 
o amplă dezvoltare, cu deosebire în ramurile purtătoare de progres 
tehnic — chimia, industria constructoare de mașini. In egală măsură, 
preiaceri însemnate s-au petrecut și în viața oamenilor care trăiesc și 
muncesc pe aceste meleaguri. Toate aceste iapte le ilustrează datele 
statistice din paginile de iață.

AGRICULTURA

INVESTIȚII
V

INDUSTRIA

Din fondurile de investiții alocate 
de stat au fost construite numeroase 
obiective și capacități industriale noi 
din care enumerăm:

® LA COMBINATUL PETROCHIMIC 
PLOIEȘTI

® Fabrica de tapițerii „Relaxa" 
Mizil

© Fabrica de pîine din Sinaia
© Fabrica de produse lactate 

Ploiești
© Barajul de la Paltinu 
® A fost deschisă o mină nouă la 

Slănic

din

din

— Instalația de oxid de etilena și 
glicoli

— instalația de anhidridă Italică

— instalația de fenol

— instalația de acetonă

— instalația de dimetiltereftaiat
— instalația de clorură de colină.

DEZVOLTĂRI Șl MODERNIZĂRI

® LA RAFINĂRIA BRAZI

— complexul de reformare catall- 
tică a benzinei și de hidrofinare 
a motorinei, în alcătuirea căruia 
intră 11 instalații

— Instalația de cocsare întîrziată 
nr. 2

— instalația pentru majorarea pro*  
ducției de xileni, izomerizarea 
metaxilenului și separarea pa- 
raxilenului.

® Uzina de utilaj petrolier „1 Mai" 
© Rafinăriile Ploiești și Teleajen
® Termocentrala de la Brazi
• Uzina de anvelope din Floreștl

® Fabrica de geamuri din Boldești- 
Scăieni

® Uzina mecanică din Plopenl

® întreprinderea de exploatarea șl 
prelucrarea minereurilor nemetalifere 
din Vălenii de Munte

© Uzina de reparat motoare grele 
Poiana Cîmpina

® Uzina de mecanică fină din 
Sinaia
• Țesătoriile „Intex" Păulești și 

„Dorobanțul" din Ploiești.
în total au fost modernizate și dez

voltate 42 de unități industriale.

Priviți graficul : creș
terea numărului mediu 
scriptic de salariați cu 
15 la suia a avut loc 
concomitent cu ridi
carea productivității 
muncii cu 35 la sută, 

anul 1970 produc- 
globală industria- 

a județului a fost 
54 la sută mai

Tn 
fia 
la

cu

mare față de anul 
1965. Circa 70 la sută 
din sporul produc
ției globale a fost 
realizat pe seama 
creșterii productivității 
muncii.
• Ponderea INDU

STRIEI CHIMICE în 
structura producției 
industriale a județului

a sporit de la 7,8 la 
sută, cit era în 1965, la 
16 la sută în anul 
1970. In aceeași peri
oadă, ponderea IN
DUSTRIEI CONSTRUC
TOARE DE MAȘINI Șl 
PRELUCRĂRII META
LULUI a crescut de la 
22,9 la sută la 29 la 
sută.

• 1,8 miliarde lei Investiții din fondu
rile stolului.

® PESTE 900 MILIOANE LEI CREDITE, din care co
operativele agricole de producție au avut la dispozi
ție mai mult de 60 la sută.

© Au fost realizate obiective de o deosebită 
importanță economică, între care se remarcă :

— serele întreprinderii agricole de stat din 
Tătăranl

— complexul intercooperatlst de sere din Băr- 
cănești

— complexe avicole la întreprinderile agricole 
de stat din Băicoi și Movila Vulpii

— complexul de vaci de lapte din Băicoi

— irigarea a peste 5500 ha
® Cantitatea de îngrășăminte chimice utilizată 

în 1970 a fost de 43405 tone față de 

18 470 tone în anul 1965.
® Numărul tractoarelor fizice a crescut de la 

1 282, cîte existau în 1965, la 1810 în 

1970. Aceasta a făcut să scadă simțitor SUPRAFAȚA 
ARABILĂ CE REVINE PE UN TRACTOR de la 114 ha 

în 1965 la 82 ha în 1970.
@ în perioada 1966-1970 producția medie la 

ha a fost mai mare, față de media anilor 1961-1965, 

cu 
la sfeclă de zahăr, cu 37 LA SUTĂ la cartofi.

• Cu peste 250 de ingineri agronomi, horticul
tori, zootehniști și medici veterinari a sporit numă
rul cadrelor de specialiști din agricultura județului.

34 LA SUTA la porumb, cu 36 LA SUTĂ

Prin transformarea tn 1967 a fostei stațiuni experimentale viticole Valea Călugărească tn institut de cercetări pentru viticultură și vinificafie, rolul și răs
punderea acestei unități se raportează tn prezent ia scara întregii țări
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Din noua arhitectonica municipiului Ploiești

BUNE DE LOCUIT
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• în județ activează patru institute de cercetări ;i 
mai multe laboratoare uzinale mari de cercetări. Din
tre lucrările finalizate la Institutul petrochimic din 
Ploiești, bunăoară, 10 au fo»* brevetate ca invenții. 

Alte 8 lucrări de invenții — din totalul celor 70 
teme rezolvate — a înregistrat și compartimentul de 
cercetări al Combinatului petrochimic din Ploiești. Cele 
57 de teme rezolvate de specialiștii Institutului de 
cercetare și proiectare tehnologică pentru prelucrarea 
țițeiului s-au soldat cu o eficiență in valoare de 234 
milioane lei. Circa 66 de milioane au totalizat econo
miile rezultate din aplicarea celor peste 100 teme 
rezolvate de specialiștii Grupului industrial pentru 
foraj și extracția țițeiului.

• Invenția „Procedeu pentru executarea compensa
torilor lenticulari" realizată de un colectiv din cadrul 
Uzinei de utilaj chimic Ploiești a primit medalia de 
aur la Expoziția de invenții de la Viena — ediția 1970.

• încă un fapt remarcabil: ÎNTREG UTILAJUL PE
TROLIER ESTE REALIZAT IN PREZENT DUPĂ CON
CEPȚIE ROMANEASCA.
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CONDIȚU TOT MAț

O LA ORAȘE, ÎN PERIOADA 1966-1970, AU FOST 
CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI Șl CU 

CREDITE ACORDATE DE STAT 11238 APARTA
MENTE, FAȚĂ DE 7 720 CÎTE S-AU CONSTRUIT ÎNTRE 
ANII 1961-1965. DE ACESTE LOCUINȚE AU BENEFI

CIAT APROXIMATIV 40000 DE CETĂȚENI DIN 
ORAȘELE JUDEȚULUI.

• 2741 CASE NOI S-AU CONSTRUIT ÎN 
MEDIUL URBAN DIN FONDURILE POPULAȚIEI.

• ÎN SATELE JUDEȚULUI AU FOST CONSTRUITE 

APROAPE 8000 CASE NOI.
® A SPORIT NUMĂRUL SATELOR ELECTRIFICATE 

DE LA 218 LA 333

Noul cartier de locuințe Ploiești-Nord

ȘTIINȚĂ • INVĂȚĂMINT • CULTURĂ S Ă N Ă TA TE
FIECARE 5 LOCUITORI Al JUDEȚULUI UNUL ÎN
VAȚĂ.

• Considerabil a sporit numărul elevilor cuprinși în 
liceele de specialitate : de la 418 cîți au fost in toam
na anului 1965 la 4101 în toamna anului 1970.

• Din toamna anului 1967, PLOIEȘTIUL A DEVENIT 
CENTRU UNIVERSITAR. Aici se pregătesc cadre de 
ingineri ți subingineri pentru industria petrolieră.

• între cele 35 de obiective social-culturale înălțate 
în perioada 1966—1970 se află o casă de cultură, o 
sală de sporturi, 205 săli de clasă, două internate ș.a.

• în cincinalul trecut, numărul spectatorilor de tea
tru și ai concertelor filarmonicii a depășit cifra de 2 
milioane. 39199 000 spectatori au înregistrat în cinci 
ani cinematografele din județ.

la radio și televiziune a 
> 52 824 ți, respectiv, 50 728.

rate în județ a sporit de la 
în 1966 la 17 milioane lei 

de peste 5 milioane lei au 
ral numai în anul 1970.

LUCRĂRI
GOSPODĂREȘTI

EDILITARE• In perioada 1966—1970 gospodăria comunală ți locativă * județului a beneficiat de investiții in valoare de peste 740 
milioane lei, cee» M * permis :— creșterea rețelei de distribuire a apei de la 472 km cît era in 1965 la 732 km in 1970 ;— sporirea cantității de apă pentru uz casnic de la 5 725 mii mc în 1967 la 11376 mii mc în 1970 ;— dezvoltarea rețelei de canalizare cu peste 40 km ;— introducerea în municipiul Ploiești a termoflcărll.

® în 1970 cheltuielile efectuate în do

meniul sanitar sînt mai mari cu 66 la sută 
față de nivelul realizat în 1965. In această 
perioadă au fost date în folosință o moder
nă policlinică șl un centru stomatologic la 
Ploiești șl mai multe dispensare in alte lo
calități din țudeț, au fost lărgite materni
tățile din Ploiești, Mizil, Vălenii de Munte, 
Urlați etc.

• în cincinal, numărul paturilor din 

S 4 L 4 /? / 4 Ț /
In anul 1970, numărul salariaților pe județ 

a depășit 235000, față de 

206000 in 1965
în prezent, LA FIECARE MIE DE LOCUITORI REVIN 

514 SALARIAȚI, cu 18 salariați mai mult ca în 1965.
® Coeficientul de salariați pe familie în județ a 

fost în 1970 de 1,03 față de 0,96 în anul 1965.
® în perioada 1966-1970 fondul total de 

salarii a crescut cu circa 33 ia sută, ca rezultat 

al majorării salariilor de care au ben ficiat oamenii 
muncii în această perioadă și al creșterii numărului 
de salariați.

spitale a crescut de la 6 296 la 7121, Iar 

NUMĂRUL PERSONALULUI SANITAR DE 

LA 5 528 LA 6166
• Cheltuielile social-culturale pe o 

familie au sporit de la 6 664 lei, cît au 

fost în perioada 1961-1965, la 8 848 

lei în cincinalul recent încheiat

• Numărul abonaților 
crescut, în ultimii 5 ani, ci

• Valoarea cărților int 
14 milioane lei cît a fost 
în 1970. Cărți în valoare 
fost vîndute in mediul ru

• în școlile de cultură generală, profesionale, licee 
do specialitate învață peste 138 000 elevi. Deci, LA

Studenți In laboratorul Institutului de petrol din Ploiești

VOLUMUL DESFACERILOR

DE MĂRFURI

• VOLUMUL MĂRFURILOR DESFĂCUTE POPU
LAȚIEI PRIN COMERȚUL SOCIALIST A CRESCUT ÎN 

anul 1970 cu 34,5 la sută.
• Creșteri simțitoare s-au înregistrat cu deose

bire la vînzarea produselor de folosință îndelun
gată, după cum urmează :

— frigidere cu 58,7 la sută
— aspiratoare cu 56 la sută
—- televizoare cu 48,6 la sută
• în anii 1966-1970 au fost construite 158 de 

unități comerciale în orașele și satele județului.
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t in imagini

• Volumul de investiții:

® Producția industrială globală a crescut cu 77,3 LA SUTĂ Față de 1965

DE 4,2 ORI MAI MARE

Un nume pe harta județului care nu mai are nevoie de prezentare — Porțile de Fier.

La cel mai mare obiectiv hidroenergetic al cincinalului
PRIMELE 2 HJDROAGREGATE (178 MWx2). PESTE 

250 MILIOANE kWh LIVRAȚI ȚÂRII.In cincinalul pe care l-am Încheiat, arhivele marelui șantier consemnează prezența a 22 924 constructori. în aceeași perioadă, „caietul de bord" al construcției, aemnat de cel 22 924 de autori, consemnează — dintr-o cronică cu mii de nenumărate fapte — următoarele etape de răspintie, decisive pentru Înaintarea construcție! :
® 15 IUNIE 1966. Se ln- chele construcția marelui batardou celular In incinta căruia se va ridica uriașul baraj deversor lung de 1,2 km. (Reper 1970 : 330 000 mc betoane turnați, Intr-un slugur an, in corpul barajului).
® 13 IULIE 1968. 8e cheie construcția magistralei de fier Turnu-Severin—Topieț — împreună cu „autostrada soarelui" de ia „Porțile de fier" — cu 6 luni Înainte de

termen Noua cale ferată (deviată pe o distanță de 23 km) și noul drum național nr. 6 (deviat pe o distanță do 19 kin) incorporează in cou- strucția lor un volum de 35 la sută și; respectiv, 39 la sută „lucrări de artă" (56 poduri și viaducte, peste 100 podețe, 9 tunde, peste 20 km ziduri de sprijin).
• 3 AUGUST 1969. Pr‘- ma navă trece prin ecluza de pe țărmul românesc.

• 12 AUGUST 1969. Apele fluviului slnt stăvilite. Albia Dunării este Închisă, cu o lună Înainte de termen. Partea cea mai grea a lucrărilor e încheiată. Se trece Ia desecare și excavați! In zona barajului deversor.
• 15 AUGUST 1969. Ecluza este dată în exploatare industrială, cu o lună înainte de termen. Lucrare de o unică complexitate — cea mai mare ecluză din Europa, cea mal grea poartă de a- cest tip din lume — noul obiectiv înmulțește de 4 ori capacitatea de navigație prin Porțile de Fier, re- ducînd timpul de trecere a vaselor de la 120 la 30 de ore.
• 14 AUGUST 1970.capătul a 2 200 de zile și nopți de luptă cu fluviul, se efectuează punerea in paralel cu sistemul ener

getic național a primului hidroagre- gat de 178 MW. Evenimentul are loc cu 75 de zile înainte de termen. Primii kilowați ai Dunării fulgeră pe liniile înaltelor tensiuni. La Porțile de Fier a început „numărătoarea Inversă".»
• 21 OCTOMBRIE 1970. Este pus in paralel cel de-al doilea hidroagregat de 178 MW’. Evenimentul se petrece cu 90 de zile mai devreme, depășind termenele planificate, depășind prevederile cincinalului. (Conform Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R., In 1970 era prevăzută intrarea tn funcțiune a unui singur grup energetic al marii construcții). La ora cînd uriașul hidroagregat de 3 000 tone trimitea sistemului energetio al țării cei dinții kilowați produși „peste plan", caietul de bord al grupului energetic nr. 1 înregistra o producție de 80 750 000 kilowați/oră.„

o TURNU-SEVERIN :

- o nouă fabrică de 1i- 
broiemnoase Sn CBtlrul Com’
binalului de exploatare și indus
trializare a lemnului (capacitate : 
35 000 tone/an) :

- hală nouă pentru va
goane - Uzina de vagoano (suprafață : 287 mp) ;

- dezvoltarea și siste
matizarea șantierului na-

Alte obiective

yțj| (capacitate totală: 11500 tone/deplasameut gol) ;
- o nouă fabrică de 

produse lactate (capacitate ■. 33 000 litri lapte/zi.
- o nouă fabrică de pîi- 

pg (capacitate : 4 tone/24 h) ;
• ORȘOVA:

- reamplasarea, moder

nizarea și dezvoltarea în
treprinderii miniere Orșo- 
yg (capacitate de prelucrare — dublă în raport cu 1965: 44 700 tone/an minereu brut, 22 500 tone/an feld- spat măcinat, 15 000 tone/an cuarț măcinat, 2 200 tone/an azbest măcinat) ;

- reamplasarea, extin
derea și reutilarea țesâto-

riel „Cazonele" («»««*< “ 12,4 milioane mp. țesături/an, de 3 ori mai mult ca în 1965) ;
- reamplasarea, dez

voltarea, modernizarea în
treprinderii de reparații 
nave fluviale <caPacitatc 19"°:18 milioane Iei producție ■ globală, față de 10 milioane lei in 1965) ;

- o nouă fabrică de pîi- 
ne

• A FOST ELECTRIFICATĂ CALEA FERATĂ DE PE MALUL DUNĂRII (De-a lungul întregului județ).

