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și prosperității 
Romăniei socialiste

întregul nostru popor a luat cunoștință cu •entlmente de bucurie, de satisfacție și legitimă mîndrie de rezultatele consemnate de Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în perioada 1966—1970, dezbătut și aprobat de recenta plenară a Comitetului Central al partiduluiCincinalul 1966—1970 se detașează pregnant, prin amploarea și proporțiile realizărilor obținute, ca etapa cea mai rodnică, cea mai fecundă din istoria de mai bine de un pătrar de veac a edificării socialismului in țara noastră. Au fost ani denși, dinamici, de activitate entuziastă și plină -de abnegație a tuturor oamenilor muncii, care au făcut ca harta țării să fie astăzi incomparabil mai bogată, împînzită cu multiple și grandioase obiective noi, moderne, iradiind civilizație și progres social. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae C.eaușescu, succesele importante obținute in întreaga această, perioadă „demonstrează în mod concludent jus tețea liniei generale a politicii partidului nostru îndreptate spre dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, perfecționarea vieții economice și sociale, creșterea continuă a nivelului de trai > al întregului popor, înflorirea multilaterală a României socialiste".Toate realizările remarcabile obținute în cincinalul 1966—1970 sînt rezultatul muncii eroice, entuziaste a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului nostru popor, care înfăptuiește cu fermitate politica partidului — politică ce corespunde întrutotul năzuințelor și intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste. Plenara Comitetului Central a dat o înaltă apreciere muncii creatoare, pline de abnegație și devotament, desfășurate în acești ani de tcți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru înflorirea patriei, și le-a adresat cele mai calde felicitări.Cifrele și datele comunicatului evidențiază cu claritate dimensiunile creștet ii noastre economice în anii 1966—1970. Ca factor fundamental, •sențial și determinant pentru întreg progresul

societății românești, se impun succesele obținute în dezvoltarea viguroasă a industriei, pe baza industrializării susținute a țării — obiectiv central al politicii economice a partidului. Concludent este faptul că, în anul 1970, producția globală industrială a fost eu 75 Ia sută mai mare decît în 1965, crescînd în perioada cincinalului intr-un ritm mediu anual de 11,8 la sută, superior celui prevăzut. Această creștere, expresie pregnantă a dinamismului constant al economiei românești, a consolidat poziția industriei ca ramură conducătoare în economie, a accentuat rolul ei ca factor propulsor al întregii dezvoltări economice și sociale.Elocvente sînt, totodată, schimbările dc ordin calitativ, de structură, intervenite în dezvoltarea industriei. Ca rezultat al dezvoltării rapide a ramurilor de bază — energia electrică, metalurgia, construcția de mașini, chimia — ponderea lor în producția industrială a țării a ajuns în 1970 la 52,4 la sută, față de 43,2 la sută in 1965. Se poate aprecia că în nici una din perioadele precedente nu a existat o concepție aiît de clară despre căile îmbunătățirii1 structurii industriei, nu s-a pus un accent atit de mare pe subramurile pe care revoluția tehnico-științifică le-a evidențiat, ca avînd un rol cheie, decisiv, pehtru înzestrarea tehnică, superioară a> economiei.,, și valorificarea superioară a resurselor naturale. Comunicatul evidențiază în acest sens dezvoltarea accelerată pe care au cunoscut-o în anii cincinalului industria electronică și electrotehnică, mecanica fină și optica, sectorul mașinilor-unelte, petrochimia, ceea ce a accentuat procesul de făurire a unei structuri moderne a industriei Linia spre nou, spre modern, spre dezvoltarea rapidă a sectoarelor strîns legate de progresul tehnico- științific contemporan, spre intensificarea înzestrării industriei cu tehnică și tehnologii avansate. spre ridicarea gradului de mecanizare și automatizare a producției, spre realizarea de produse de tot mai mare complexitate și tehnicitate, a constituit o caracteristică esențială,

determinantă a procesului de industrializare * țării in anii cincinalului încheiat.Exprimînd preocuparea perseverentă a parti- | dului de a asigura o continuă îmbunătățire a , condițiilor de trai ale oamenilor muncii, de a sa- g tisface tot mai bine cerințele populației, o creștere însemnată a avut loc in ramurile producătoare de bunuri de consum. Este concludent în i această privință făptui că industria ușoară a realizat în 1970 o producție cu 73 la sută mai | mare decît in 1965, furnizînd o varietate mai | largă de produse pentru nevoile cumpărătorilor. B La îmbunătățirea aprovizionării populației au | contribuit, totodată, industria alimentară, precum i și sectoarele producătoare de bunuri de folosin- ■ ță îndelungată din construcția de mașini, in- (< dustria lemnului și din alte, ramuri.Ca ramură de bază a producției materiale | care, împreună cu industria, asigură progresul K întregii economii, dinamismul și echilibrul ei, | agricultura a cunoscut în anii cincinalului tre- ;■ cut un proces de continuă dezvoltare și modernizare a bazei tehnice materiale. Amploarea ; fără precedent a eforturilor făcute de stat î iși găsește expresia în volumul mare de inveș- I tiții — de aproape 37 niiliarde lei — care au 1 test alocate agriculturii. Ca rezultat al investi- | fiilor făcute de stat șl de cooperativ'ete.tașricole!> '. din fondurile proprii, al folosirii mai eficiente’| a pămîntului, mai bunei organizări a produc- E ției și a muncii, producția agricolă globală a crescut în anii cincinalului trecut cu 24 la sută față de perioada 1961—1965. Chiar dacă aceste rezultate nu sînt pe măsura a ceea ce s-a prevăzut și a posibilităților de care dispune această ! ramură, totuși agricultura - in ciuda greutăți- > lor provocate de condițiile climatice nefavora- j bile din ultimii ani și îndeosebi de inundațiile - din anul 1970 — a asigurat, in ansamblu, apro- ■ vizionarea in bune condiții a populației cu produse agroalimentare.
(Continuare în pag. a VI-a)
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NOI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE 
LA „ELECTROPUTERE" 

CRAIOVA
CRAIOVA (corespondentul „Scînteii" N. Țuicu). — în anii actualului cincinal, uzinele „Electroputere" Craiova vor cunoaște o amplă dezvoltare. Sînt în curs de execuție noi capacități la fabricile de transformatoare, mașini electrice rotative, aparataj electric de înaltă tensiune etc. Astfel, la transformatoare se va da în funcțiune o secție de conductori izolatori cu o capacitate de 2 450 tone pe an. La fabrica de aparataj de înaltă tensiune, volumul producției fizice va spori cu 4 500 tone aparataj, iar la motoare electrice rotative vor intra în producție noi capacități care vor duce la un spor anual de 300 bucăți motoare electrice. An de an producția fabricilor din cadrul grupului de uzine, aparataj — mașini electrice Craiova va spori, astfel că în 1975, ea va fi de 1,8 ori mai mare decît în 1970.