..
r

Noi artere de oțel ți beton: viaductul Slătinicul Mare, de la Torțile de Fier.

3 porturi noi la Dunăre
3 porturi noi la Dunăre — conturate pe harta județului In cincinalul po care l-ara încheiat — leagă, tn 1 puncte noi, străvechile țărmuri cu fluviul, devenit o arteră de navigație cu traficul in perpetuă creștere i

• noul port al Orșovei, cu o capacitate d# 
trafic de circa 1 milion tone anual ;

• cele 2 porturi ale hidrocentralei — avanpos
turile „aval*  și „amonte' — dominate de turnul 
ecluzei, cu cabina de comandă a navigației am
plasată la cota 107 m și dispunind de cele mai 
noi mijloace tehnice (aparatură electronică, tele
viziune în circuit închis, camere de luat vederi, 
radar, celule fotoelectrice, aparate pe unde scurte 
pentru convorbiri cu echipajele etc.).

Sporirea traficului naval, ca urmare a intrării 
In exploatare a sistemului de ecluze, e semnifi
cativ de pe acum, pentru noul destin al fluviu
lui, pus în slujba marilor scopuri constructive ale 
prezentului :

® în 1965, sectorul Porțile de Fier, 
între Tr. Severin și Moldova Veche, a 
fost traversat de nave însumînd o 
capacitate totală de 11 854 999 tone 
• în 1969 : 13 927 896 tone/capaci- 
tate • în 1970 : peste 15 000 000 
tone/capacitate.

„Numărătoarea inversă' — spre atingerea ca
pacității finale — continuă. Tn 1975, IN CONDI
ȚIILE FUNCȚIONĂRII CELOR DOUA ECLUZE, CA
PACITATEA DE TRANSPORT FLUVIAL PRIN ACEST 
SECTOR VA CRESTE LA CIRCA 45 000 000- 
50 000 000 TONE.

AGRICULTURA
• Suprafețele amenajate pentru irigații au crescut 

de 6,5 ori (de la 1034 în 1965 la 6756)
• Tn „inventarul tehnic" al cimpiei mehedințene 

s-au cuprins, la sfîrșitul anului 1970, 2 038 trac
toare fizice (1 849, în 1965). Contrapunct isto
ric : în perioada antebelică, în fostul județ Me
hedinți existau doar 78 de tractoare.

• DINAMICA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHI
MICE : de la 12 713 tone (folosite 
în 1968) Ia 19 670 tone în 1970 ÎN 
NUMAI 2 ANI — UN SPOR DE CIRCA 
60 LA SUTĂ.

• Tn anul 1970, în Mehedinți s-au înființat 5 com
plexe intercooperatiste de creștere și îngrășare 
a animalelor : 3 complexe pentru îngrășarea 
porcilor (cu un efectiv de aproape 15 000 ani
male), 1 complex pentru îngrășarea oilor (cu un 
efectiv de 1 400 capete), 1 complex pentru creș
terea păsărilor (cu un efectiv de 14 000 capete).

• Dinamica legumicolă: 16 053 tone legume rea
lizate în 1970, față de 9947 tone în 1968. Pro
ducția de fructe : 3 006 ton# în 1970, față de 978 
tone în 1968.

Orșova industrială — instalația de preparare a minereurilor nemetalifere.

• .
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Orșova. Un oraș care și-a schimbat nu numai locul, dar și înfățișarea.

TURNUSEVERIN NOUA ORSOVĂ
9

1

S-a îmbogățit cu 3111 apartamente
Oraș al trandafirilor și al teilor, al liniști

tor patriarhale, supranumit cîndva „orașul 
pensionarilor", Severinul trece, la ora de 
fată, printr-un intens și amplu proces de în
tinerire. O tinerețe a peisajului, o tinerețe 
a oamenilor.

Statistici recente oratâ că aproape a ju
mătate (47,9 la sută) din locuitorii „orașului 
pensionarilor" sînt tineri sub 30 de ani, cei 
mai miriți dintre ei constructori. Constructori 
ai marii hidrocentrale, constructori ai orașu
lui viitorului. 1

Au fost inaugurate numeroase edificii de 
Interes social, lăcașuri de cultură și artă, 
printre care :

• 0 nouă policlinica

• Două mari complexe ali
mentar*

• Un liceu

® Un liceu pedagogic cu in

ternat

® Doua școli generale

® Un modern hotei turistic cu 

288 de locuri

® Un nou sediu al poștei

• 0 centrală telefonică cu

2 000 linii etc.

Conturată pe harta județului în anii cincinalului 1366—1970 — ea efect al transformări! unei întregi geografii, prin crearea lacului de acumulare lung de 280 km — noua Orșovă, restructurată din temelii, oferă, la ora de față, următoarele date semnificative pentru noua civilizație a acestei zone :
• Noua Orșova (în care s-a și strămutat 

peste 90 la sută din vechiul oraș) reprezintă, 
în comparație cu orașul anterior, O CREȘ
TERE DE PESTE 10 ORI A FONDULUI LO
CUIBIL, O TRIPLARE A DOTĂRILOR EDILI- 
TAR-GOSPODĂREȘTI, O CREȘTERE DE 2,2 
ORI A PRODUCȚIEI INDUSTRIALE GLOBA
LE ÎN RAPORT CU ANUL 1965.

• în perioada 1966—1970, în nova Orșo
va AU FOST DATE ÎN FOLOSINȚA 2173 DE 
APARTAMENTE. în aceeași perioadă, POPU
LAȚIA ORAȘULUI ȘI-A CONSTRUIT, DIN 
FONDURI PROPRII, 374 DE CASE (totalul 
orașului vechi : 210 locuințe).

• în cincinalul 1966—1970, noua Orșova 
și-a adăugat următoarele obiective de in
teres social :

— extinderi surse de apă (2,2 km) ; ali
mentări cu apă (18 km) ; extinderi re
țele apă (3,5 km); canalizare (8,9 km);

— 18,5 km de străzi noi;

— o nouă policlinică eu 210 paturi; un 
dispensar medical;

— trei modeme complexe comerciale ;

— un liceu cu 20 săli de clasă ; un in
ternat cu 208 locuri; 2 școli generale.

o Paralel cu strămutarea Orșovei, au fost 
strămutate în ostrovul Simian, vestigiile 
străvechii cetăți din sec. XV din 
insula Ada-Kaleh. Numai pentru restaurarea 
monumentelor istorice ale Mehedințului s-au 
alocat, în această perioadă, fonduri de 14/ 
milioane lei.

SATELE
Au fost construite 4055 case

& în cincinalul 1966-1970 au fost electrificate 

158 sate (66,1 la sută din totalul satelor electrificate 
i ■

ale județului). în aceeași perioadă, în 11 comune 

ale județului s-au deschis noi magazine sătești, în 

17 comune s-au construit școli generale, în 15 co

mune s-au dat în folosință noi săli de clasă în șco

lile existente. 3 noi cămine culturale și două grupuri 

sociale cu 100 de paturi s-av adăugat la dotările din 

ultimii ani ale satului.

Construcții ale cincinalului încheiat în orașul Turnu Severin : Poșta, Policlinica, „Parc* Hotel".

Modificările survenite In structura populației din județ — barometru sensibil al mișcărilor care definesc, !n actuala etapă, fluxul vieții sociale, al transformărilor economice — relevă, în Mehedinți, pe parcursul cincinalului pe care l-am încheiat, cel puțin cîteva date ce se impun atenției.
• Numărul salariaților din județ a crescut 

cu 15 691, adică cu PESTE 0 TREIME 

O In totalul numărului salariaților — PESTE UN SFERT

(25,2 la sută, față de 16,2 la sută in 1965) 

IL FORMEAZĂ CONSTRUCTORII

DESFACERILE DE MĂRFURI
• Dinamica desfacerilor de mărfuri cu amănuntul înregistrează următoarele 

creșteri :

— 45,1 LA SUTA LA MĂRFURI ALIMENTARE

— 54,2 LA SUTĂ LA MĂRFURI NEALIMENTARE

— 96 LA SUTA ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICA
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SCÂNTEIA - mărfi 9 februarie 1971

VOM ÎNFĂPTUI
PROGRAMUL DEZVOLTAR

A AGRICULTURII

Organizarea 
întreprinderilor 
de valorificare 

a legumelor

teatre CONTRASTE

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

, . Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU personal, sosesc din întreaga țară telegrame prin care participanții la consfătuirile de lucru ale cadrelor de bază din agricul- tura și activelor județene de partid, ca și participanții la adunările generale ale cooperativelor agricole de producție își exprimă adeziunea unanimă față ,e masuri adoptate de partid pentru îmbunătățirea organizării, pla
nificării și conducerii acestui important sector al economiei naționale. Tot- oaață, țaranii cooperatori, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, mecanizatorii tehnicienii și specialiștii se angajează să nu-și precupețească efor- «"Tl cu sP’rAț de răspundere sarcinile de mare insemnă-baza programului de dezvoltare a agri-tate pe care partidul le pune astăzi Ia culturii noastre socialiste.Dezbătînd multilateral problemele dezvoltării în perspectivă a agricul- turii,^ activul,comitetului județean de de bazj din agrj_ Argeș, se spune o înaltă apreciere de Comitetul Cen- de dumneavoastră tovarășe Nicolae

partid și cadrele cultura județului în telegramă dau măsurilor stabilite trai al partidului, personal, iubite _______.__________Ceaușescu, cu privire la îmbunătățirea planificării, organizării și conducerii acestei importante ramuri a economies naționale.Vă informăm, tovarășe secretar general, că multe dintre măsurile stabilite au fost îndeplinite. Au fost create 20 de consilii intercooperatiste, au fost reorganizate întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii. Adunările generale ale țăranilor cooperatori, care se desfășoară în prezent, adoptă cu încredere forme de organizare și retribuire a muncii după principiul acordului global. încrederea șl satisfacția cu care cooperatorii și mecanizatorii au primit noul ansamblu de măsuri se reflectă în participarea lor permanentă la muncă. Sînt, de asemenea, mai bine puse în valoare posibilitățile locale prin înființarea unor noi ramuri anexe. Consfătuirea noastră, ca și adunările generale ale cooperatorilor, apreciază că avem reale posibilități să obținem producții sporite in toate sectoarele, să ridicăm retribuția pentru munca prestată și totodată să livrăm fondului central și pieței peste plan 2 000 tone fructe, 1 000 tone legume, 1 500 hl lapte de vacă, 300 hl lapte de oaie, 300 tone carne, 5 tone lină și 100 000 ouă.Exprimăm Comitetului t Central,' dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae'Ceaușescu, angajamentul ferm ‘Că Vom milita<!cUhperseVdifeftță’ pentru traducerea îri viață ă întregului program de măsuri stabilit, pentru sporirea producției agricole.în telegrama trimisă de consfătuirea cadrelor de bază din agricultură și a activului de partid din județul Sălaj se spune, printre altele : Dind glas gîndurilor și sentimentelor tuturor lucrătorilor de pe ogoarele județului nostru, participanții la consfătuirea de lucru își exprimă recunoștința profundă față de conducerea partidului, în frunte cu dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija statornică ce o purtați dezvoltării agriculturii socialiste, ridicării continue a nivelului de viață al oamenilor muncii de pe ogoare, al întregului nostru popor. Pornind la înfăptuirea complexului de măsuri cuprinse in expunerea făcută de dumneavoastră la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970 și în alte documente ’ că în număr echipe mărul . , ..... ...____silii intercooperatiste recent constituite au trecut Ia înfăptuirea unor acțiuni privind zonarea și profilarea producției agricole. Totodată, ne preocupăm de aplicarea cit mai temeinică a măsurilor de organizare și re-

de partid și de stat, raportăm județ au fost constituite un însemnat de ferme, brigăzi și specializate, că a sporit nude asociații, iar cele 16 con-

tribuire a muncii în unitățile agricole.Subliniind sarcinile ce revin agriculturii județului nostru, participants la consfătuire se angajează să folosească mai bine condițiile create și posibilitățile de care dispun, astfel ca în acest an cooperativele agricole să depășească producția globală cu 3 la sută și să livreze la fondul central al statului, peste plan, 300 tone carne, 300 hl lapte și 500 tone legume.Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de pe meleagurile Sălajului, români și maghiari, aplicînd în viață măsurile stabilite de conducerea partidului, prețioasele indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru pe care ați făcut-o în județul nostru, vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate pe 1971, exprimîndu-și astfel atașamentul profund față de politica științifică a partidului și statului.Exprimînd adeziunea totală față de măsurile privind îmbunătățirea'organizării, planificării și conducerii a- griculturii și analizînd posibilitățile existente, membrii cooperativei agricole din comuna Mădăraș, jude- jul Bihor, se angajează, în telegrama adresată Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a livra, în anul 1971, la fondul central de stat : 120 tone grîu, 4 080 tone sfeclă de zahăr, 640 tone legume, 403 tone carne, 6 450 hl lapte, 14,5 tone lină.în telegrama adresată de membrii cooperativei agricole „Victoria" din Nădlâc, județul Arad, se arată :Aplicînd indicațiile prețioase date de dțimiieaVpajStră, tovarășeCeau.țescu, cu odazia vizitei pe care ați făcut-o în cooperativa noastră, ne angajăm să depășim producția globală, ca și veniturile stabilite. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubitul nostru conducător, că membrii cooperativei noastre vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor cuprinse în planul pe anul 1971.în telegrama lor, țăranii cooperatori, specialiștii și mecanizatorii din cooperativa agricolă din comuna Bo- zovici, județul Caraș-Severin, își iau angajamentul de a realiza toți indicatorii de plan : sporirea efectivului de ovine cu 1 500 capete peste prevederile planului, depășirea producției de lapte de oaie cu 33 la sută, livrarea către fondul de stat a peste 50 de tone fructe, curățirea a 700 hectare de pășune naturală, răni Comitetul Central, pe neavoastră personal, mult tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom precupeți nici un efort realizarea și depășirea planului de producție pe anul 1971, contribuind astfel la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Animați de un înalt patriotism socialist — se spune în telegrama adresată de membrii cooperativei agricole de producție din satul Plosca, comuna Bistreț, județul Dolj — ne

angajăm in fața Comitetului Central al Partidului Comunist Român, in fata dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. să depunem o muncă neobosită, pentru obținerea de producții tot mai mari, angajîn- du-ne să depășim planul producției globale cu 500 000 lei.întruniți in adunarea generală, se a- rată în telegrama cooperatorilor din comuna Itușetu, județul Buzău, ne exprimăm profunda recunoștință față de conducerea Înțeleaptă 
a partidului nostru, pentru atenția ce o acordă dezvoltării agriculturii cooperatiste. Am primit cu satisfacție măsurile privind perfecționarea organizării, planificării și conducerii agriculturii și considerăm că ele constituie soluția cea mai eficientă pentru ridicarea la nivelul cerut de partid a activității în agricultură.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom desfășura 
o muncă susținută pentru a ne înscrie cu realizări din ce în ce mai importante la marele efort de înflorire și prosperitate a patriei noastre socialiste.în telegrama cooperatorilor din satul Puțuri, comuna Castranova, județul Dolj, se arată : Ne vom concentra eforturile în direcția depășirii producțiilor planificate la hectar : cu 100 kg la grîu, cu 200 kg la porumb, cu 2 000 kg la sfecla de zahăr și cu 50 kg la floarea-soarelui. în sectorul zootehnic ne propunem să crească producția de lapte la fiecare vacă cu 50 litri și să livrăm peste 4 tone carne.însuflețiți de expunerea făcută de dumneavoastră, • ■ ■■ Nicolae Ceaușescu, la ședința de lucru a C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970 și de lucrările oonsfătuirii cu activul de partid și cadrele de bază din agricultura județului nostru, se arată în telegrama țăranilor cooperatori din satul Sărățeni, comuna Balaciu, județul Ialomița, ne angajăm să depunem toate eforturile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1971, la grîu, porumb, floa- rea-soarelui, sfeclă de zahăr și să obținem venituri suplimentare in sectorul legumicol și în zootehniei &Ne angajam, totodată, tovarășe'secretai' general, ca produsele' realizate, din depășirea planului să le vindem'' statului, contribuind prin aceasta la creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din patria noastră, la ridicarea bunăstării membrilor cooperatori.

A fost Încheiată una din principalele acțiuni întreprinse pentru acest an în vederea asigurării unei răspunderi unice în ceea ce privește producerea și valorificarea corespunzătoare și totală a legumelor — organizarea întreprinderilor pentru producerea și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor. Noile întreprinderi coordonează activitatea centrelor care se ocupă de producerea și valorificarea producției de legume și fructe in unitățile agricole de stat și cooperatiste pe suprafețe de 1 000— 1 500 hectare. A continuat, de asemenea, în perioada de iarnă, acțiunea de alcătuire a noi ferme legumicole, numărul ]or depășind în prezent 900 și înglobînd peste 75 la sută din suprafețele cultivate cu legume de unitățile agricole de stat și cooperatiste. Fermele dispun de mașini speciale, revenind în medie un tractor și utilajele aferente la 30 hectare cultivate cu asemenea produse. Au fost asigurate, totodată, semințe din soiuri mai bune la toate sortimentele, îngrășăminte chimice, substanță activă și s-au repartizat pentru aceste culturi numai terenuri amenajate pentru irigat. Concomitent, s-au desfășurat acțiuni de producție. Astfel, sînt cultivate 700 hectare sere cu tomate, castraveți, vinete, care vor fi desfăcute pe piețe începînd cu luna martie; s-a terminat însămînțarea suprafețelor prevăzute pentru obținerea răsadurilor de varză, conopidă și gulioare timpurii în adăposturi de polietilenă și continuă însămînțărila pentru obținerea de _ răsaduri la legumele timpurii în cîmp. Legumicultorii au construit peste 80 la sută din solariile prevăzute în acest an și au reparat pe cele existente în proporție de peste 75 la sută. Ei execută în prezent și alte lucrări de sezon, ca transportul și împrăștierea îngrășămintelor, confecționarea ghivecelor nutritive, revizuirea canalelor de irigații și repararea utilajelor.(Agerpres)
Locuri la odihnă

iubite tovarășe

(Agerpres)

și tratamentDe la agențiile județene de turism din întreaga țară se pot procura bilete pentru locuri la odihnă și tratament în trimestrul 1/1971, în stațiunile balneoclimaterice cu caracter permanent. Posesorii de bilete în această perioadă beneficiază de o serie de avantaje ; tarife reduse la cazare și masă, reduceri la costul transportului pe C. F. R. și I.T.A. In cazul serviciilor pentru odihnă asigurate unei singure persoane, în mai multe stațiuni de pe aceeași rută, se folo- '• sește uri singur bilet de călătorie.Serviciile pentru odihnă se pot acordă și pe perioade mai scurte ! sau mai lungi decît seria de 12 zile. De asemenea, la cerere, se poate asigura numai cazarea.Informații și înscrieri la agențiile și filialele de turism din țară.
- Kg

&

(Urmare din pag. I)și un profil specific muncii de conducere a societății românești de către partid, se evidențiază un stil distinct și precis conturat, o metodică permanentă, urmărită și aplicată sistematic : dialogul permanent cu poporul este o caracteristică fundamentală a activității Partidului Comunist Român. Efectiv, partidul nostru, realizează o conducere a vieții sociale bazată pe contactul viu, direct, nemijlocit al factorilor de cea mai înaltă răspundere cu masele largi ale oamenilor muncii, pe discutarea în spirit de profundă încredere, de receptivitate și stimă reciprocă sau, Intr-un singur cuvînt, în spirit tovărășesc, în spirit comunist, a tuturor problemelor dezvoltării construcției socialiste.Retrospectiva întîlnirilor evocate ne amintește accentele de uimire ale unui ziarist străin care își exprima surprinderea în fața faptului că secretarul general al partidului, președintele României, reușește să „aloce" atît timp deplasărilor în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii in pofida atît de înaltelor obligații ale funcțiilor de partid și de stat. Era, în această surprindere, o neînțelegere a unui fapt esențial — căci practica prezenței vii și a discuției directe cu masele cetățenilor se realizează nu în pofida, ci, exact dimpotrivă, tocmai în virtutea înaltelor sarcini de partid și de stat, este nu un corolar, ci o componentă intrinsecă a acestora.Această practică are ca punct cardinal, ca premisă fundamentală, convingerea fermă a partidului nostru potrivit căreia partidul comunist își realizează și trebuie să-și realizeze rolul de conducător în societate nu în mod declarativ, nu prin metode administrative, de comandă, ci prin linia sa politică-ideologică și prin legătura strînsă cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea, prin însușirea politicii partidului de către mase, pe baza Înțelegerii caracterului ei necesar, a ridicării conștiinței lor către nivelul conștiinței partidului. Pentru partidul nostru faptul că el constituie avangarda poporului nu a însemnat și nu înseamnă că organele sale, activiștii săi, indiferent de funcții, se pot distanța do popor sau situa deasupra sa ; parti
dul conduce nu singur, în numelo

Asigu- dum- stimate că nu pentru
>

-f

împreună cu poporul, oamenii muncii dinpoporului, ci Împreună cu _____ ___mijlocul cărora este plămădit, con- sultîndu-i și sfătuindu-se îndeaproape, eiaborînd liniile activității și muncind cot la cot pentru înfăptuirea acestora.Este o practică realmente și consecvent democratică nu numai prin metodele, forma șl instrumentele prin care se realizează — consultarea maselor, discuțiile publice, punerea în dezbaterea populară a celor mai importante măsuri de politică internă sau externă — ci, înainte de toate, prin concepția de bază care pornește de la faptul că în condițiile

cilita șl stimula atragerea maselor, a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, la activitatea de conducere se încadrează în această viziune.Se cuvine subliniată nu numai valoarea principială a unui asemenea mod de conducere, ci și înalta sa eficiență practică.Un asemenea mod de conducere a permis și permite partidului nostru elaborarea unei politici științifice și realiste, pe baza aprecierii exacte, corecte, nedeformate a stărilor de lucruri, examinate direct, de la sursă, cercetarea diferitelor probleme din unghiuri de vedere multiple, evitîn- du-se unilateralitatea — permite o

e Filarmonica de stat „George Enescu*  (la Ateneu) 
Român — sala Studio) : Recital de plan susținut 
de Peter Grossman și recital de vioară susținut d« 
Radu Iancovici, la pian O. Cucu — 20.
• Opera Română : Povestirile lui Hoffmann — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala Studio) 1 
Cui i-e frică de Virginia Woolf 1 — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : Leonce și Lena — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala Magheru) : Adio 
Charlie — 19,30; (sala Studio) : Cînd Luna e albas
tră — 20.
• Teatrul maghiar de stat din Cluj (In sala Co
media a Teatrului Național „L L. Caraglale") l 
Camera de alături — 20.
• Teatrul de stat din Galați (la Teatrul de Co
medie) : Ascensiunea unei fecioare — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata morii — 18.
• Teatrul „Țăndărică'1 (sala din Calea Victoriei) l 
Miul Cobiul — 17.
• Teatrul de revistă șl comedie „Ion Vasilescu*  i 
Siciliana — 19,30.
O Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) l 
Micul Infern — 19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Logodnicele aterizează la Paris — 19,30.
• Orchestra de muzică populară „Trandafir de le 
Moldova" din Bîrlad (în sala Teatrului Mic) : Le 
hanul Dochițel — 16; 20,30.
• Circul de stat: Internațional *71  — 19,39.

• Socoteala de acasă
...și cea de pe
șantier

cinema

• Un Italian în America : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Cîntecele mării : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, EXCEL
SIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MELODIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Ambasador al Uniunii Sovietice t VICTORIA — 
16,30; 18,30; 20,'30.
• Ultimul samurai ; CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
o Bătălia pentru Alger : MIORIȚA — ©; 21,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Z : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• In arșița nopții : RAHOVA — 15,30; 1®.
• Șoimii : RAHOVA — 20,15.
• Crimă șl pedeapsă : COTROCENI — 14,15; 18,15.
• Băieți buni, băieți răi : LUCEAFĂRUL — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, BUCUREȘTI — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21.
• Incineratorul : CENTRAL — 16; 18,30; 21.
• Cinci pentru infern : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vagabondul : LUMINA — 9—12,30 In continua
re ; 16,15; 19,45, AURORA — 9; 12,30; 16; 19,15.
© Atenție, broasca țestoasă 1 ; Marea călătorie a 
micului elefant, Ovoldul ; Ritmuri cardiace ; Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Brașov 
și Sibiu î TIMPURI NOI — 9—17 în continuare ; 
19; 20,45.
• Șapte mirese pentru șapte frați — 9; 10,30; 12,30;
14.30, Puccini — 16,30; 18,45, Uraganul — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Ursul și păpușa : GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 15; 
18,15; 20,30.
• B. D. intră în acțiune : DACIA — 8,45—20,30 în 
continuare, PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Șarada ; BUCEGI — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30,
• Genoveva de Brabant : GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.30, VOLGA — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Departe de lumea dezlănțuită : MOȘILOR 
15,30: 19.
• Fablio magicianul: MUNCA — 16.

O zicală cunoscută 
spune că socoteala 
de-acasă nu se potri
vește cu cea din tirg. 
In cazul de față, „aca
să" sînt constructorii 
Fabricii de materiale 
Izolatoare și ai Filaturii 
de bumbac din Vaslui, 
iar în „tirg" colabora
torii respectivilor con
structori. Ambele șan
tiere trec prin mari ne
cazuri, încă de la în
ceput de drum. De 
pildă, constructorii 
și-au făcut socoteala 
ca la începutul lui 
martie să inceapă înăl
țarea structurilor pre
fabricate la ambele o- 
biective. Simplu, dar 
numai pe hirtie, căci 
întreprinderile de pre
fabricate din Roman, 
Doicești, Turda au 
primit comenzile, fără 
să mai dea însă nici un 
semn de viață. Ca și

proiectanta respectivi, 
de altfel. Corespon
dentul nostru, Vasile 
Iancu, ne arată că do
cumentația sosită pe 
șantiere ajunge doar 
pentru acest trimestru. 
Nici o zi mai mult. Ce 
s-or fi gîndit 7 Proba
bil că fiind vorba de 
o fabrică de materiale 
izolatoare, n-o 
audă nimeni.

Nu-i încă tîrziu 
forurile de resort 
celor două unități 
neficiare de investiții
— Ministerul Indus
triei Materialelor da 
Construcții și Ministe
rul Industriei Ușoare
— să-și ascută auzul și 
tă ia cit mai repede 
măsurile de rigoare. 
Incit socoteala de aca
să să se potrivească cu 
cea din tirg — iar cea 
din birouri cu aceea de 
pe șantiere.

tă-i

ca 
ale 
be-

• Misterul milionului

tv

La începutul anului trecut, la Topolovățu Mare, județul Timiș, 18 cooperative agricole s-au constituit în- tr-o asociație cara și-a propus organizarea unei îngrășătorii de miei. Din fondurile alocate s-au construit opt tronsoano pentru adăpostirea a 10 000 de miei. Și iată că a venit ora bilanțului. La 31 decembrie 1970, în darea de seamă contabilă nu apar nici beneficii, dar nici pierderi. Numai la rubrica „producție neterminată" stă scrisă suma de aproape un milion lei. Pentru un neavizat, care mai și vede în „staulele" de alături vreo 2 000 de miei, lucrurile par în ordine. Realitatea este cu totul alta. în octombrie, cel mai tîrziu în noiembrie trecut, mieii trebuiau să fie vînduți pînă la unul. Or, la 20 noiembrie, în tronsoanele construite cu mare în- tîrziere se mal aflau 5 248 de miei. Și iată

că ce se spera să fie cîștig net s-a dus pe concentrate — din octombrie 1970 șl pînă In prezent consumîn- du-se cu hrana micilor ovine rămase o cantitate mare de furaje. Iar la această pierdere s-au a- dăugat altele. Din cei 10 363 de miei, care s-au perindat pină acum pe la îngrășăto- ria de la Topolovăț, 1 018 au murit, alți 468 au fost sacrificați pe loc ca să nu moară, în timp ce încă 1 030 au fost sacrificați la abator. Aceasta datorită condițiilor precare de igienă și de hrană. Așa se face că la capitolul mortalită- ților și sacrificărilor pierderile însumează 489 000 lei. Iată, așadar, misterul milionului de lei trecut la rubrica producție neterminată cînd de fapt e vorba de pierderi nerecuperabile.Dar chiar nu «e mal pot recupera — bineînțeles cu concursul vinovăților î
• Dilema cărămizilor

10,00—11,0 Teleșcoală. Emisiune în colaborare eu 
Ministerul Invățămîntulul • Fizică — clasa 
a VIII-a : Electromagnetica • Biologie — 
clasa a IX-a : Ramificația la plante. Circu
lația sevei brute și elaborate a Matematică 
— clasa a VIII-a : Fracții algebrice.

18,00 Deschiderea emisiunii. Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală. In cuprins : • Compozi
torul șl laboratorul său de lucru : Semicen
tenarul partidului șl creația simfonică româ
nească. Dialog cu Theodor Grlgoriu, secretar 
al Uniunii Compozitorilor • Discul româneso 
șl melomanii • O prezență activă în viața 
muzicală a orașului Cluj : Opera maghiară.