UZINA MECANICĂ 
TIMIȘOARA 

ÎȘI DUBLEAZĂ 
CAPACITATEATIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). — De la Uzina mecanică din . Timișoara a fost expediat către uzina „Vulcan" din Capitală primul pod rulant de 50 tone forță, cel mai mare utilaj de ridicat și transportat asimilat pînă acum in fabricația de serie de către întreprinderea timișoreană.După cum ne-a informat ing. loniță Bagiu, directorul general al uzinei, pînă la sfîrși- tul anului vor mai Ei produse alte patru asemenea poduri utilizate în marile hale industriale. Concomitent, spe- ..ciajiștju și muncitorii timișoreni depun eforturi susținute pentru omologarea și asimilarea în fabricație a încă 5 noi tipuri de poduri rulante de mare capacitate. Este, de fapt, un preludiu la viitoarea producție de poduri rulante și macarale ce urmează să fie realizate in noua haiă industrială aflată în prezent în plină construcție. Dispunînd de 

o suprafață productivă de 40 000 mp, noul obiectiv va duce la dublarea actualei capacități de producție a uzinei și Ia concentrarea și specializarea fabricației de poduri rulante de 5—100 tone forță. macarale portale. portuare și speciale, precum și mecanisme grele pentru aceste utilaje.
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Act major
de

La Palatul Consiliu
lui de Stat, mi-a 
fost dat să trăiesc de 
curind emoția aleasă a 
întîlnirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,
conducătorul partidu
lui și statului nostru, 
cu creatorii de frumos. 
A fost, propriu-zis, o 
consfătuire care, din
colo de datele eveni
mentului, prinde semnificația unui act de cultură in constelația 
dialogului pe care con
ducătorii de partid și 
de stat îl țin cu țara, 
in mod frecvent.

Sub semnul celor 
cincizeci de ani de is
torie a Partidului Co
munist Român, oame
nii transfigurării artis
tice, care.cu verbul, cu 
melodia, cu culoarea, 
cu marmura îmbogățesc 
tezaurul culturii noas
tre socialiste, au văzut 
în colocviul sincer 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu bilanțul și 
examenul de conștiin
ță, față cu succesele 
și neajunsurile artei 
noastre contemporane.

Artiștii români, în 
fraternitate cu cei ai 
naționalităților conlo
cuitoare, animați de a- 
celași patriotism față 
de țara in care mun
cesc și visează, s-au 
gindit cu toții la rostu
rile fundamentale ale 
artei, la menirea ei în 
societate.

Arta este, firește._și 
un divertisment, 
dincolo 
spontană, finalitate profundă, 
de undă mult mai cu
prinzătoare. Adevărata artă, tendința ei spre capodopera renă, educă și săvîrșește nu mai gustul ci conștiința, intră, 
se spune, in 
Căci, sublinia tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu : „alături de realizările care au îmbogățit și înfrumusețat chipul patriei, înfăptuirea cea mai mare, cea mai de preț este făurirea omului nou, a conștiinței înaintate a muncitorilor, țăranilor și intclec-

Dar
de plăcerea arta are o mult mai 

o lungime

pe- de- nu-Și cum 
for.

culturătualilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care au creat toate valorile, toată bogăția noastră națională". Și că, deci : „Tocmai acești oameni noi trebuie să fie eroii scriitorilor și artiștilor, pentru acești oameni trebuie scris, compus, pictat și sculptat".
Or, este știut, revo

luția se află în plm 
proces de desăvirșire ; 
ea continuă în planul 
conștiințelor, deci toc
mai acolo unde artele 
pot opera creator. Iată 
un rost superb, patrio
tic Și partinic al arte-

însemnări de

Al. ANDRIȚOIU

lor, un postulat al epo
cii in care trăim.

Mă gin dese că 
fond, de-a lungul se
colelor, limba română 
a fost liantul, unitatea 
noastră națională. La 
fel picturile, melodiile, 
sculpturile, de sorgin
te folclorică sau cultă. 
Astăzi, cină unitatea, 
prin partid, este tota
lă, acordindu-i-se me
tafora de granit, artiș
tii servesc cu pasiune 
exemplară această u- 
nitate.

în sfatul generos 
cu oamenii de artă 
s-a relevat continuita
tea creatoare a tradi
ției, continua moderni
tate a clasicilor. A fost 
dat exemplu Alecsan- 
dri. într-adevăr, tradi
ția noastră oferă ■ mi
nunate exemple de 
virtuți civice: națio
nale (Coșbuc: „Sint 
suflet din sufletul nea
mului meu !“> sociale, 
umaniste (Bălcescu : 
„Nu e liber un popor 
care asuprește pe al
tul'1 ; Eminescu : „Ce 
vreți voi ? Noi ? Bună 
pace !) ș.a.m.d. Aceste 
virtuți trebuie conti
nuate in noul context 
social, 
sobră

In

Sublinierea 
și concisă:

„Numai acela pornește de la convingerea că prin tot ceea ce face trebuie să servească interesele poporului se înscrie în rindul adevăraților oameni de artă și cultură", a pătruns adine 
în inimile și conștiin
țele noastre.

Desigur, nici una din 
artele noastre nu are 
curenți ideologici no
civi, — un'atașament 
integral față de comu
nism caracterizează ar
tele României de as
tăzi. Cum însă o ase
menea consfătuire are 
caracter de lucru, s-a 
spus că unele neajun
suri hașurează totuși 
strălucirea succeselor. 
Pretinse creații de 
experiment, sustrase 
tradiției naționale și 
sociale, se vor univer
sale, uitindu-se că un 
Brâncuși, un Enescu, 
un Panait Istrati au in
trat în universalitate 
prin cele mai autentice 
porți naționale. Sinte
ză a spiritului româ
nesc, capodoperele a- 
ceștui triumvirat im
pun. un exemplu sim
bolic. în acest spirit 
s-au impus astăzi, 
în lume, politica noas
tră internă și externă, 
profund comunistă. „Noi nu avem de ce să ne temem în confruntarea pe plan mondial în domeniul literaturii și artei, ca în orice alt domeniu al gindirii sociale. pentru că sîntem convinși de superioritatea concentiei noastre, a filozofiei noastre comuniste, pentru credem cu nutere în victoria ei".$1 iarăși aiungem la 
rosturile artei, adică, 
în fond, la mesai, 
Măreția ideii ne con
duce in zona de aur 
a marilor noastre da
torii cu care, demo
cratic. trebuie să răs
pundem 
noastre si 
ontime de înalt mece
nat in carp creăm. în
suși lanțul că ecoul 
întîlnirii sună încă în 
noi iscînd o mulțime 
de idei, argumentează 
identitatea ei cu un act major de cultură.

care

că

drepturilor 
condițiilor
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0 IMAGINE SUGESTIVĂ A DEZVOLTĂRII UNOR RAMURI DE BAZĂ ALE INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI

„POPORUL CHILIAN 
ÎNAINTEAZĂ FERM PE CALEA 
ÎNNOIRILOR DEMOCRATICE11

Președintele Repu
blicii Chile. SALVA
DOR ALLENDE, a 
primit pe trimisul spe
cial al „Scînteii" și 
Agerpres, căruia i-a 
împărtășit, în cadrul 
unei convorbiri, preo
cupările actuale ale gu
vernului chilian.