18.30 Cincinalul 1966—1970 în cifre șl Imagini.
18,35 „Toate pînzele sus 1“ — emisiune pentru pio

nieri.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pentru cel mid.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 ROMÂNIA '71 — AZI — JUDEȚUL GALAȚI. 

Emisiune de Emanuel Valeriu. Imaginea Lu
cian Penescu.

80.20 Seară de teatru : „Bărbați aleși" de Alun 
Owen. în distribuție : Laurence Olivier, Anna 
Calder-Marshall, Catharine Page, Paul Sco
field, Sean Connery

21.50 Telejurnalul de noapte.
22,00 Filmul documentar ■ împotriva întunericului 

■verde (II). Realizator Eugen Mândrie.
22,45 Expediția „Apollo-14" : amerizare și recupe

rare.

nească și să organizeze tențial al poporului, să treaga activitate socială, bogată, diversă, tumultuoasă, pe linia unor coordonate stabile, orientate convergent către obiective precise, majore.Un asemenea mod de conducere Îmbogățește politica partidului, con- ferindu-i — prin experiența și înțelepciunea poporului, prin concluziile filtrate de criteriile practicii — noi și noi orizonturi. Adeseori, examinarea unor situații sau probleme locale, a- nalizele întreprinse de conducerea da partid, de secretarul general al partidului cu colectivele de oameni ai muncii din diferite unități au permis

întregul po- îndrume în

Conducerea între
prinderii de materiala 
de construcții din Bir- 
cea, județul Hunedoa
ra, e dispusă să bage 
mina in foc (dacă nu 
s-ar frige) pentru ca 
să demonstreze că e 
urmărită de fatalitate. 
„Numai nouă ni se 
poate intimpla așa ce
va" — e răspunsul fără 
drept de replică primit 
de toți cei ce se miră 
de ceea ce se petrece cu 
noile capacități de pro
ducție, puse de curind 
în funcțiune, în timp ce 
nici producția celor 
vechi nu-și găsește 
desfacere. Noile lu
crări de investiții va
lorează 12 milioane lei, 
iar stocurile supranor- 
mative de produse fi
nite valorează și ele 
vreo 4 milioane lei.

Dar, de fapt, ce e cu 
noile capacități de pro
ducție 7 Nimic mai 
simplu: ele răspund 
cererii mereu in creș
tere de materiala da

construcții, în cazul de 
față, cărămizi dialit și 
vată minerală. Numai 
că respectiva conduce
re a unității a pierdut 
din vedere legăturile 
cu beneficiarii. Și, pre
văzătoare — după so
coteala ei — a urmărit 
numai mersul produc
ției, după cum ne 
transmite coresponden
tul nostru, Sabin Io- 
nescu, fără să se îngri
jească și de comenzi. 
Chiar și așa, jumătate 
din capacitatea pro
ducției nu este folosi
tă. Iar inginerul-șef, Olimpiu Matei, are un 
răspuns categoric: 
Realizăm planul 7 11 
realizăm...

Ca urmare s-a năs
cut dilema : să se mic
șoreze producția 7 — 
Nu, materialele sînt 
necesare 7 Să crească 
— cresc și stocurile ! Și 
ce bine s-ar rezolva 
lucrurile dacă s-ar lua 
mai in serios problema 
desfacerii. „

DIALOGUL PERMANENT CU POPORUL
socialismului întreaga putere nu numai că emană de la popor, ci aparține efectiv poporului, stăpin unic și deplin al destinelor sale. De fapt, aceasta conferă un conținut deplin conceptului de popor suveran. Se spune, pe drept cuvînt, că în condițiile socialismului oamenii muncii sînt nu numai producători, ci și stăpini ai mijloacelor de producție : socialismul trebuie să realizeze conștiința acestei calități, s-o cultive și s-o fertilizeze ; imperativul socialist de a ridica masele la creație istorică conștientă ar fi de neconceput fără atragerea șl participarea lor la elaborarea deciziilor.Mai mult, partidul nostru consideră — și acționează în consecință în practica socială — că, pe măsură ce se avansează în construcția societății socialiste, extinderea continuă a participării maselor la conducerea activității de stat, perfecționarea, permanentizarea — s-ar putea spune insti- tuționalizarea — formelor de participare se impun ca o cerință legică. Tot ce s-a tăcut în acești ani pe linia dezvoltării largi a democrației politice și economice, structurile noi, democratice, de conducere socială, create in intervalul de la Congresele IX și X ale partidului pentru a fa-

cunoaștere directă și o legătură vie între partid și mase, care conduce la înțelegerea clară a imperativelor momentului și cimentează încrederea reciprocă.„Partidul nostru — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pornește de la premisa că rezolvarea tuturor problemelor privind dezvoltarea societății noastre privește nemijlocit întregul popor, pe muncitori, pe țărani, pe intelectuali, pe toți cei care muncesc din patria noastră și că nu există problemă ce nu trebuie cunoscută de mase, asupra căreia oamenii muncii să nu-și spună euvîntul. Numai în felul acesta se creează garanția că măsurile elaborate de partid și de guvern corespund pe deplin Intereselor întregii noastre națiuni, asigură mersul hotărit înainte al patriei noastre".Un asemenea mod de conducere asigură și stimulează un schimb intim, în dublu sens, de substanță — osmoză de ginduri și preocupări intre partid și popor. Printr-un asemenea dialog fertil s-a creat acea vastă retortă In care se făuresc hotăririle partidului, avînd drept co-autor colectiv Întregul popor — ceea ce descătușează puternice forțe de progres, asigură partidului posibilitatea că u-

nu numai adoptarea unor măsuri de rezolvare rapidă a problemelor din respectivele unități, ci și elaborarea unor decizii fructuoase pe plan național, concluziile materializîndu-se în legi și măsuri de generală și rodnică aplicabilitate.Un asemenea mod de conducere sudează unitatea intregului popor în jurul partidului, cimentează coeziunea societății, a tuturor membrilor ei, fără deosebire de naționalitate, face ca partidul și poporul să fie de nedespărțit, în stare să aducă la îndeplinire sarcini grandioase, să biruia orice încercări. Numai cine nu a înțeles această trăsătură esențială a realității noastre sociale nu și-a putut explica cum de a reușit poporul român să învingă cu o asemenea vigoare dezastrul inundațiilor și să încheie triumfător un cincinal care, prin dimensiunile rezultatelor sale, va rămîne înscris In cronica noii noastre istorii.De altfel, s-ar putea spune că Însăși acțiunea largă desfășurată In aceste zile de presă pentru înfățișarea bilanțului cincinalului se inserează în aceeași optică de conducere democratică potrivit căreia poporul 
trebuie să fie informat exact asupra

tuturor aspectelor și tuturor rezultatelor muncii sale. în acești cînd ani muncitorii, țăranii, intelectualii, însuflețiți de patriotism fierbinte, au muncit cu eroism, au făcut sacrificii, au învățat cu dîrzenie și au înfruntat vitejește greutăți — și este o datorie. o obligație politico-morală să li se înfățișeze o amplă „dare de seamă", un bilanț precis. în graiul obiectiv al cifrei și imaginii.Acest mod de conducere s-a verificat ca unul din factorii cei mai dinamici ai dezvoltării României in acești ani, unul din principalii pro- pulsori ai progresului social. în acest mod — expresia unei înalte trepte de maturitate și responsabilitate — înțelege Partidul Comunist Român să conducă destinele națiunii, să a- sigure bunul mers al construcției socialiste în propria sa casă, spre a-și îndeplini cu cinste mandatul încredințat de popor și ca o autentică contribuție internaționalistă la întărirea forțelor mondiale ale socialismului.Această practică, metoda de conducere prin consultarea directă a maselor, prin receptivitatea față de părerile cetățenilor, se cere desigur prelungită și continuată la toate eșaloanele, generalizată la toate nivelurile. lărgită mereu, concentric, incit să devină forma permanentă de conducere a tuturor activităților, de către toate instituțiile noastre 60- ciale — organe și organizații de partid, organe centrale și locale de stat. Activitatea conducerii de partid, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, oferă în această privință un exemplu viu, direct, concret, un stil definitoriu — iar multiplicarea sa. la scara întregii societăți, se impune ca o cerință primordială, pentru declanșarea unor noi și noi torente de Inițiativă, responsabilitate, competență. pentru accelerarea înaintării către societatea socialistă multilateral dezvoltată.Pregătindu-se de sărbătorirea jubileului unei jumătăți de secol de viață și luptă consacrate intereselor fundamentale ale patriei și poporului român, ale cauzei socialismului. Partidul Comunist Român este hotărit să pășească și in viitor pe această cale, dezvoltînd și perfecționlnd continuu formele de consultare și atragere la elaborarea întregii sale politici a poporului, ca făuritor real al Istoriei României socialistei.

• Mijloace fixe,

...prea bine fixateîn multe cooperative agricole din județul Brăila sînt imobilizate mijloace fixe, a căror valoare se ridică la sute de mii de lei. La Bertești stau neutilizate 29 de pluguri pentru vii, care valorează aproape 17 000 lei ; la Ju- gureanu — un motor, care a costat 20 435 lei, stă din 1968 ; Ia Mă- rașu, de peste trei ani, zac un selector și o vînturătoare mecanică, a căror valoare se ri-

dică la peste 41000 lei. Alte mijloace fixe, printre care 1 000 metri pătrați răsadnițe, se deteriorează în magaziile sau ogrăzile unor cooperative agricole, cum sînt cele din Viziru, Du- dești, Țibănești și altele. Consiliile de conducere , pesemne, nu vor să înțeleagă că cu o asemenea atitudine față de mijloacele fixe, pagubele vor merge și ele....... la fix"I
și setea

Mai bine să priso
sească decît să nu se 
găsească — așa și-au 
zis, probabil, și tova
rășii din conducerea 
fabricii de hirtie și ce
luloză „Letea" din Ba
cău cînd au început să 
achiziționeze din dife
rite localități din țară și chiar din import o 
seamă de mașini și u- 
tilaje pe care nu le-au 
folosit niciodată. Ast
fel, in 1967 s-au „bă
tut" mult să obțină un 
sortisor de tip „Ko- 
wan", in valoare de a- 
proape 160 000 lei. L-au 
adus, i-au făcut probe 
timp de vreo 500 de 
ore, apoi l-au aruncat 
in magazie. Un an mai 
tîrziu, s-a cumpărat 
cu bani grei o ma
șină specială de cu
sut caiete. Dar abia

după ce au adus-o în 
fabrică și-au dat sea
ma că nu o pot folosi, 
deoarece la Bacău nu 
se lucrează tipurile 
respective de caiete. 
Cu electrostivuitoare- 
le s-a cheltuit și mai 
mult. Imediat ce le-au 
achiziționat, s-au apu
cat să le repare capi
tal. Acestora li se a- 
daugă un epurator și 
alte mașini și utilaje 
mai mici. Adevăratul 
cimitir de mijloace 
fixe nefolosite a adus 
întreprinderii mari pa
gube : înțelegem că la 
„Letea" este foarte 
mare setea — de ma
șini. Dar nu-i bine 
niciodată să bei cu o- 
chii închiși. Poate cos
ta scump. Chiar dacă 
„dai pe gît“ electrosti- 
vuitoare.
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] FAPTUL; Sosirea unei delegații a Comisiei
de politică externă a

'divers!
I Revelion

Noaptea revelionului, pentru întregul eșalon de ospătari, bucătari și bufetieri, este — după cum se știe — „noaptea cea mai lungă". O noapte de muncă dedicată bucuriei celor ce umplu pînă la refuz sălile restaurantelor. Dar cei ce muncesc atunci au și ei revelionul lor. E drept, întîrziat, însă nu mai puțin plăcut. La sfîrșitul săptămînii trecute, în localul restaurantului „Bulevard" din Ploiești se aflau în jurul mesei festive cî- teva sute de familii ale lucrătorilor din alimentația publică locală.Se spune că serviciul a fost ireproșabil. La anu și la mulți ani și... pentru toată lumea !
Nu amețiți
scriptele!în cursul lunii trecute, în sectoarele de vinificație din județul Iași a fost efectuat un control în pivnițe și în depozite. Cu a- cest prilej s-a constatat că în butoaie se află un plus de 39 000 litri de vin, în valoare de peste 140 000 lei, față de cantitățile înregistrate în scripte. Cele mai mari cantități ignorate de evidențele contabile s-au găsit la sectoarele Corpceni și Probota. După cum era și firesc, toate scriptele „amețite" cu cifre neconforme cu realitatea au fost umplute pînă la nivelul din... butoaie. Forurile de resort urmează să treacă acum la „trezirea" celor vinovați.
Bunica nu
putea opri
bolidulDe-a lungul șoselei ce trece prin comuna Luna (Cluj), acum cîteva zile, o bunică își ducea de 1 mină nepoțica. Circulau regula- I mentar pe partea stingă. La un I moment dat, nepoțica (Ana Ma- I ria Macra, în vîrstă de 5 ani) s-ă ■ desprins și a vrut W treacă peste 5 I drum. Dar chiar atunci i-a apărut în cale un autoturism condus de Ion Călbureanu din Me- I diaș : accident mortal. Cazul se I află acum sub ancheta organe- > lor de cercetare penală. Pentru ■ că, la neatenția bunicii, se a- I daugă ți depășirea limitei de vi- | teză a mașinii, prevăzută pentru , trecerea prin localități.
O cunos
cută... nere
zolvatăMersul trenului de persoane 1423 București — Pitești este o problemă cu aproape toate datele conoscute : de la ora plecării și pînă la... numărul călătorilor (îndeosebi salariați navetiști de la Mătăsaru, Fusea, Titu etc.) pe care-i deservește. Cu toate acestea însă, In fiecare dimineață, la plecarea din stația de formare, vagoanele se umplu pînă la refuz, pe traseu devenind adevărate citadele din care nu se poate nici ieși, dar nici intra ! In asemenea condiții, lăsînd la o parte celelalte inconveniente, pasagerii duși de val pînă spre mijlocul vagoanelor riscă să călătorească clandestin încă 2-3 stații. într-o situație similară (plus frigul din ultimele vagoane) se află și alte trenuri de pe unele linii mai mult sau mai puțin secundare : 14751 Pitești — Stolnici, 14221 Pitești — București ș.a. Și aceasta, în timp ce alte trenuri circulă cu vagoanele aproape goale. Pe cînd oare rezolvarea unei probleme care, orice s-ar spune, este totuși noscută de atîta vreme 7 cu-
A revenit

cî-

la pensieîntr-o notă publicată acum teva zile relatam că semnatarulunei scrisori adresate redacției, Gheorghe (Dolj), în pensionar de mai mulți ani, a redevenit, fără voie, salariat într-o instituție pe care nici nu o cunoaște ! în această situație, poșta începuse să-i aducă nu numai pensia, ci și salariul despre care nu știa nici măcar de unde-i venea. După publicarea notei în ziar, Gheorghe Buturoagă ne scrie că a fost vizitat de un reprezentant al sectorului de exploatare forestieră din Craiova, care, dintr-o eroare, îl indusese pe statele de plată. Cu a- cest prilej «-a stabilit că drepturile bănești în cauză aparțineau, de fapt, unui muncitor forestier din comuna Verbița, satul Verbicioara, care, datorită sesizării lui Gheorghe Buturoagă, a intrat apoi in posesia lor.

Buturoagă din Plenița ciuda faptului că este

Rubrică redactata da :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Populare a R. P. Bulgaria

vremea

Duminică seara a sosit în lă o delegație a Comisiei de externă a Adunării Populare a R.P. Bulgaria, în frunte cu Encio Staikov, președintele comisiei, care, la invitația Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, va face o vizită în țara noastră.Din delegație mai fac parte Dimi- tăr Bratanov, secretar al comisiei, Nikolai Gheorghiev și Gheorghi Pi- rinski, membri ai comisiei.

Capita- politică La sosire, In Gara de Nord, oaspeții au fost salutați de Mihai Dalea, președintele Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, Ilie Rădulescu, vicepreședinte, prof. Tudor Ionescu șl Emil Bălătici, membri.Au fost prezenți Spas Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

La invitația Ministerului Comerțului Interior, luni a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Comerțului Interior al R. P. Ungare, condusă de ministrul Istvan Szurdi.Delegația va purta tratative în vederea semnării unor protocoluri, privind schimburile directe de mărfuri și colaborarea tehnico-științifică pe anul 1971 între cele două ministere.La sosire, pe Aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Ni- colae Bozdog, ministrul, comerțului interior, și de alți membri ai conducerii acestui minister.Au fost prezenți ambasadorul R. P. rești, și membri ai
*Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene, ministrul forțelor armate ale Republicii: Socialiste România, general-colonel Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare ministrului apărării naționale al R.P.D. Coreene — generalul de armată Cie Hian.Tot cu acest prilej, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare consacrată acestui eveniment. Au fost prezenți Kang Iăng Săp, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene în Republica Socialistă România, colonelul Cie Ghil Rion, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București, și membri ai ambasadei. Adunarea a fost deschisă de generalul-locotenent Octavian Orban. A luat cuvîntul atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București. în încheiere, invitații au vizionat o expoziție de fotografii cu aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei Populare Coreene și un film artistic.Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București, a o- ferit o recepție luni Seara.Au participat general-colonel Mihai Burcă și general locotenent Ionel Va- sile, adjuncți ai ministrului forțelor armate, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au fost prezenți Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, șefi de misiuni diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.

Ferenc Martin, Ungare la Bucu- ambasadei.

Luni a sosit în Capitală Abdallahi Ould Sidya, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Mauritania în Republica Socialistă România.
★Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea Iui Râul Roa Garcia, ministrul relațiilor externe cubanez, pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a XlI-a aniversări a „Zilei Eliberării" — sărbătoarea națională a Republicii Cuba.
★Delegația Ministerului Sănătății, condusă de Alexandru Calomfirescu, adjunct al ministrului, care a făcut vizite în Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă Cehoslovacă s-a înapoiat în Capitală.în timpul vizitelor au fost semnate planurile de colaborare cu ministerele de resort din aceste țări pe perioada 1971-1972.
★Luni dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind din R. S. Cehoslovacă. delegația Uniunii Cen-

trale a Cooperativelor Meșteșugărești— UCECOM ‘ rășii Ilie UCECOM, și - formată din tova- Alexe, președintele Dumitru Cernicica, vicepreședinte, care au participat la consfătuirea conducătorilor organizațiilor centrale ale cooperației meșteșugărești din unele țări socialiste organizată, între 1—6 februarie, la Praga. ■
★sălii Palatului a fost dimineața, o expoziție Compania britanică Expoziția, fe- tlpurl

în foaierul deschisă, luni organizată de „Metalbox" din Londra,care este deschisă pînă la 12 bruarie, cuprinde numeroase de ambalaje metalice pentru Industria chimică, farmaceutică, cosmetică, industria alimentară etc.Concomitent, se desfășoară șl un simpozion tehnic în cadrul căruia vor fi prezentate conferințe de specialitate și proiecții de filme.La inaugurarea expoziției au participat specialiști din industria noastră de ambalaje, precum și reprezentanți ai unor întreprinderi de comerț exterior.A fost de față Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 februarie. In țară i 
Vreme în general închisă în jumă
tatea de nord-est a țării, unde vor 
cădea precipitații sub formă de 
lapoviță șl ninsoare. In celelalte 
regiuni cerul va fi variabil, iar 
precipitațiile neînsemnate. Dimi
neața șl seara se va semnala ceață. 
Vînt potrivit, cu intensificări tre
cătoare în Maramureș și Moldova 
în prima parte a intervalului, pre- 
dominînd din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 12 șl minus 2 
grade, iar maximele între minus 
3 șl plus 7 grade. La București : 
Vremea va fi în general închisă. 
Precipitații slabe. Vînt potrivit 
Temperatura în scădere ușoară în 
prima parte a intervalului, apoi 
va fi staționară. Ceață dimineața 
șl seara.
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Un nou succes
al tenisului românescTenismanul român, Ilie Năstase, a repurtat un strălucit succes internațional, înscriindu-și în palmares o nouă victorie de prestigiu. După ce a cîștigat zilele trecute turneul de la Omaha (Nebraska), redutabilul campion român a cucerit la Richmond (Virginia), în turneul disputat pe teren acoperit, trofeul importantului concurs denumit de organizatori „Fidelity invitational tennis tournament". Ilie Năstase a confirmat pe deplin clasa sa, demonstrînd spectatorilor că posedă la ora actuală o formă remarcabilă. EI l-a Întrecut în finală cu 3—6, 6—2, 6—4 pe americanul de culoare, cunoscutul jucător profesionist Arthur Ashe.Agențiile internaționale de presă subliniază în comentariile lor că Ilie Năstase a lăsat impresia unui jucător calm care știe ce vrea, mai ales în

momentele dificile ale finalei. Ziariștii nu uită să revină în comentariile lor și să remarce din nou că în cadrul concursului de la Richmond (Virginia) Ilie Năstase a eliminat în acest turneu o serie de mari campioni ca Pasarell (Porto Rico), Gime- no (Spania), Newcombe (Australia! și Arthur Ashe (S.U.A.), reaiizînd pe drept, cuvînt o veritabilă performanță. Fără îndoială, rezultatele realizate de Ilie Năstase confirmă declarațiile unor apreciați specialiști de peste hotare făcute anul trecut, care arătau - că tenismanul român este cotat drept unul dintre cei mai buni jucători din lume.în finala probei de dublu cuplul a- merlcan Arthur Ashe-Dennis Ralston a învins cu 7—6, 3—6, 7—6 pe australienii Rosewall-Newcombe.
În cîteva rînduii

„SAPT AMINA 
PREOLIMPICA"Competiția internațională „Săptă- mîna preolimpică" de la Sapporo a continuat pe diferitele baze sportive ale acestei stațiuni de iarnă japoneze care în 1972 va găzdui Olimpiada Albă.Proba de ștafetă 4X10 km a revenit schiorilor echipei U.R.S.S. care au totalizat timpul de lh 58’23’’84/100. Au urmat în clasament echipele Suediei — 2h 00’2”55/100 și Elveției — 2h 01’23”65/100. Rezultatul a fost consemnat de specialiști ca o surpriză, principala favorită fiind echipa Suediei. Din echipa sovietică s-a remarcat Tihonov care a realizat în schimbul său cel mai bun rezultat: 30’30”90/100.A început turneul de hochei pe gheață din cadrul săptămînii pre- olimpice de la Sapporo. Iată primele rezultate : Japonia—Norvegia 7—5 (0—1, 5—3, 2—1) ; Iugoslavia—Selecționata Honshu (Japonia) 9—3 (3—0, 3-1, 3—2).In proba de bob două persoane, după două manșe, echipajul român format din Ion Panțuru și Ion Zan- gor ocupă locul 7 cu timpul de 2’37" 46/100.

ALBANIA (tin.) — UNIVERSI
TATEA CLUJ 0—1Echipa de fotbal Universitatea Cluj a susținut la Elbasan un meci amical în compania selecționatei de tineret a Albaniei. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1-0).

NOI REZULTATE DE VALOARE au fost înregistrate în cadrul CAM
PIONATELOR DE NATAȚIE ALE 
AUSTRALIEL în proba feminină de 1 500 m liber, cunoscuta campioană Karen Moras a stabilit un nou record național cu performanța de 17'33"2/10. Noi recorduri au stabilit și Neil Rogers la 100 m fluture masculin cu 58”5/10 și Shane Gould la 200 m liber feminin cu 2’07’’8/10.

DUPĂ DISPUTAREA A 5 RUNDE, în turneul internațional masculin de șah de la Malaga conduce marele maestru spaniol Arturo Pomar cu 4 puncte, urmat de Medina (Spania) și Lubojevici (Iugoslavia) — 3,5 puncte, Ciociltea (România) și Benko (S.U.A.) — 3 puncte etc.
PREGĂTIREA UNIVERSITARĂ

(Urmare din pag. I)Timișoara, în Academia de studii e- conomice. Sub forma unor stagii de specializare și perfecționare, în special pentru cadre din economie, s-au organizat și cursuri cu caracter postuniversitar, mai ales prin CEPECA. De asemenea, au fost pregătiți, ad-hoc, în unele centre de calcul, diverși specialiști ca viitori utilizatori sau beneficiari ai tehnicii de calcul. Cu toate aceste eforturi, rezultatele obținute pînă acum nu s-au ridicat la nivelul cerințelor economiei și științei noastre în plin avînt. Este o realitate care se cere evaluată în întreaga structură a implicațiilor sale, acum cînd, prin cele mai recente indicații ale conducerii de partid, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, extinderea tehnicii de calcul și crearea progresivă a sistemului național unitar informațional, promovarea ciberneticii și informaticii în producție și gestiune sînt subordonate mult mai direct, și cu întregul lor potențial de modernizare, activităților de conducere și planificare a economiei. Și cum rezolvarea acestei probleme complexe cere numeroși specialiști în cercetarea și proiectarea sistemelor de calcul, în elaborarea programelor de bază, în fabricarea echipamentelor de calcul, în întreținerea acestora, în utilizarea și exploatarea sistemelor informatice, este clar că învățămîntu-

lui superior îi revine sarcina primordială de a pregăti ingineri, economiști, matematicieni în specialități inedite pînă nu de mult — ca analiști de sisteme, analiști de modele matematice, programatori — astfel încît numărul cadrelor de informati- cieni cu pregătire superioară să poată crește vertiginos, înzecindu-se în cîți- va ani. In același timp, caracterul prioritar al învățămîntului și cercetării cibernetice trebuie să se concretizeze și în domeniul ciberneticii economice, fără ca prin aceasta să se neglijeze alte ramuri complexe, cum ar fi cele biologice sau sociale.Pentru explicarea acestor necesități nu e nevoie de o argumentare specială. Cele mai puternice argumente le oferă viața economică și socială însăși, în cuprinsul căreia promovarea metodelor științifice moderne de planificare, conducere și organizare a proceselor economice este de neconceput fără folosirea ciberneticii, fie și numai pentru faptul că sistemele economice prezintă caractere cibernetice marcate. îmbinat cu metodele și mijloacele teoretice și tehnice ale informaticii în economie, învă- țămîntul ciberneticii economice trebuie, așadar, să se impună în primul rînd prin eficacitatea folosirii disciplinelor acestei ramuri a ciberneticii în dezvoltarea economiei pe baze științifice. Matematizarea — concepută în spiritul matematicii moderne — a multor discipline ale științelor economice a adus calculul economic și cibernetica economică p«

primul plan al actualității în cercetarea economică. Ceea ce face ca a- tributul prioritar al învățămîntului ciberneticii economice să apară ca o consecință indispensabilă.Și enumerările ar putea continua. Pentru că cercetările operaționale, care se grupează în numeroase discipline — ca programarea matematică, teoria deciziei, teoria firelor de așteptare, teoria stocurilor etc. — pot fi de asemenea, încadrate în cibernetică și, în particular, în cibernetica economică. Tocmai de aceea ele au început a fi studiate în Academia de studii economice și în Facultatea de matematică și mecanică a Universității din București, de unde vom obține, de altfel, în actualul an universitar, prima serie de specialiști matematicieni în acest domeniu. Caracterul prioritar al învățămîntului ciberneticii se reflectă și în învățămîntul cercetărilor operaționale, chemat să capete o amplă dezvoltare în anii noului cincinal șl în deceniul 1971— 1980.Am consemnat doar cîteva elemente. Dar chiar și din această succintă relatare rezultă clar imperativul ca rfiodernelor programe economice de dezvoltare a țării să le fie corelate programe corespunzătoare de dezvoltare a învățămîntului superior cibernetic, automatic, informatic — programe concepute cu realismul actualității, dar și cu clarviziunea perspectivei, pentru a fi utile și peste 5—10 
ani.

viața internațională_____
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

PLENAREI C.C. AL P.M.U.P.
Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek,