Solicitat să evoce principalii fac
tori care au determinat venirea la 
putere în Republica Chile a Frontu
lui Unității Populare, președintele 
Allende a subliniat : „Ascensiunea Ia guvern a sectoarelor populare de stingă reprezintă un eveniment de mare importanță și semnificație istorică. Acesta nu este, însă, un fapt în- tîmplător, ci încununarea unui proces care are rădăcini profunde. După părerea mea, Chile este țara latino- americană unde democrația burgheză

LA CLUJ

Convorbire cu președintele Republicii Chile 
SALVADOR ALLENDE

a atins nivelul cel mai înalt de dezvoltare. Cu toate acestea — și fără a nega ceea ce au realizat alte guverne — problemele esențiale ale cetățenilor chilieni au rămas aceleași: o rată ridicată a șomajului, o subali- mentare reflectată în faptul că 600 000 de copii prezintă debilități fizice pentru că n-au primit proteinele necesare în primele luni de viață. Deși s-au căutat mijloacele pentru a deschide, amplifica și facilita drumul către învățătură, există încă mii de copii care nu pot / să urmeze școala

COMBINATUL BL PRODUSE DIN CERAMICA FINA 
PENTRU CONSTRUCTHCLUJ (corespondentul „Scin- leiî" AI. Mureșan). — Pe noua platformă industrială a Clujului se află in construcție Combinatul de produse din ceramică fină pentru construcții. Această mare și modernă unitate industrială va produce anual 450 000 mp plăci faianță și tot atiția metri pătrați plăci majolice. 800 000 mp plăci din gresie, din care 300 000 mp gresie fină etc. Tot în cadrul acestui combinat se va construi. în actualul cin

cinal, și o fabrică de produse refractare cu o capacitate de 4 000 . tone pe an. Halele de fabricație ale combinatului vor fi înzestrate cu utilaje dintre cele mai . moderne cunoscute pînă acum in industria ceramicii, realizate. în cea mai mare parte de către industria noastră constructoare de mașini. Combinatul va valorifica în procesul de fabricație resursele naturale de caolin, nisipuri și argilă de la Aghireș, Șuncuiuș, feldspatul de Ia Muntele Rece etc..

primară, alte mii care nu pot merge la școala medie, iar mulți alții care nu pot intra la universitate.O altă problemă care afectează profund populația cu posibilități materiale reduse este aceea a locuințelor. încă acum 30 de ani lipseau 320 000 de locuințe. Acum lipsesc 440 000, cil alte cuvinte, nici un guvern anterior nu a fost în stare să construiască locuințe în raport cu creșterea populației. Regimul capitalist a dus la o încordare socială, care s-a accentuat după eșecul regimurilor tipic burgheze, reformiste, patronate de democrația creștină. Un factor permanent de încordare l-a constituit marea discrepanță între veniturile diferitelor categorii ale populației. Grupurile privilegiate beneficiau de cîștiguri de aproape 60— 70 de ori mai mari decît cele ale muncitorilor și țăranilor.Toate aceste fapte, în special șomajul și inflația au creat condițiile ca sectoarele populare să se regrupeze pe scheletul alianței dintre socialiști și comuniști.
Prezentînd. apoi, unele aspecte 

specifice ale alianței forțelor de stin
gă din Chile, Salvador Allende a re
levat că „alianța dintre socialiști și comuniști a luat ființă în 1955 și ea durează de mai bine de cincisprezece ani. Acesta este un aspect toarte important. în cadrul alianței noastre, ne-am păstrat profilul propriu și, chiar dacă am avut uneori păreri diferite de ale partidului comunist în chestiuni de tactică, am înțeles că există lucruri mult mai profunde care ne unesc, și de aceea am menținut permanent înțelegerea dintre noi".

Victor STAMATESantiago de Chile.
(Continuare în pag. a VlII-a)
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MESAJ PATRIOTIC