prim - secretar al C. C. al P. M. U. P.VARȘOVIA 8 (Agerpres). — După cum anunță agenția P.A.P., la 7 februarie, în cea de-a doua zi a lucrărilor celei de-a 8-a Plenare a C.C. al P.M.U.P., primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, a rostit o cuvîntare, în care a făcut o analiză a crizei din decembrie din Polonia și a principalelor ei cauze. El a subliniat că motivul direct al crizei a fost creșterea prețurilor la principalele produse alimentare, creștere cara a fost efectuată fără asigurarea echivalentului necesar pentru familiile cu veniturile cele mai mici.Apreciind evenimentele de pe litoral, E. Gierek a subliniat că manifestările muncitorilor au avut inițial un caracter calm. Nu a fost însă începută o discuție sinceră cu muncitorii, și încordarea s-a menținut. In cele din urmă, evenimentele s-au deplasat în stradă și au căpătat un caracter stihinic, nedorit de partici- panții la demonstrația muncitorească, dar aceștia nu au fost în stare să stăpinească situația. Valul demonstrațiilor a adus in stradă elemente antisociale. Fenomenele destructive din cadrul evenimentelor din decembrie au fost definite de E. Gierek drept urmări colaterale ale evoluției evenimentelor, la baza cărora se afla un conflict cu caracter social. Folosirea forței ca răspuns la manifestațiile muncitorești nu numai că nu a contribuit la evitarea crizei, dar, dimpotrivă, a dus la ascuțirea acesteia, a amenințat cu o catastrofă.Apreciind in mod critic încercările de rezolvare a conflictului cu clasa muncitoare prin intermediul forței, E. Gierek a subliniat că tocmai a- ceastă hotărîre a fost adoptată atunci de fosta conducere, în ciuda părerii majorității zdrobitoare a activului de partid, fără consultarea întregului Birou Politic al C.C. al P.M.U.P. și chiar fără informarea asupra situației de pe litoral a participanților la ședința plenară a Comitetului Central din 14 decembrie.In acest context, E. Gierek a arătat că manifestațiile muncitorești de pe litoral, la fel ca și manifestările de nemulțumire în alte orașe ale țării nu au fost îndreptate împotriva orinduirii socialiste.E. Gierek a comunicat că, în timpul evenimentelor de pe litoral, au fost uciși sau au murit din cauza rănilor 45 de persoane și au fost rănite 1165 de persoane, dintre care 564 civili, 531 lucrători ai miliției civile și 70 de soldați. ■■■':>Continuînd să caracterizeze cauzele sociale și politice ale evenimentelor din decembrie, E. Gierek a arătat că principalul lor izvor a fost slăbirea și încălcarea gravă a legăturii dintre conducerea partidului și clasa muncitoare și alte pături ale oamenilor muncii. Vreme îndelungată a crescut nemulțumirea față de politica economică și socială, metodele de conducere, activitatea partidului și a statului, nemulțumire care se transforma într-o criză de încredere față de conducerea de partid și de stat. An de an erau încălcate tot mai mult proporțiile socialmente fundamentate dintre creșterea producției mijloacelor de producție și creșterea producției mijloacelor de consum. Creșterea medie anuală a salariului real a reprezentat mai puțin de 2 la sută. Pentru unele grupe de oameni ai muncii, veniturile reale s-au micșorat chiar într-o anumită măsură. Toate aceste fenomene erau însoțite de intensificarea acuității altor probleme sociale, mai ales a problemei locuințelor. A avut loc, de asemenea, o slăbire a rolului conducerii planificate centrale a economiei naționale. Guvernul a adoptat o poziție pasivă ; o influență deosebit de negativă asupra întregii politici economice și sociale a avut-o în ultimii ani lipsa unei concepții de perspectivă privind dezvoltarea țării. Pierzînd legătura cu partidul, conducerea impunea metode administrative de activitate.La cel de-al V-lea Congres al partidului au fost adoptate hotărîri juste. Acestea indicau necesitatea de a se trece la modernizarea economiei țării, necesitatea dezvoltării vieții ideologice, a fundamentării politicii de cadre pe criterii sigure, precum și alte obiective juste. Hotărîrile congresului nu au fost însă înfăptuite, a spus E. Gierek.Au dispărut limitele responsabilității instituțiilor și ale diferitelor persoane. Rolul Biroului Politic, al Secretariatului și al Comitetului Central a fost limitat. Aceste organe au fost înlocuite prin așa-numita conducere restrînsă, alcătuită din cîteva persoane.Trecînd la calificarea rolului Iui Wladyslaw Gomulka, E. Gierek a subliniat că, pentru acest lucru, este necesar un termen mai îndelungat și că această apreciere trebuie să fie dreaptă, în așa fel încît să nu micșoreze prin nimic meritele sale personale față de partid și stat.E. Gierek a subliniat că toate cauzele și izvoarele recentelor evenimente se reduc în mod exclusiv la abaterile de la linia politică justă a partidului, de la normele leniniste de activitate ale acestuia. Linia generală a construcției socialismului în Polonia sub conducerea partidului, privită din punct de vedere al perspectivei istorice a soartei poporului, rămîne o linie justă și de neclintit.Făcînd apoi o caracterizare a sarcinilor de viitor, E. Gierek a spus că lucrul cel mai important și mai urgent este să se asigure dezvoltarea producției și creșterea productivității muncii și, pe această bază, îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor muncii, îmbunătățirea situației sociale. Trebuie să se schimbe situația în domeniul salariilor. In legătură cu aceasta, s-a hotărît să se amine punerea în aplicare a unui sistem de stimulare prin cointeresare materială, care conținea anumite idei juste, dar în forma sa concretă prevedea o limitare de fapt a creșterii salariilor și o reducere a numărului celor ocupați în producție. Este necesar să se rezolve în mod mai rapid și mai eficient problema locuințelor. încă în anul viitor, noile apartamente trebuie să cuprindă cu 15 000 familii mai mult decît în anul curent. Următoarea problemă importantă este necesitatea de a se îmbunătăți situația femeilor muncitoare.E. Gierek a subliniat că in munca pentru om, pentru satisfacerea nece

sităților sale materiale rezidă sensul principal al economiei socialiste. Totuși, ar fi greșit să se reducă viața noastră personală și socială în mod exclusiv la consumul de bunuri materiale. La fel de importante în viața fiecărui om sînt sentimentul perceperii securității sociale, perspectivele pe care le vede în fața sa, a copiilor săi, a țării sale.O deosebită atenție a fost acordată de E. Gierek problemei elaborării strategiei dezvoltării social-eco- nomice viitoare, lucru care va face obiectul unei ședințe a Comitetului Central. Vor fi examinate sarcinile pină în anul 1975. Totodată, se va lucra la programul de dezvoltare a economiei naționale pînă în anul 1980.Prezentînd direcțiile de perspectivă ale strategiei dezvoltării, E. Gierek a relevat, în primul rînd, necesitatea modernizării economiei naționale, a întăririi reale pe calea revoluției teh- nico-științifice, a accelerării dezvoltării mecanizării etc. Pentru a se imprima un caracter mai modern sistemului de conducere, Biroul Politic și guvernul vor crea un colectiv de specialiști marcanți, compus din teoreticieni și practicieni din diferite domenii.E. Gierek a acordat, de asemenea, o deosebită atenție dezvoltării democrației socialiste, ca o condiție a progresului accelerat. Este vorba, în primul rînd, ca formele vieții democratice, a căror esență le exprimă ideea leninistă de participare a maselor la conducerea țării, să fie dezvoltate și îmbogățite în practică. Astfel, de exemplu, sarcina de bază a sindicatelor trebuie să fie grija față de condițiile de muncă, față de problemele sociale. Concomitent, sindicatele trebuie să creeze o atmosferă favorabilă creșterii productivității muncii și îndeplinirii sarcinilor de producție, lucru care are o importanță hotărîtoare pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii. Este necesar să fie continuată și perfecționată practica consultărilor cu clasa muncitoare și alte categorii de oameni ai muncii. Un astfel de caracter au avut întîlnirile conducerii partidului și guvernului cu muncitorii de pe litoral. Ele trebuie să pătrundă temeinic în practica vieții sociale din Polonia. Sînt îndreptățite, de asemenea, cererile privind întărirea rolului organelor reprezentative la toate nivelurile, în special în ce privește Seimul, al cărui rol trebuie să crească atît în domeniul legislativ, cît și în controlul activității guvernului.In partea cuvîntăril privind problemele internaționale, E. Gierek a subliniat că partidul continuă politica externă justă în toate problemele fundamentale. In toate problemele de bază ale luptei pentru întărirea poziției și unității statelor socialiste și întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale, ale luptei pentru securitate și pace în întreaga lume, P.M.U.P. colaborează cu P.C.U.S. și alte partide frățești.Alături de țările Tratatului de la Varșovia, Polonia militează pentru destindere în Europa. E. Gierek a declarat că, datorită poziției hotărlte 
a Poloniei, la 7 decembrie 1970 a fost încheiat tratatul privind bazele normalizării relațiilor dintre Polonia și R. F. a Germaniei, tratat care are o mare importanță pentru întărirea securității în Europa.Făcînd o caracterizare a situației din interiorul partidului și a dezvoltării democrației interne de partid, E. Gierek a abordat problema garanțiilor de viitor, care se reduc la aceea ca partidul să-și îndeplinească funcțiile sale de forță conducătoare în conformitate cu ideologia marxistă, sprijinindu-se pe principiul leninist al centralismului democratic.Schimbările efectuate de cea de-a 7-a plenară, a spus E. Gierek, au pus bazele unei îmbunătățiri radicale a politicii și a metodelor și stilului de muncă. Aceasta permite partidului să-și transpună tn viață mai bine linia sa generală a construcției socialiste. Importanța sarcinilor impune acum să ne gîndim la următoarea ședință plenară a C.C. asupra problemei convocării grabnice a celui de-al VI-lea Congres al partidului, a spus Edward Gierek.

★După cuvîntarea rostită de Edward Gierek, plenara a adoptat următoarea hotărîre :„Comitetul Central:— Aprobă deplin aprecierea făcu
tă evenimentelor din decembrie șl sarcinile partidului trasate în declarația Biroului Politic și cuvîntarea primului secretar al C.C., tovarășul Edward Gierek.— Recomandă guvernului să-și continue mai energic activitatea privind precizarea in continuare a sarcinilor anului în curs și ale cincina

lului în ansamblu, în colaborare eu conducătorii și specialiștii din economie și prin consultare cu un larg activ obștesc în toate ramurile e- conomiei naționale.— Recunoaște ca fiind necesară grăbirea convocării celui de-al VI-lea Congres al partidului, menit să traseze perspectiva dezvoltării țării și să elaboreze direcțiile programatice ale construcției socialiste în viitor în condițiile democrației socialiste, conform intereselor și năzuințelor clasei muncitoare și ale poporului".S-a trecut apoi la examinarea celui de-al doilea punct al ordinii da zi, consacrat problemelor organizatorice.Plenara a adoptat următoarele hotărîri :„Comitetul Central al P.M.U.P. a făcut o apreciere a cauzelor și dezvoltării evenimentelor din decembrie și a rolului fostului prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., tovarășul Wladyslaw Gomulka, în acumularea cauzelor și în dezvoltarea acestor evenimente.Apreciind cum se cuvine meritele din trecut ale tovarășului Wladyslaw Gomulka în fața partidului și a țării, Comitetul Central consideră, în același timp, că greșelile serioase în conducerea partidului din ultimii ani, care au dus la slăbirea legăturii acestuia cu poporul, la acumularea de deformări în dezvoltarea economiei naționale și, în sfîrșit, la o criză politică deschisă și la metode injusta folosite pe parcursul acestei crize, fac imposibilă participarea în continuare a tovarășului Wladyslaw Gomulka la activitatea Comitetului Central.Dar, avîndu-se în vedere absența tovarășului Wladyslaw Gomulka, din cauza stării sănătății, la cea de-a 7-a Plenară a C.C., precum și la actuala plenară, Comitetul Central a hotărît să-i retragă temporar tovarășului Wladyslaw Gomulka drepturile da membru al Comitetului Central".Comitetul Central, constatînd că tovarășul Zenon Kliszko — în cursul, activității sale in funcția de membru al Biroului Politic și de secretar al C.C. a pricinuit partidului o daună serioasă ca urmare a greșelilor admise în politica de cadre, pe frontul ideologic, precum și în alte domenii de activitate — în timpul evenimentelor din decembrie de pe litoral a manifestat.o lipsă/a simțului realității și, acționînd în mod iresponsabil, a contribuit la ascuțirea conflictului cu clasa muncitoare din Gdansk și Gdynia, a hotărît să-1 scoată pe tovarășul Zenon Kliszko din componența Comitetului Central.Comitetul Central, constatînd că tovarășul Boleslaw Jaszczuk — în cursul activității sale în funcția de membru al Biroului Politic și secretar al C.C. răspunzător cu problemele politicii e- conomice — se amesteca nemijlocit în mod inadmisibil și autoritar în activitatea guvernului și a administrației economice — a contribuit la impunerea unei serii de soluții economice greșite, devenite cauză a evenimentelor din decembrie 1970, a hotărît să-i scoată pe tovarășul Boleslaw Jaszczuk din componența Comitetului Central.Comitetul Central a primit demisia lui Antoni Walaszek din funcția de membru al Comitetului Central al P.M.U.P.Din rîndul membrilor rupleanți ai C.C. al P.M.U.P., plenara a ales în componența Comitetului Central pe următorii tovarăși: Ryszard Jendrzjez, operator macaragiu la uzina de mașini agricole „Pioner", Stanislaw Ku- zinski, șeful Secției industrie ușoară, comerț și construcții a C.C., Jozef Urbanowicz, general de divizie, șeful Direcției politice superioare a armatei poloneze, ministru adjunct al apărării naționale, și Franciszek Wis- niowski, electromontor, brigadier la șantierele navale Gdansk-nord.
★Primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, a dat citire scrisorii lui Stanislaw Kociolek, avînd următorul conținut:„Fiind unul din membrii Biroului Politic care au fost prezenți în timpul evenimentelor din decembrie pe litoralul de la Gdansk, nu am putut — în măsura responsabilității politice cu care am fost învestit — să preîntîm- pin evoluția extrem de complicată și dificilă a acestor evenimente.în legătură cu aceasta, conștient de responsabilitatea mea, fapt despre care am vorbit nemijlocit după aceste evenimente, rog Comitetul Central să primească demisia mea din funcția de membru al Biroului Politic și de secretar al C.C.".Comitetul Central a primit demisia lui Stanislaw Kociolek.In afară de aceasta, Comitetul Central a primit demisia lui Ignacy Loga- Sowinski din funcția de membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.

REZOLUȚIILE CONFERINȚEI
EXTRAORDINARE A O.P.E.C.VIENA 8 (Agerpres). — Cea de-a 22-a Conferință extraordinară a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), care s-a desfășurat la Teheran în zilele de 3 și 4 februarie, a adoptat două rezoluții, ratificate de toate statele membre.Rezoluțiile, date publicității în capitala Austriei, stipulează că societățile petroliere occidentale ce acționează în țările din zona Golfului Persic au posibilitatea de a accepta, pînă la 15 februarie, cererile minime in materie de fiscalitate care le-au fost prezentate de către țările exportatoare. Revendicările se bazează pe hotărîrile adoptate de conferința O.P.E.C. de la Caracas, care prevăd a- plicarea unui impozit minim de 55 la sută asupra beneficiilor realizate 

de companiile petroliere occidentale.

In cazul in care aceste exigențe nu vor fi acceptate — se subliniază în rezoluțiile publicate la Viena — membrii O.P.E.C. din regiunea Golfului Persic (Abu Dhabi, Arabia Sau- diiă, Iran, Irak, Kuweit, Qatar) vor adopta, de la 15 februarie, măsuri legislative sau administrative pentru a le impune companiilor străine. Dacă una dintre societățile occidentale nu va respecta aceste reglementări, ea va fi supusă din partea tuturor membrilor O.P.E.C., începind de Ia 22 februarie, la sancțiuni mergînd pînă Ia embargoul total asupra livrărilor de petrol.Sporirea, generală a prețurilor la petrolul brut, se arată în rezoluții, trebuie să reflecte evoluția prețurilor la produsele petrolifere pe piața mondială.



viața internațională______
SFIDÎND OPINIA PUBLICĂ MONDIALĂ

Laosuâ a fost invadat
de forțe armate americano-saigoneze

SAIGON 8 (Agerpres). — Luni dimineața, in cadrul unei operațiuni de anvergură denumite „Lam Son-719", peste 20 000 de militari saigonezi, însoțiți de detașamente de parașutiști, formațiuni ale „beretelor verzi", blindate, avioane, elicoptere de luptăsaigoneze și americane toriul Laosului.Această operațiune, care, după cum s-a precizat la Saigon, ar urma să dureze între 10 zile și o lună, se desfășoară intr-o zonă al cărei perimetru este de 30—50 km în interiorul teritoriului laoțian.Pătrunderea trupelor saigoneze în Laos a fost anunțată luni, la ora 03.15 G.M.T., de șeful administrației saigoneze. La rîndul său, comandamentul S.U.A. de Ia Saigon a dat publicității un comunicat în care se arată că acțiunile de luptă ale trupelor saigoneze beneficiază de întregul sprijin al aviației, artileriei și elicopterelor forțelor militare americane. Aviația și elicopterele americane — se specifică în comunicat — asigură, de asemenea, transportul trupelor și materialelor de luptă și vor acorda orice „sprijin suplimentar ce ar deveni necesar". Forțele terestre americane dislocate în prima regiune militară

și unități do geniu, au pătruns pe teri-

URUGUAY

Crearea Frontului unit 
al forțelor populare

VII REACȚII
■5NEW YORK 8 (Agerpres). — Purtătorul de cuvint al secretarului general al O.N.U., U Thant, a dat publicității o declarație care califică „invazia în Laos a trupelor saigoneze, sprijinite de aviația americană", drept „încă un episod deplorabil din istoria războiului barbar din Indochina". Secretarul general, se spune în declarație, a apreciat întotdeauna că problema Laosului trebuie să fie rezolvată de laoțieni înșiși și în acest spirit el a preconizat în mod constant negocieri între guvernul prințului Suvanna Fuma și Frontul Patriotic Laoțian. El a adresat această propunere personal prințului Suvanna Fuma, premierul Laosului, la 12 octombrie 1970. U Thant și-a exprimat temerea că intervenția trupelor saigoneze în Laos ar putea constitui o lovitură fatală împotriva Acordurilor de la Geneva din 1962, care interzic în mod explicit o asemenea intervenție. „Secretarul general al O.N.U., se spune în declarație, folosește și a- ceaStă ocazie pentru a adresa guvernului din Laos apelul de a angaja imediat discuții cu Frontul Patriotic Laoțian condus de prințul Sufanu- vong".WASHINGTON.— Senatorul Edmund Muskie, unul dintre posibilii candidați din partea partidului democrat la alegerile prezidențiale din anul 1972, a declarat, într-o emisiune televizată, că „orice operațiune declanșată în Laos este greșită și nu poate fi motivată în nici un fel". Muskie a subliniat contradicția care există între declarațiile liniștitoare ale administrației în legătură cu evoluția situației din Indochina și marile cheltuieli militare preconizate de S.U.A. „Asigurările președintelui privind evoluția conflictului din Indochina sînt contrazise de proiectele bugetare. în locul reducerii sumelor alocate războiului, sîntem martorii unei creșteri continue a acestora" — a spus Muskie. EI s-a pronunțat, totodată, în favoarea stabilirii de către administrație a unui termen limită de retragere a trupelor din Indochina.Vorbind la rîndul lor, în cadrul unei emisiuni televizate, senatorii John Sherman Cooper și Frank Church, coautorii legii privind interzicerea dislocării de trupe americane In Cambodgia, Laos și Tailanda, au cerut președintelui S.U.A. „să risipească îndoielile provocate de actuala sa politică în Indochina, printr-o de

sud-vietnameză (la sud de zona demilitarizată) se află „în stare permanentă de alarmă". Artileria americană instalată în Vietnamul de sud va fi la dispoziția trupelor de la Saigon, care acționează în Laos, precizează același comunicat.Un purtător de cuvînt al Ministerului Apărării al S.U.A. a confirmat participarea aviației americane la a- gresiunea trupelor saigoneze în Laos.WASHINGTON. — Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a declarat că operațiunea din sudul Laosului a fost plănuită încă de la sfîrșitul anului 1970, dar că ea a fost amînată luna trecută în timpul vizitei la Saigon a ministrului apărării, Melvin Laird. El a spus că președintele n-a ezitat nici un moment să aprobe această operațiune.
DE PROTEST

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — In Uruguay a luai ființă un larg Front unit al forțelor populare. In noua formațiune politică au intrai partidele comunist, socialist, muncitoresc revoluționar, național, creștin- democrat, partidul Blanco și alte grupări de stingă. La ședința de constituire, .care a avut loc la Montevideo, reprezentanții acestor partide au declarat că țelul lor comun este lupta împotriva oligarhiei și a reac- țiunii care mențin țara în înapoiere economică și socială și tolerează subordonarea intereselor ei monopolurilor străine.Crearea frontului este rezultatul eforturilor depuse de mal mulți ani pentru unirea forțelor progresiste ale țării, în scopul înfăptuirii unor adinei transformări social-economice. Bazele lui au fost puse în 1962,. cînd s-a format Frontul de eliberare de stin

gă, compus din partidul comunist șl o serie de grupări și organizații de stingă.Comentînd constituirea frontului unit, ziarul „POPULAR" scrie : „A- ccastă mișcare are într-adevăr rădăcini adinei in popor. Ea a fost precedată de ani de luptă aspră, care au Învățat masele să vorbească lințba unității — principala armă in bătălia pentru libertate, cuceriri economice și sociale, pentru un program de acțiune popular și antiimperialist. Această unitate în lupta pentru revendicări sociale se transformă acum intr-o unitate politică. Ea poate smulge puterea din miinile bancherilor și păturilor privilegiate". Ziarul subliniază că formarea frontului ar putea reprezenta începutul unei cotituri în istoria politică a Urugua- yului.
Reforma agrară in atenția 

guvernului chilian

ECOURI FRANCEZE 
in legătură cu apariția volumului 

biografic „Nicolae Ceaușescu"

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA IOAN GRIGORESCU

Ziarul nostru a anunțat recenta apariție în librăriile franceze a studiului biografio „NICOLAE CEAUȘESCU", semnat de publicistul Michel P. Hamelet, infornrind despre primirea călduroasă de care s-a bucurat din primul moment această lucrare, atît in rindurile cititorilor cit și în coloanele presei. Apariția volumului suscită în continuare un interes viu în cercurile largi ale opiniei publice, ale presei franceze. In legătură cu aceasta corespondentul nostru dă la Paris ne transmite :In ultimele zile s-au putut consemna noi aprecieri elogioase cu privire la volumul consacrat vieții și operei președintelui Nicolae Ceaușescu ; deși a trecut doar un scurt răstimp de la apariția lucrării, ea este de pe acum considerată ca una dintre cele mai

clarație — făcută în comun cu Congresul — în care să-și afirme hoță- rîrea de a retrage complet trupele din Asia de sud-est, inclusiv aviația". Reamintind că, în iunie trecut, Casa Albă a exclus posibilitatea acordării unui sprijin aerian trupelor saigoneze în Cambodgia, senatorul Church a cerut președintelui să prezinte Congresului motivele care l-au determinat să schimbe această politică. Church a relevat caracterul „lipsit de sens și de perspectivă" al actualei implicări americane în Indochina.„Sub o mantie a secretului, care a sustras poporului american și Congresului informații ce constituiau date general cunoscute la Saigon, Administrația Nixon a lansat o operațiune în zona de nord-est a Vietnamului de sud, introducînd forțele sud-vietnameze și americane într-o regiune pe care infanteria marină a- mericană o considera de neapărat cu doi. ani în urmă" — scrie ziarul „NEW YORK TIMES". „Nu prin diverse jocuri de război în Asia de sud-est, ci axîndu-se pe modalitățile de realizare a unei reglementări politice, pot spera S.U.A. să se retragă din Indochina, în condiții de onoare și respect de sine" — relevă ziarul citat.PARIS. — Intervenția trupelor sud-vietnameze în Laos, cu sprijinul aviației americane, nu are alt efect decit extinderea și prelungirea conflictului, relevă surse autorizate ale guvernului francez citate de agenția France Presse. Aceleași surse menționează că numai o soluție politică este de natură să restabilească pacea în această regiune a lumii. Actuala intervenție, scrie France Presse, dă o nouă lovitură neutralității Laosului, stipulată in acordurile de la Geneva din 1954 și 1962.în ceea ce-1 privește, guvernul francez reafirmă atașamentul său profund față de aceste acorduri, în care el vede singura bază posibilă pentru menținerea independenței și integrității Laosului. Guvernul francez — se precizează în cercurile autorizate — continuă să considere că termenii declarației pe care a făcut-o la 1 aprilie 1970, ca urmare a evenimentelor din Cambodgia, privind o negociere între toate părțile interesate, rămîn valabili pentru a pune capăt conflictului care s-a extins asupra întregii peninsule indo- chineze.

Harta pe care o reproducem după ziarul „Le Figaro" reprezintă concentrările de trupe americano-saigoneze de-a lungul frontierelor cu Laos și Cambodgia

SANTIAGO DE CHILE 8 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă, organizate la Valparaiso, președintele chilian. Salvador Allende, a declarat că reforma agrară constituie problema cea mai complicată’ pentru guvernul său. Aplicarea ei — a spus președintele — a întîmpinat puternica împotrivire a latifundiarilor și a altor forțe ale reacțiunii. în unele regiuni ale țării, între care și provincia Cautin, situația continuă să rămînă încordată. Salvador Allende a relevat, in continuare, că o pro

blemă importantă, în curs de rezolvare, este și șomajul. în legătură cu aceasta, se prevăd numeroase lucrări de construcții, care vor absorbi o mare cantitate de forță de muncă.Vorbind despre activitatea forțelor de dreapta din țară, președintele Allende a avertizat că guvernul va deferi justiției pe toți cei care caută să împiedice transformările social- economice din viața poporului chilian prin acțiuni iresponsabile și criminale.

reușite ale prestigioasei colecții „Destine politice", din „Seghers". nemijlocit lucrarea cez să cunoască personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, întregindu-și astfel imaginea pe care francezii și-au putut-o face în mod direct cu prilejul vizitei pe care acesta a întreprins-o în vara anului 1970. la invitația președintelui Pompidou. Totodată, lucrarea le oferă cititorilor un bogat material despre drumul de luptă a Partidului Comunist Român, despre momente importante ale istoriei naționale și ale rolului jucat de P.C.R. în această istorie în ultima jumătate de veac. Amplele extrase din opera președintelui Nicolae Ceaușescu dau totodată posibilitatea unei înțelegeri aprofundate, din sursa cea mai autorizată, a liniilor fundamentale ale politicii române actuale, a o- biectivelor poporului român, a eforturilor și preocupărilor pe plan intern și extern ale României moderne. Este semnificativă în acest

Acest legat permite editura pariziană larg ecou este de faptul că cititorului fran- mai îndeaproape

CAMBODGIA

Puternice atacuri 
ale forțelor 
patrioticePNOM PENH 8 (Agerpres). — în apropiere de localitatea Kompong Cham se desfășoară de două zile violente lupte între forțele populare de rezistență cambodgiene și unitățile regimului Lon Noi, sprijinite de trupe saigoneze. După cum relatează agenția France Presse, forțele patriotice au lansat duminică un puternic atac, bombardînd cu mortiere pozițiile inamice. De asemenea, au fost înregistrate lupte în apropiere de localitățile Snoul (sectorul „Cirligul de undiță") și Chipou (situată pe șoseaua numărul unu). Agențiile de. presă precizează că, în cursul acestor lupte, forțele patriotice cambodgiene au provocat importante pierderi în rîndul unităților inamice.

Reuniunea cvadripartită 
în problema 

Berlinului occidentalBERLINUL OCCIDENTAL 8 (A- gerpres). — Luni, în clădirea fostului Consiliu aliat de control, a avut loc o întîlnire ordinară a ambasadorilor Angliei, Franței, S.U.A. și U.R.S.S. Ambasadorii, anunță agenția TASS, au continuat să examineze într-un spirit de lucru problemele care constituie obiectul discuției. Ei au hotărît să se întîlnească din nou. la 18 februarie. S-a convenit, de asemenea, asupra continuării consultărilor la nivelul experților.

agențiile de presă transmit:
Ministrul industriei chi

mice al României la Bel- 
Crad. La 8 ^ruarie a sosit în vizită în Iugoslavia Mihai Florescu, ministrul industriei chimice al României. La amiază, oaspetele român a avut o întîlnire cu vicepreședintele Camerei Economice Federale a Iugoslaviei, Stoian Milenko- vici, cu privire la dezvoltarea colaborării româno-iugoslave în domeniul industriei chimice.

0 delegație comerciala 
japoneză în R.P. Chineză 
O misiune compusă din trei reprezentanți ai Asociației japoneze pentru promovarea comerțului internațional (Kokubosoku) a plecat luni la Pekin. înainte de plecare, membrii delegației au declarat ziariștilor că. în timpul șederii lor de aproximativ o lima în capitala R. P. Chineze, reprezentanții japonezi vor avea convorbiri privind extinderea schimburilor comerciale dintre cele două țări.

Acord sovieto-francez în 
domeniul televiziunii. La în- cheierea celei de-a 11-a sesiuni a Comisiei mixte sovieto-franceze pentru colaborarea în domeniul televiziunii în culori, a fost semnat un protocol care prevede schimburi de programe între Moscova și Paris, a- nunță agenția TASS. Experimente in vederea acestor schimburi au fost e- fectuate cu succes de specialiști prin intermediul satelitului sovietic de telecomunicații „Molnia-1“. Astfel, s-a constituit un „pod cosmic" capabil să asigure transmisiunile regulate între cele două capitale.

0 nouă reuniune a Con
siliului Ministerial al Pie
ței comune, consacrată problemei uniunii economice și monetare a „celor 6“ a început luni în capitala Belgiei sub președinția lui Maurice Schumann, ministrul de externe al Franței.

Protest al M.A.E. al R. D. 
Germane. purtător de cuvînt al M.A.E. al R. D. Germane a protestat împotriva organizării în Berlinul occidental a ședinței periodice a „cercului de la Soltau" — adunare a președinților federațiilor și fracțiunilor parlamentare ale U.C..D. din unele landuri ale R. F. a Germaniei, la care participă și președintele Bundestagului, Kai-Uwe von Hassel. Purtătorul de cuvînt a subliniat că acest act constituie o încălcare a statutului Berlinului occidental.

Situația din Irlanda de 
Nord. Duminică seara, in localitatea Londonderry din Irlanda de Nord au reizbucnit incidentele dintre grupurile de tineri catolici și soldații britanici. Patrulele britanice au cerut de urgență întăriri, ca urmate a u-i nui atac ru pietre declanșat de tinerii catolici. Soldații britanici și forțele de poliție au reușit să împrăștie pe demonstranți. La căderea nopții, în oraș domnea tensiunea.

0 delegație economică 
guvernamentală a R.P. Bul
garia cc>ndusa de Lîcezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri și ministru al comerțului exterior, a sosit luni în R. F. a Germaniei, informează agenția B.T.A. în cursul vizitei, delegația urmează să poarte convorbiri și să semneze acordul pe termen lung privind schimbul de mărfuri, colaborarea în domeniile economic și tehnic și reprezentanțele comerciale intre cele două țări.
Delegația Parlamentului 

Australiei în R.S.F. Iugosla
via. k® divitația Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, la Belgrad a sosit, într-o vizită oficială, o delegație a Parlamentului Australiei, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, William Aston.

Ministrul suedez al in
dustriei la Varșovia. Var- șovia a sosit ministrul industriei al Suediei, Krister Wickmann. Agenția P.A.P. menționează că el va purta tratative cu oficialitățile poloneze de resort in legătură cu colaborarea tehnico-științifică și cooperarea industrială dintre. Polonia și Suedia.

Suprafețele inundate de 
ape în Ungaria se reduc 
COntinUU. După cum anunță Oficiul național a! apelor, luni, suprafața terenurilor inundate s-a redus la 170 000 de holzi. Situații mai dificile continuă să existe doar in bazinul riului Bodrog și în împrejurimile orașelor Debrecen, Szolnok și Szeged. Ministerul Construcțiilor și Urbanisticii a comunicat că, în aceste localități, ca și în altele, inundațiile din ultimele săptămîni au provocat distrugerea a 600 de clădiri.