Mihai Viteazul... Glorioasă personalitate a istoriei noastre naționale. Bărbatul de stat în care și-au găsit elocventă întruchipare virtuți dintre cele mai înalte ale poporului român — eroismul, dîrzenia și spiritul de dreptate, puterea de sacrificiu ca expresie a setei de libertate, a unui patriotism ardent.Mihai Viteazul... Domnitorul sub sceptrul căruia s-a înfăptuit pentru prima dată — ca o lumină străfulge- rind în negura vremurilor — cel mai puternic ideal național ; unirea într-un singur stat a tuturor, românilor, de dincolo și de dincoace de Car- pați. Deși a scînteiat doar o clipă istorică, această victorie avea să rămînă Întipărită în conștiința și în marea inimă a poporului, ca un simbol. Ca un mesaj mobilizator, luminînd peste veacuri, însuflețind lupta unui Tudor și a unui Bălcescu, a unui Ko- gălniceanu, Barnuțiu, Avram Iancu, lupta maselor populare care au făurit Unirea din 1859, desăvîrșită apoi, in 1918, la Alba Iulia — în aceeași Alba Iulia în care cu peste trei secole înainte, Mihai Viteazul...Realizarea unui film consacrat a- cestui strălucit înaintaș este un act fires#, necesar. în Spiritul preocupărilor pentru cultivarea respectului fată de istorie și față de eroii ei. Și trebuie să spunem, de la bun început, că „Mihai Viteazul" reprezintă o reușită de prestigiu a cinematografiei noastre, un film dens, emoționant, convingător, care — datorită acestor virtuți, ținutei sale artistice — își îndeplinește și importanta sa funcție educativă. Iar succesul de care se bucură din chiar prima zi de confruntare cu marele public ni se pare semnificativ.Este o evocare de un vibrant patriotism, care oferă spectatorului de azi, tinerei generații — urmărind destinul dramatic și eroic al lui Mihai — o imagine a luptelor grele și a eroismului fără seamăn, a sacrificiilor făcute de popor pentru a-și păstra ființa națională, pentru a-și a- • păra vatra și a-și dobîndi libertatea. Este un film care ne face să înțelegem mai bine pe ce incalculabilă moștenire de luptă și jertfă sînt clădite cuceririle de azi. . .. .. .Vedem filmul, și lucrurile știute din cărți și manuale capătă dintr-o dată contururi precise ; denumirile, faptele își pierd izul de legendă, devenind momente ale istoriei vii. Și parcă nu ni l-am fi putut închipui pe Mihai altfel decît apare pe ecran — monumental, aspru și uman totodată, apropiat de conștiința noastră mai mult decît de înțelegerea contemporanilor săi. îl vedem trecînd cu spada prin veac dar devansîndu-și epoca, aprig, necruțător în lupte și demn, dominat de i- dealurile libertății și ale unității naționale cărora le-a jertfit totul — fericire personală, onoruri ispititoare și viața chiar. Dar filmul nu este cituși de puțin simpla ilustrare a unei biografii. Personalitatea lui Mihai este proiectată pe fundalul puternic reliefat al epocii: este perioada în care lupta pentru dominație și ciocnirea de interese dintre cele două mari puteri imperiale — imperiul habsburgic și cel otoman — aveau implicații directe asupra libertății și chiar a ființei țărilor mai mici. Sînt surprinse teama, și disprețul trufaș, și ura puternicilor vremii față de domnul Țării Românești care singur (dar bizuindu-se pe dragostea și vitejia supușilor săi, pe adeziunea — de- curgînd din aceleași năzuințe — a țăranilor crunt exploatați din Transilvania, a secuilor care i se alătură pentru a lupta sub steagul său), își taie drum prin istorie înfăptuind ceea ce părea imposibil de înfăptuit. Filmul se constituie astfel într-o meditație asupra istoriei — și este firesc ca un astfel de film, consacrat linul astfel de erou, să fie primit cu căldură de spectatori, dobindind forța unei penetrante lecții de patriotism. Autorul scenariului, scriitorul Titus Popovici, și regizorul Sergiu Nicolaescu — a căror colaborare a debutat, fructuoasă, cu filmul „Dacii" — ne oferă un film împlinit, realizat cu pasiunea și cu luciditatea artistului preocupat să deslușească sensurile profunde ale istoriei patriei, să interpreteze dintr-o perspectivă contemporană evenimente esențiale din trecutul poporului său. „Am 
fost preocupat de autenticitatea aces
tei evocări și, împreună cu Sergiu 
Nicolaescu, ne-am străduit să respec
tăm adevărurile esențiale ale realită
ții istorice, ne-a spus scriitorul Titus Popovici. Un subiect de 
film istoric îngăduie însă, presupu
ne anumite libertăți. Am imagi
nat personaje și situații răspunzind 
unor necesități de dramaturgie, 
mi-am îngăduit chiar anumite licențe 
ieterminate de obligația de a sinteti- 
ta — in trei ore de proiecție — sen
sul întregii domnii a lui Mihai, de a 
•ellefa anumite momente primordiale, 
personalitatea fascinantă, complexă 
t acestui erou. Filmul rămâne însă fi
lei imaginii pe care documentele o 
■.reează asupra lui Mihai și a epocii 
•ale, imagine pe care o consider ac- 
uală deoarece cred că am surprins 
n ea esența și semnificațiile dura
ble ale istoriei".Conceput și scris „cinematografic", u o acțiune vie, cu personaje bine eliefate, cu dialoguri caracterizante, cenariul are girul maturității și al xperienței autorului său, asigurînd ;ensitatea dramatică și de idei a vocării. El a oferit regiei premisele ealizării unui film cu adevărat remarcabil, care învederează nu numai iguranța cineastului stăpîn pe mese- ia sa, dar și personalitatea, pasiu- ea regizorului, punctul său de ve- ere asupra evocării.Caracterul acestui film de amplă e- ocare istorică, virtuțile multiple ale îalizării artistice ne determină să nu 3 propunem o analiză detaliată — :ea ce nu ne împiedică, totuși, a •marca existența unor inegalități, int multe secvențe care rămin în emorie, momente pregnante ale u- Si povestiri în mod firesc domina-

intrase triumfal,

te de personalitatea lui Mihai. Ele sint concentrate mai ales în a doua parte a filmului („Unirea"), mai densă decît prima („Călugăreni") — mai accentuat expozitivă. O concentrare în expunerea strategiei lui Mihai și a oștilor otomâne pe cîmpul de luptă ar fi permis, poate, autorilor ca în limitele de timp ale evocării să insiste mai mult asupra caracterizării unora dintre personajele din imediata apropiere a personajului central, creionate mai sumar. Este de observat și includerea unor replici explicative care încarcă dialogul, momente declarative care nu sînt în spiritul acestei realizări ; de asemenea, necesară în dramaturgia filmului și menită să contribuie la umanizarea e- realizării unui personaj de un relief roului principal, partitura romantică — de o aleasă discreție — ar fi cîști- gat în autenticitate dacă ar fi fost intr-o măsură mai mare acordată cu temperamentul deloc liric al personajului.Pe alocuri se fac simțite și anumite lungimi ; alături de treceri extrem de sugestive există racorduri

creionat de Ioana Bulcă cu intuiția dramei pe care o trăiește frumoasa Boție a domnitorului român, precum și apariția încărcată de sensuri simbolice, prevestitoare, a mamei, interpretată de Olga Tudorache. Două personaje fără echivalent direct în istorie prilejuiesc afirmarea farmecului și a jocului discret, nu lipsit de grație, al Irinei Gărdescu (Rossana) șF a remarcabilelor resurse actoricești ale lui Sergiu Nicolaescu, într-un rol pregnant : Selim Pașa, prieten al lui Mihai dincolo de adversitățile dintre țările lor. Trecînd în cealaltă tabără, menționăm în primul rînd figura lui Sigismund Bathory — rol care îi oferă lui Ion Besoiu posibilitatea

Filmul „MIHAI VITEAZUL"