Un succes în emanciparea femeii elvețiene
Ieri au fost date publicității datele 

definitive ale referendumului națio
nal din Elveția (disputat numai in
tre bărbați), consacrat acordării drep
tului la vot femeilor. Deși 323 403 de 
alegători s-au opus, 621 403 au apro
bat includerea in constituția țării a 
frazei „elvețienii și elvețienele au aceleași drepturi și aceleași datorii în ceea ce privește alegerile federale". 
Prin aceasta, majoritatea necesară 
modificării constituției a fost întruni
tă. Aștfel, după o activitate de peste 
trei sferturi de veac, mișcarea de e- 
mancipare a femeilor elvețiene, căreia i s-au alăturat în ultima vreme un 
număr tot mai mare de reprezentanți ai partidelor politice, ai Parlamentu
lui federal, ai presei și ai grupurilor

industriale, a obținut un succes re
marcabil.

Observatorii consideră că sufragiul 
feminin va influența repartizarea 
locurilor in Parlament. In această a- 
preciere, ei se bazează pe experiența 
cantonului Geneva, care a acordat a- 
cum zece ani femeilor dreptul la vot 
pentru alegerile cantonale; rezultatul 
a fost că ia primul sufragiu... doam
na Lisa Giardin a devenit primar al 
Genevei (cu toate acestea, ea nu a 
putut si participe la alegerile fede
rale).

In ce măsură vor modifica alegă
toarele scena politică elvețiană se va 
vedea in toamnă, cînd vor avea loc 
alegerile pentru Parlamentul federal.

A. S.

„Lunohod-1" și-a reluat 
activitatea selenară

MOSCOVA S (Agerpres). — De 
la Centrul pentru legături cos
mice la mari distanțe s-a comu
nicat agenției TASS că , vehiculul autopropulsat „Luriohod-1" a început să execute programul celei de-a patra zile selenare. 
Toate sistemele de bord și apa- 
ratajul științific funcționează 
normal.

La 7 februarie relatează agen
ția TASS, o fost stabilită o legă
tură radio între Pămîni și labo
ratorul lunar, care a durat a- 
proape cinci ore. In acest timp, lunamobilul a transmis, prin sistemul său de televiziune, din diferite unghiuri în raport cu Soarele, imagini ale unei porțiuni a suprafeței lunare, considerate a fi caracteristice. Imaginile, rea
lizate cu ajutorul telecamerelor 
obișnuite, au fost dublate de ve
deri panoramice telefotometrice. „Lunohod-l" a parcurs în tim

pul ședinței de legătură radio o distanță de 323 metri in direcția nord, trecînd printr-un teren cu cratere cu diametrele între 30 și 40 de metri. Vehiculul selenara escaladat unele cratere avînd pante înclinate pînă la 15 grade, iar pe altele le-a ocolit.
In timpul nopții lunare, men

ționează agenția TASS, care a 
durat de la 21 ianuarie la 6 fe
bruarie, ,;Lunohod-l“ s-a aflai în 
craterul unde aselenizase stația 
automată „Luna-17“. In cursul 
ședinței de legătură radio cu Pă- 
mîntul din ziua de 6 februarie, a 
fost verificată starea sistemelor 
de bord, apoi s-a deschis bateria 
solară și a fost pus în stare de 
funcționare aparatajul științific 
— telescopul Roentgen și radio- 
metrul. Aparatul automat „Lu- 
nohod-1" iși continuă cercetările 
științifice in regiunea Mării 
Ploilor.

*

*

*

*

-i

sens aprecierea elogioasă exprimată de o asemenea personalitate reputată ca Jean-Baptiste Deroselle, profesor universitar de științe politice la Sor- bona, unul din creatorii școlii de științe politice franceze care, în legătură cu apariția volumului, declara : „Publicarea în Franța a biografiei președintelui Nicolae Ceaușescu, scrisă de un talentat publicist, este salutată ca deosebit de bine venită. Stilul biografic, atît de gustat de publicul francez, autoritatea și originalitatea surselor pe care se bazează lucrarea și care ilustrează viu drumul parcurs de un remarcabil militant revoluționar al epocii — se impun cu atit mai mult cu cit este vorba de președintele Ceaușescu pentru care francezii nutresc o profundă admirație. Este un lucru explicabil, căci sc știe că poporul francez a fost întotdeauna deosebit de sensibil față de marile figuri de luptători pentru cauza libertății".Publicistul Claude Bonnefoy, o autoritate în urmărirea și comentarea fenomenului editorial din Franța, a ținut să ne declare după lectura lucrării :„Președintele Ceaușescu ne-a devenit cunoscut nouă, celor din Franța, pentru rolul important pe care a știut să-1 dea României pc arena internațională, pentru modul în care el concepe progresul țării sale, în practica reală a socialismului. Lucrarea, documentată și pasionantă, a lui Michel Pierre Hamelet nu numai că ne aduce precizări cu privire Ia actele și politica lui Ceaușescu ; ea ne descoperă un Om. Viața sa, cu diferitele momente, unele de grea încercare, vigoarea sa, tenacitatea deosebită în urmărirea țelurilor — toate configurează un destin. Ceea ce frapează in mod deosebit Ia acest om este logica și suplețea gindirii sale, priceperea sa de a adapta în mod constant teoria la practică. Ceea ce se degajă cu pregnanță din lectura textelor președintelui Ceaușescu este prezența unui om pentru care cuvintele adevăr, pace, socialism nu sînt simple lozinci, ci realități vii, cărora el le consacră toate capacitățile".

„APOLLO-14“ 

in penultima zi de zbor

Profesorul Jacques Vernant. director al Centrului de studii de politică externă și director al revistei „Politique etrangere", ne-a declarat: „Salut cu deosebită satisfacție apariția la Paris a'lucrării biografice „Nicolae Ceaușescu". Ea va contribui considerabil la adîncîrea cunoașterii de către publicul francez a uneia dintre personalitățile iroeminente ale vieții politice contemporane, personalitate care se bucură de o înaltă considerație în rindurile opiniei publice de pretutindeni. Dat fiind interesul manifestat, ne propunem să facem o prezentare a lucrării în revista „Politique etrangere" pe care o conduc".
Nava „Apollo-14‘‘ se 

apropie de Pămînt cu 
o viteză de aproxima
tiv 4430 km pe' oră.

Programul de bord 
al zilei trecute con
semnează ca principal 
eveniment „lecția de 
fizică", ținută de Stu
art Roosa de la 300 000 
km distanță. Timp de 
50 de. minute, incepînd 
de la ora 2,54 (ora 
Bucureștiului), cabina 
spațială a fost trans
formată în. laborator 
de fizică. Experien
țele au fost televizate 
și însoțite de explica
ții ample ale lui Ro
osa. Este pentru pri
ma dată cînd după ex
periențele sovietice de 
la bordul navelor cos
mice „Soiuz", astro- 
nauții americani și-au 
propus un program de 
cercetări pentru stabi
lirea modului in care 
se petrec diferite fe
nomene fizice și chi
mice in condițiile de 
imponderabilitate ji 
vid spațial cu scopul 
de a elabora și perfec
ționa noi■ tehnologii 
terestre și spațiale. 
Experiențele efectuate 
au constat tn special

din examinarea feno
menului de transfer 
al energiei calorice în 
lichide și substanțe 
gazoase, a preparării 
prin electroforeză 
(tehnică nouă de sepa
rare a diverselor mo
lecule cu aplicații in
dustriale), a proprie
tăților șl modului de 
comportare a unor 
soluții, precum și a 
posibilităților de obți
nere a unor aliaje de 
metale și produse or
ganice. In încheierea 
emisiunii, comandan
tul de bord, Alan She-
pard, a spus : „Dacă

tot ce am realizat noi 
va servi la salvarea de 
vieți omenești, la pro
gresul relațiilor între 
oameni, misiunea 
noastră nu a fost in 
zadar".

La Houston s-d a- 
nunțat între timp că 
cei trei astronauți vor 
ține marți, ora 1,30 
(ora Bucureștiului), o 
conferință de presă 
din spațiul cosmic. 
Ziariștii vor putea a- 
dresa cosmonauților 
întrebări directe prin 
intermediul postului 
de control al misiunii 
spațiale.

Profesorul universitar Pierre Hassnaire, cunoscut eseist și publicist francez, specializat in științele politice, ne-a declarat : „Personalitatea președintelui Ceaușescu apare în lumea politică de azi ca o revelatoare chintesență a expresiei de voință, demnitate, curaj și responsabilitate. Intr-o lume traumatizată de conflictele trecutului apropiat și în care astăzi se caută cu tot mai multă insistență căile eficiente ale păcii, cooperării și securității, o astfel de personalitate are de îndeplinit un rol dintre cele mai esențiale — acela de a exprima năzuințele unui popor pentru care cuvîntul independență devine sine qua non cu existența sa națională, cu dreptul de a-și determina singur destinul și a-și clătii un viitor pe măsura virtuților sale. Cartea lui Michel Hamelet constituie pentru oricine vrea să cunoască un astfel de om cum este președintele Ceaușescu și o astfel de țară cum

este România de azi, o operă dintre cele mai utile".Inginerul Paul Ravenne, de la uzinele „Renault", a ținut să ne declare după citirea cărții : „Am avut fericirea să fiu printre cei care l-au întâmpinat pe Nicolae Ceaușescu vara trecută cînd a venit în vizită la uzinele noastre. Președintele României mi-a produs atunci o impresie dintra cele mai puternice. De altfel, pot spune că toți cei ce I-au cunoscut direct sau i-av urmărit activitatea politică au fost profund impresionați de marcanta sa personalitate. De aceea, cartea publicată de editura „Seghers", sub semnătura unui bine cunoscut publicist francez, a fost pentru mine o deosebit de plăcută surpriză. Nu sînt un om politic, ci doar un specialist în construcția automobilelor. Am fost în România într-o misiune legată de această îndeletnicire și am văzut realizările unui popor demn de toată admirația. Citind cartea închinată vieții președintelui Ceaușescu pot spune că am înțeles multe lucruri importante pentru completarea cunoștințelor despre destinul unul mare om de stat și al unui popor care și-a binemeritat locul într-o Europă modernă".Răsunetul de care se bucură volumul poate fi constatat și din faptul că ziarul „LE FIGARO", unul din cele mai răspîndite și influente cotidiene franceze, a consacrat acestui eveniment editorialistic un amplu articol, sub titlul : „Uimitorul destin al Iui Nicolae Ceaușescu, președintele României". în articol sînt reproduse largi extrase din volum, care evocă episoade semnificative, reconstituind biografia președintelui Nicolae Ceaușescu din anii copilăriei și de la începuturile activității sale revoluționare pină la alegerea sa în funcțiile cele mai înalte ale conducerii de partid și de stat a României socialiste.Articolul subliniază obiectivitatea studiului, arătînd în introducere : „Eseul biografic semnat de Miehel P. Hamelet asupra lui Nicolae Ceaușescu, șeful statului român, nu poate fi interpretat ca o apologie sau ca o adeziune a autorului la ideologia comunistă. Scopul său a fost de a evoca cariera — uimitoare prin tenacitatea și dîrzenia sa — a unei personalități intruchipind voința unui popor de a construi o societate nouă, de a a- păra spiritul tradițional al unei țări și a asigura independența sa. Intra Franța și România există o multiseculară tradiție a prieteniei și afinităților. In Europa de astăzi, in caro liniile politice se întâlnesc și se întretaie, țările noastre sînt unite prin aceeași concepție asupra securității".Articolul este însoțit de două fotografii, prima înfățișîndu-1 pe tovarășul Ceaușescu în 1934, la vîrsta de 16 ani, ca deținut politic ; a doua— din 1970, ca șef al statului român.După cum se știe, un alt mare cotidian francez, „LE MONDE", a publicat, chiar imediat după apariție, o prezentare a volumului. La numai cîteva zile după aceasta, ziarul a revenit asupra evenimentului, semna- lînd încă o dată apariția volumului în librării, la rubrica celor mai importante noutăți editoriale ale săptă- mînii.împărtașlndu-ne satisfacția pentru faptul că editura „Seghers" a avut prilejul de a răspunde interesului viu manifestat de publicul francez față de România socialistă, fată de președintele ei, prin tipărirea volumului „NICOLAE CEAUȘESCU", secretarul general al editurii, dl. Pierre Lher- minier, ne-a declarat următoarele : „Deși lucrarea închinată personalității președintelui Nicolae Ceaușescu a apărut abia de cîteva zile, se pot trage de pe acum concluzii elocvente din ecoul larg pe care l-a stîrnit. Modul în care volumul a fost primit în marile librării, primele reacții ale cititorilor și ale ziarelor converg în a- precierea că este vorba despre o lucrare valoroasă, deosebit de utilă, de- monstrînd considerația de care se bucură președintele României, a cărui vizită din 1970 francezii nu au uitat-o și nu o vor uita. Este incontestabil o lucrare ce permite atît înțelegerea temeinică a drumului de viață și a gindirii profunde a unui om politic de frunte, cit și mai buna familiarizare cu o țară dinamică, in plină ascensiune. Pentru editura noastră este deosebit de elocvent faptul că, la mai puțin de o lună de la apariția cărții, în fata cererilor librăriilor din Paris și din întreaga Franță, sîntem in măsură de a imprima și difuza o importantă suplimentare de tiraj".Sînt fapte și aprecieri concludente care, adăugîndu-se celorlalte ecouri de pînă acum, ilustrează modul în care această lucrare s-a impus, încă din primele zile, atenției publicului cititor de aci— corespunzător dimensiunilor interesului larg al cercurilor franceze pentru progresele României contemporane, pentru cunoașterea rolului P.C.R. în viața societății noastre, a personalității președintelui României.HOUSTON 8 (Agerpres). — „Apollo- 14“ ar putea ameriza în Pacific miercuri, 10 februarie, in Ioc de marți. Conform programului de zbor, cabina cu cei trei astronauți trebuie să plonjeze în apropierea Insulei Pago-Pago, din arhipelagul Samoa. într-un punct situat la 171 grade, 50 minute longitudine vestică și 27 grade, 2 minute latitudine sudică. Traiectoria actuală a navei, pe care Centrul spațial de la Houston se parc că nu intenționează să o modifice, face însă ca locul de a- merizare să fie deplasat la 172 grade, 38 minute longitudine vestică. adică intr-un punct unde va fi deja... miercuri, ora zero și opt niinutc.

Acord privind repatrierea persoanelor de origine coreeană 
din Japonia în R. P. D. CoreeanăMOSCOVA 8 (Agerpres). — Vicepreședintele Crucii Roșii a R.P.D. Coreene, Chon In Chol, și vicepreședintele Societății japoneze de Cruce Roșie, Shigeo Tanabe, au semnat la Moscova documente în baza cărora 17 000 de persoane de origine coreeană din Japonia se vor putea repatria în R.P.D. Coreeană, informea

ză agenția ACTC. Timp de șase luni, incepînd din mai 1971, între porturile celor două țări vor face curse nave cu repatriați.Așa cum s-a arătat la o conferință de presă, repatrierea cetățenilor de origine coreeană din Japonia este reluată după o întrerupere de trei ani.
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