precipitate în montajul altminteri excelent al filmului. Desigur, sînt inegalități neesențiale care — deși tiu trec neobservate — nu diminuează calitățile de ansamblu ale acestei evocări cinematografice, create cu dăruire și profesionalism.Discutînd despre realizarea regizorală, se poate afirma că Sergiu Nicolaescu a depășit dificultățile presupuse de un film de asemenea proporții, că a izbutit să sincronizeze — conform viziunii sale — diferitele compartimente ale echipei de creație (regizor secund : Doru Năsta- se), în așa fel incit să poată valorifica, subordonat ideii directoare, întregul potențial de talent, mijloacele tehnice, materiale importante de care a dispus. Confruntările dintre personaje — ca în secvențele de la curtea lui Sigismund Bathory — sînt foarte bine conduse regizoral. Scenele de luptă, șarjele de cavalerie — care au o pondere importantă în filmul „Mihai Viteazul" — dobîn-’ dese pe ecran un dramatism aparte, o autenticitate care nu lasă să se întrevadă efortul învestit în realizarea lor. Luptele evită în foarte mare mă- - sură caracterul ilustrativ, constituind elemente-pivot ale evocării — deoarece istoria lui Mihai este în bună măsură istoria bătăliilor sale. Filmările au aici, adeseori, valoare de simbol — ea in acel final de bătălie în care vedem războinici vlăguiți tîrîndu-se prin mlaștină, printre morți și răniți ; unul dintre ei se ridică, cu fața complet acoperită de noroi, și strigă din răsputeri : Victorieee 1, dar strigătul victorios i se curmă brutal și. soldatul se prăbușește cu pieptul străpuns de săgeți — în timp ce pe ecran a- pare scris cu litere roșii titlul primei părți a acestui film : „Călugăreni". Este, aici, simbolul extrem de expresiv al prețului cumplit al victoriei — al sacrificiilor cu care au fost pecetluite biruințele lui Mihai. Și secvențele din satele românești sînt foarte autentice — ca atmosferă, ca tipologie, cu o notă de sobrietate, în opoziție cu opulența și fastul evocării curților princiare (decoruri : Ni- colae Teodoru, Zoltan Szabo).Evocarea nu este lipsită de duritate, include scene „tari" implicate de autenticitatea reconstituirii de epocă. Deși și-a propus să evite excesele naturaliste, ceea ce reușește în bună măsură, regizorul face, totuși, cel puțin o concesie evidentă : momentul decapitării Iui Andrei Bathory — o secvență scurtă, dar violent naturalistă, contrastînd și ca realizare cu ținuta generală, cu sobrietatea filmului. La extrema opusă amintim, de pildă, tabloul tragic, dy de o remarcabilă frumusețe picturala în care vedem, filmat de sus, cîmpul alb acoperit de zăpadă și presărat de trupurile soldaților căzuți.Sînt multe sugestii ale scenariului și multe subtile intenții regizorale puse vibrant în valoare prin imagine. Operatorul George Cornea (secondat excelent de camermanii Alexandru David și Gheorghe Cricler) asigură cu măiestrie imaginea de o înaltă ținută plastică a acestui film. El slujește cu rigoare și sensibilitate, prin compoziția cadrelor, prin iluminație, printr-o cromatică sugestivă, reliefarea unor aspecte de fond ale evocării cinematografice, acuratețea episoadelor de luptă, expresivitatea jocului actoricesc.Forța filmului rezidă, decisiv, în calitatea distribuției — de la selecția actorilor ca fizionomie pînă la stilul și tensiunea interpretării. Creația actorului Amza Pellea — care îl întruchipează pe Mihai — este, fără îndoială, o creație memorabilă, de mare forță, și credem că interpretul se poate mîndri la gîndul că în memoria noastră, a publicului, Mihai Viteazul va rămîne așa cum ni l-a dăruit el pe ecran ; actorul își trăiește personajul, se identifică cu el, îi împărtășește gîndurile, și credința, și incertitudinile, izbucnește dur sau se stăpînește împreună cu el. Amza Pellea își interpretează personajul firesc, cu o naturalețe modernă, care-1 impune convingător și veridic conștiinței spectatorului de azi.Personajele au, adeseori, o puternică tensiune interioară, eroii filmului sînt frecvent prezentați în prim plan, dominînd chiar episoadele spectaculoase — și este vorba nu numai despre Mihai. Ne amintim prima a- pariție a fraților Buzescu — ca niște brazi cu rădăcinile adînc împlîntate în pămînt, stavilă de netrecut în calea dușmanului, ț'lorin Piersic (Preda), Septimiu Sever (Radu) și Ilarion Ciobanu (Stroe) creează, împreună cu Mircea Albulescu (nuanțat și convingător în rolul Popa Stoica), grupul secunzilor lui Mihai, aducînd pe ecran individualități distincte. Consemnăm, de asemenea, în tabăra lui Mihai, portretul Doamnei Stanca, descins parcă dintr-o frescă a vremii,

deosebit, poate cea mai concludentă apariție a sa pe ecran. Gyorgy Kovăcs (admirabil în rolul lui Andrei Bathory, compunind cu o extremă e- conomie de mijloace un personaj plin de forță interioară, adversarul cel mai puternic, în film, al lui Mihai) face încă o dată dovada înaltei sale clase interpretative. Emmerich Schăf- .fer — în Basta — impune, de menea, prin brietate. condusă ral. întreaga chipă de actori, interpret! ai unor roluri mare mică (și-i amintim pe

ase- so- Atent regizo- e-mai maide sau întindere ________ — peMaria Clara Sebok, pe Nicolai Secăreanu. Constantin Codrescu, Aurel Rogalschi, Colea Răutu, Florin Scărlătescu, Fory Etterle, fără a putea epuiza întreaga distribuție), contribuie la reușita de ansamblu a evocării.Am păstrat pentru încheiere frumusețea și virtuțile dramatice ale muzicii scrise de compozitorul Tiberiu Olah, caracterizante și care se rețin. Cu capacitatea ei de a susține, de a comenta și de a puncta diferitele episoade, momentele de vîrf ale conflictului — o muzică inspirată, prezentă și în același timp lipsită de orice ostentație. Fără doar și poate, o foarte bună muzică de film istoric.„Mihai Viteazul" este un film care îndreptățește indiscutabil cele mai caide aprecieri. O reușită de prestigiu care demonstrează, o dată mai mult, capacitatea cineaștilor noștri ~ de a răspunde cu maturitate • unor sarcini de creație dificile.Și demonstrează, o dată ma. mult, cit de fertil e terenul de ,Un-„ • . spirație artistică pe care-1 reprezintă marile momente și marile figuri ale istoriei naționale. Cît de larg este orizontul pe care istoria îl deschide realizării unor opere substanțiale și cu reală priză la public, cu un puternic ecou actual. Prezentat în preajma aniversării semicentenarului partidului nostru, filmul „Mihai Viteazul" — afirmind continuitatea idealurilor de libertate și de independență națională ale poporului român — transmite parcă sentimentul recunoștinței străbunilor, venită din veac, pentru îndeplinirea năzuințelor în numele cărora s-au jertfit.
D. COSTIN
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teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(la Sala Mică a Palatului) ; Con
cert susținut de Corala „Anlmosl" 
a Conservatorului „George Enes
cu" din Iași. Dirijor : Sabin Pautza 
— 20.
• Opera Română : Don Juan — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 10,30; Soarele Londrei — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale“ (sala Comediaj : Fanny — 
10; 15,30; Coana Chlrițâ — 20;
(sala Studio) : Moartea ultimului 
golan — IC; Travesti — 15,30; AI 
patrulea anotimp — 20.
• Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 10,30; Nicnic — 
15,30; Opinia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Iubire pentru iubire — 
10; 15; Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Gluga pe 
ochi — 10; Transplantarea inimii 
necunoscute — 15; Acești nebuni 
fățarnici — 20.
• Teatrul Mic : Dezertorul — 10,30.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10;
Bărbați fără neveste — 15,30; Cînd 
luna e albastră — 19,30; (sala Stu
dio) : Cercul morții — 10,30; Năz
drăvanul Occidentului — 16; O 
lună la țară — 20.
e Teatrul Giuiești : Comedie cu 
olteni — 10; Acești îngeri triști — 
19,30.
e A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Premieră — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Emi- 
nescu și Veronica — 10; Comoara 
din insula piraților — 16.
• Teatrul evreiesc de stat ; Actul 
de căsătorie — 11; Pe placul tu
turor — 19,30.
•\ Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11; Recital de muzică și 
poezie susținut de Ina Otilia Ghiu
lea — 20; (sala din str. Acade
miei) : Tigrișorul Petre — 11.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Comediile vremii — 10,30; 
Caraglale... dar nu teatru — 20.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Sici
liana — 10; Se caută un mincinos
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„CărăbuȘ" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul LuniJ
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe aripile rapsodiei — 
19,30.
• Circul de stat: Internațional ’71
— io: ie: 19,30.

cinema

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.
o Ambasador al Uniunii Sovietice 
VICTORIA — 16; 18,30; 20,45.
o Incineratorul : CENTRAL — 16; 
18,30; 21.
• Cinci pentru infern : CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
• Ultimul samurai : CAPITOL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Bătălia pentru Alger : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Z : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• In arșița nopții : RAHOVA — 
15.30; 18.
e Șoimii : RAHOVA — 20,15.
• Crimă și pedeapsă : COTRO- 
CEN( — 14,15; 18,15.
O Băieți buni, băieți răi : LU
CEAFĂRUL — 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. 
e Vagabondul : LUMINA — 9— 
12,30 în continuare; 16,15; 19,45
AURORA — 9; 12,30; 16; 19,30. 
o Atenție, broasca țestoasă ! ; Ma
rea călătorie a micului elefant; 
Ovoidul ; Ritmuri cardiace ; Vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județele Brașov și Sibiu ; 
TIMPURI NOI — 9—17 în conti
nuare; 19; 20.45.
e Povestea lui Glenn Miller : CI
NEMATECA (sala Union) — 14,15; 
16,30; 18.45.
e Ursul si păpușa : GRIVIȚA — 
9,30; 11,30;' 16; 18,15; 20,30.
• B. D. intră în acțiune : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, PRO
GRESUL — 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.
• Femeia să se teamă de bărbat: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30.
e Orologiul Kremlinului : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
17,45; 20.
e Departe de lumea dezlănțuită 5 
MOȘILOR — 15,30; 19.
• Fablio magicianul : MUNCA

• Amintiri bucureștene : MUNCA
— 18; 20.
• Semnale pe drum : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Pomul de Crăciun : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Genoveva de Brabant: GIU- ■ 
LEȘTI — 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.
• Pe luciul glteței : ARTA — 
16,30; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Joc dublu în serviciul 
FLACĂRA — 15,30; 17,45; 
e Sub semnul lui Monte 
VITAN — 15,30; 18.
• Castelul condamnaților :
— 20,15.
f, In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.'' .
• în umbra coltului : PACEA — 
15,30; 18; 20.
• Dragoste la Las Vegas : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Răzbunarea Sfînt.uiui : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• 100 de carabine : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

secrct:
20.
Cristo :

VITAN

• Mihai Viteazul (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
10; 15; 19,30.
• Un italian în America : FESTI
VAL — 0,45; 11, 13,30; 16; 18,30,
20,45.
• Cîntecele mării : VICTORIA —
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30 DE ANI DE LA MOARTEA

LUI BARUH H. BEREA

României, aucu eroism persecuțiile

în preajma aniversării semicenter narului Partidului Comunist Român, poporul nostru, evocînd glorioasele sale tradiții, omagiază memoria mi- litanților revoluționari care, călăuziți de idealul făuririi unei societăți mai drepte pe pămîntul înfruntatregimului burghezo-moșieresc, și-au închinat întreaga viață luptei conduse de partid pentru eliberarea din exploatare a celor ce muncesc, pentru progresul României; Unul dintre acești militanți, care și-au legat indisolubil numele de însăși lupta pentru orearea Partidului Comunist Român, 
a fost și Baruh H. Berea.S-a născut la 13 februarie 1893 la Huși, într-o familie de oameni nevoiași. Silit să întrerupă școala dupâ absolvirea a numai patru clase primare, a lucrat un timp ca practicant de birou la Roman, apoi la o li-, brărie din Bîrlad. Cu multă perseve- ■ rență a reușit să-și formeze o cultură temeinică, citind și o serie de lucrări ;de popularizare a marxismului. S-a simțit atras de ideile socialismului ■ științific și'a început'să le propage în grupul său de prieteni, care a devenit curind un cerc de lectură marxistă, frecventat de tineri muncitori, funcționari și elevi. Participa la întrunirile muncitorești sau socialiste, luînd adesea cuvîntul, demascînd exploatarea cruntă a celor ce munceau în fabrici și uzine. în urma unei astfel de întruniri, în 1910, a fost arestat, bătut, schingiuit', dar tînărul de 17 ani nu și-a dezis opiniile. Atitudinea dîrză, curajoasă, avea să-i caracterizeze de altfel. întreaga viață.Mobilizat în timpul războiului, a

Săptămina viitoare pe ecrane

TRIPLA VERIFICARE
PRODUCȚIE A STUDIOURILOR DIN ^lOA.„R,EplA Alois Brenci. ,|gqj>Ledogprov, Viktor Ceknarsv, 

Tgor Vladimirov, Via Arfmone '

ORAȘE PREMIATE

continuat să facă propagandă socialistă printre soldați. în perioada avintului revoluționar de după război a activat la Iași și Galați, devenind unul dintre conducătorii locali ai partidului socialist. „De îndată ce Berea apărea la tribună — își amintea unul din tovarășii săi de luptă — din toată ființa lui radia atîta putere de convingere, atîta căldură și încredere în victoria clasei muncitoare că electriza oamenii". în august 1919 a fost din nou arestat, dar în urma protestului muncitorilor din Galați a fost eliberat. A participat activ la pregătirea și desfășurarea marii încleștări de clasă din octombrie 1920.Aflat în aripa de stingă a partidului socialist, Baruh H. Berea a militat intens pentru transformarea acestuia în partid comunist, înregi- mentîndu-se după 8 mai 1921 în rin- dtirile comuniștilor. Scoaterea P.C.R. în afara legii în anul 1924 a marcat dezlănțuirea unei prigoane sălbatice împotriva membrilor ' săi. Partidul a izbutit însă șă-și mențină și să-și întărească legăturile cu masele, inițiind puternice acțiuni de luptă pentru a- părarea intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, Baruh H. Berea a îndeplinit în acei ani importante însărcinări în Blocul Muncitoresc-Țără- nesc, organizație legală condusă de partidul comunist, care a desfășurat o rodnică activitate în rîndurile maselor largi de la orașe și sate. Concomitent a l’ăcut parte din conducerea Ajutorului Muncitoresc Român și a „Cercului de orientări și documentări sociale", despre care un raport al poliției afirma că a devenit „un adevărat cerc de studii al partidului comunist !“. în perioada marilor lupte muncitorești din 1929—1933 a fost din nou arestat. întemnițat la Văcărești și Doftana, a cunoscut regimul cumplit la care erau supuși deținuții politici, pe care l-a demascat mai tîr- ziu în articole vibrante, publicate in presa comunistă și democratică.Arestat la puțină . vreme după in- . staurarea dictaturii regale este internat rînd'-'pe'rînd ' Iii- Văcărești, Craiova, Doftana, Jilava, în lagărele de la Miercurea Ciuc și Caracal. Privațiunile, regimul inuman din temnițe îi înrăutățesc starea sănătății. Se îmbolnăvește grav, dar internarea lui într-un spital din București se obține abia atunci cînd orice intervenție medicală devenise inutilă. A murit la 13 februarie 1941.Viața lui Baruh Berea, ca și aceea a multor altor militanți ai partidului, va rămîne întotdeauna o pildă de devotament și abnegație, de luptă plină de dăruire pentru triumful cauzei clasei muncitoare, pentru socialism.
Silviu ACHIM

in întrecerea pentru buna gospodărire și înfrumusețare
TIMISOARA

9

Pentru rezultatele bune obținute în acțiunea de. înfrumusețare și bună gospodărire, Timișoara a cucerit locul I întrecerea patriotică rată în cursul anului tuîndu-se în fruntea lor cu o populație 50 000 locuitori. Un premiu valoare de 75 000 lei a încununat acest rezultat prestigios. Se cuvine subliniat faptul că tot ce s-a făcut aici se datorează hărniciei cetățenilor, activității bine gîndite și organizate a e- dililor.La Timișoara riență bună in te conlucrarea organizațiile de ștești. „Fără ajutorul organizațiilor de tineret, sindicale și de femei, ne-ar fi fost greu să ne descurcăm — ne spune prima-

în desfășu- trecut, si- municipii- de pesteîn

există o expe- ceea ce priveș- primăriei cu masă și ob-

rul municipiului, Corîolan Pop. împreună cu deputății și conducerile acestor organizații am stabilit planuri de acțiune, detaliate pină la cel mai mic a- mănunt : caracterul lucrării,executantul, volumul de muncă eșalonat pe etape, forța de muncă și necesarul de unelte, data terminării obiectivului etc. Pentru 1970 ne-am angajat să executăm, în afara obiectivelor finanțate de Ia buget, lucrări prin contribuția voluntară a cetățenilor, în valoare de 75,4 milioane lei. Părea o sumă extrem de mare. Acum se știe că timișorenii au realizat mai mult : 83,4 milioane Iei".De fapt, ce reprezintă aceste 83,4 milioane lei 1 Să facem o scurtă vizită de-a lungul magistralelor orașului. Pe bulevardele Victoriei și Mihai Viteazul,

pe străzile Săvinești, Cluj, Tre- Doniu Daurian, Brașov, Gh. La- zăr — ca să numim doar cîteva — modernizarea s-a încheiat în cursul întrecerii de anul trecut. Preocupați îndeaproape de înfrumusețarea orașului lor. timișorenii au adus prin muncă patriotică o însemnată contribuție atit la realizarea obiectivelor cuprinse în planul local, finanțat de la buget, cit și la executarea diverselor lucrări gospodărești în circumscripții și cartiere. Mai bine decît cifrele, valoarea concretă a contribuției voluntare o demonstrează faptele : noul pod de pe Bega a fost construit prin muncă patriotică ; tot astfel s-au asfaltat prin munca cetățenilor trotuare în- sumînd o suprafață de peste 39 090 mp (adică jumătate din totalul suprafeței trotuarelor asfaltate anul trecut, realizin- du-se numai prin aceasta economii de peste 2 milioane lei). Din cei 10 km cu cit s-a extins rețeaua de alimentare cu apă și canalizare 1 km a fost realizat prin munca cetățenilor. Se a-

daugă aici și amenajarea u- nor mari suprafețe de ții verzi, ’ 'termal, a locurilor de joacă pentru copii.- a terenurilor de sport etc. Astfel, din totalul celor 83,4 milioane, la cit se ridică valoarea contribuției voluntare, peste 32 milioane lei înseamnă munca investită de cetățeni în realizarea unor obiective de interes

spa-a noului ștrand gospodăresc, restul de 51 milioane reprezentînd Sontribuția prin muncă la realizarea acțiunilor finanțate de la buget.Și în 1971. timișorenii vor să fie printre ciștigătorii laurilor de gospodari de frunte.
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*

sighișoara
3

Municipiul Sighișoara, celebru prin nucleul său central cu aspect de burg medieval, stăruie in atenția noastră nu numai prin vestigiile sale istorice oane, porți, ___________,biserica gotică sau turnul primăriei, clădiri cu o arhitectură originală — ci și prin obiective purtînd semnătura contemporaneității. La tot pasul, talentul și hărnicia cetățenilor își află noi repere, noi unități de măsură. Cu cîteva săptămîni în urmă, oamenii iscusiți și întreprinzători ai Sighișoarei au primit cu emoție vestea că urbei lor i s-a țiecernat, pentru a doua oară, premiul I și diploma de fruntașă pe țară în întrecerea patriotică intre municipiile cu o populație sub 50 000 de locuitori.în cursul primăverii anului trecut, pe mulți dintre făuritorii noilor frumuseți i-am in- tîlnit alături de deputății consiliului municipal — Welmann Hans. Prozan Mihail. Fodor Sa- moilă. Hilger Hans. Bărbat loan. Petre Ana. Wagner Dieter și alții — la construcția de trotuare și de străzi. 1a amenajarea parcurilor și zonelor verzi, la plantarea pomilor și florilor care căzuseră pradă furiei apelor. I-am văzut in a- cele zile de grea încercare din mai și iunie, muncind fără să simtă oboseala după nopțile

basti-ziduri crenelate,cu o arhitectură
de din și sau

dramatice, curățind noroiul pe străzi, din parcuri și curți, refăcind drumurile străzile distruse de ape înălțînd diguri pentru a pune stavilă calamității.Tovarășul Vaier Giurgiu, primul secretar al comitetului municipal de partid, primarul localității, ne înfățișează pe larg bilanțul eforturilor depuse în 1970 de cetățenii municipiului. Realizările aparțin deopotrivă tuturor oamenilor muncii — români. germani, maghiari — animați de aceleași țeluri și dorințe. Dragostea cetățenilor fată de locul lor natal se exprimă prin zecile de mii de ore de muncă patriotică. Transformate în valori se măsoară în 16 500 000 lei sau. altfel spus. în 568 lei de fiecare locuitor. în 1 800 nip trotuare noi, 9 km drumuri. întrețineri de parcuri și zone verzi pe o suprafață de peste un milion mp, plantarea a 4 500 arbori și arbuști ornamentali etc.în anul acesta, cetățenii Sighișoarei vor continua să dea contur planului de sistematizare și înfrumusețare a orașului. Lucrările edilitar-gos- podărești se vor ridica la valoarea de 17 milioane lei.
Lorand DEAKI
corespondentul „Scîntelî'
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Cea mai fecundă perioadă din istoria de pină acum a construirii socialismului în România — astfel pot fi caracterizați anii 1966—1970, dacă ii privim în lumina rezultatelor înscrise in comunicatul referitor la îndeplinirea planului cincinal recent încheiat. O dovadă, dintre multe altele : venitul național — unul din cei mai sintetici indicatori, a cărui Creștere exprimă dinamismul dezvoltării oricărei țări — a sporit, în perioada' 1966—1970, de aproape 1,5 on. Rjțmul mediu anual de creștere a 
venitului național al României, de 7,7 la sută, s-a situat 
printre cele mai înalte nu numai din Europa, ci și din în
treaga lume.Factorul principal al unui asemenea ritm de creștere a venitului național constă în modul în care partidul și statul nostru au conceput echilibrul 
dintre acumulare și consum. Asi§urarea unei p™p°rt» de 30 3 la sută din venitul național pentru acumulare nu este un fapt întîmplător ! Viața, experiența noastră și a altor țări au demonstrat că numai UfeC- 
tînd însemnate resurse materiale, mijloace deosebit de 
importante pentru reproducția lărgită, se poate asigura 
progresul rapid al economiei, științei, culturii, ridicarea 
gradului de civilizație, al bunăstării poporului, înflorirea 
întregii societățiIntre factorii care au asigurat creșterea venitului național, pe un loc 
de prim ordin se situează ridicarea productivității muncii, pe această bază obținîndu-se două treimi din sporul total de producție in Industrie. Totodată, marea majoritate a unităților au depus eforturi susținute pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție Diminuarea nivelului acestor cheltuieli pe ansamblul industriei cu 4 la sută la 1 000 lei producție poate nu spune prea mult ca procent, dar capătă adevărata semnificație prin raportarea sa la sutele de miliarde de lei producție. Acestea sînt indicii ferme ale accentului pus de partid pe jnienSifiCOrea 
laturilor calitative ale dezvoltării noastre economice. Este remarcabil că la sfîrșitul cincinalului, cu o unitate va
lorică de fonduri de producție s-a obținut mai mult venit 
net, mai multe beneficii, crescînd in feluI acesta rata rentabilității.

în perioada 1966—1970 s-a realizat integral volumul 
fondului de consum planificat. Numai Prin aP^area consecventă a acestei linii generale de politică economică a fost posibilă 
creșterea susținută - cu 22 la sută în 1970 față de anul 
1965 - a veniturilor reale ale tuîuror categoriilor de oameni 
ai muncii de la orașe și sate.Cifrele prezentate — restrînse ca număr, dar deosebit de semnificativa — sînt dovada grăitoare a politicii înțelepte a partidului, cu efecte dintre cele mai favorabile asupra dezvoltării economice și sociale a României, asupra îmbunătățirii vieții materiale și spirituale a poporului nostru.

Lectura comunicatului oferă unul din cele mai bogate bilanțuri ale României socialiste. Vedem ce realizări grandioase sînt în toate domeniile economice, ci număr considerabil de obiective s-au ridicat, ce ritmuri înalte s-au înregistrat. Există o „cheie" care să explice aceasta ? Da 1 Ea constă în eforturile statului în domeniul investițiilor, care au urmărit să asigure dinamismul și echilibrul economiei, o structură modernă și eficientă a producției materiale, rezultate cit mai favorabile în sporirea avuției naționale. Dezvoltarea accelerată și modernizarea economiei românești — singura cale prin care se pot asigura valorificarea bogatelor resurse materiale ale țării, ridicarea tuturor zonelor și județelor țării la o puternică viață industrială, satisfacerea mai deplină a nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor muncii — nu ar fi fost posibile decît în condițiile unei consecvente politici de acumulare promovate de partidul nostru. Astfel, Cincinal S-OU 
investit din fondurile centralizate ale statului aproape 
290 miliarde lei, suma mai urare decît tot ce s-a cheltuit în același scop în cei zece ani anteriori.Este o sumă foarte mare, dar, în același timp, ea a fost cheltuită cu deosebită grijă, nu cu larghețe. Investirea unor valori mari poate însemna risipă și atunci efectele sînt mici. Cînd acest lucru se face cu minuțiozitate și atenție, cînd fiecare leu ce se alocă de la bugetul statului este fructificat din plin, cînd, ceea ce construim se adaugă cît mai repede potențialului productiv existent, este firesc ca rezultatele investițiilor să se concretizeze în mari sporuri de producție și de beneficii.Marile înfăptuiri ale poporului nostru au confirmat justețea politicii de investiții a partidului, faptul că ea corespunde pe deplin nevoilor și năzuințelor societății noastre, intereselor maselor largi de cetățeni. Qg|g CifCG 
1 500 de capacități și obiective industrialecare au fost pus<? în funcțiune, de mare însemnătate pentru economia națională, au fost înzestrate cu instalații, mașini și utilaje cu performanțe tehnice și funcționale dintre cele mai ridicate. Pe lîngă unitățile productive noi, s-au creat noi secții și linii tehnologice la unitățile intrate în producție anterior, iar multe din întreprinderile existente au fost, într-o proporție ridicată, reutilate și modernizate la un înalt nivel tehnic. Orientarea prioritară O f©n- 
durilor de Investiții către sfera producției materiale, mai cu seamă în ramurile care contribuie în cea mai mare măsură la modernizarea producției și la creșterea eficienței muncii sociale, a determinat, o dată cu creșterea potențialului economic al tării, și însemnate prefaceri calitative, structurale, în cadrul acestuia.Investim Ia parametrii cei mai înalți atinși pe plan mondial Căutăm să ținem pasul cu tot ce a creat nou revoluția tehnico-științificâ contemporană. Investim, totodată, asigurîndu-ne o puternică bază de dotare cu mijloace tehnice moderne, cu aparatură, fabricate în tară Cu consecvență, obținerea unei eficiențe maxime s-a s'ituat pe un loc de prim ordin în întreaga activitate de realizare a investițiilor, incepînd cu luarea deciziei de a se construi un anumit obiectiv sau de a se dez'< 'lta o anumită capacitate productivă și terminînd cu atingerea în termenul prevăzut sau înainte de termen a unor parametri tehnico-economici cît mai ridicați In baza indicațiilor date de conducerea partidului, s-a acordat o atenție tot mai mare 
reducerii costului investițiilor, diminuării investiției spe
cifice.Efectul investițiilor din acești ani s-a resimțit în modul cel mai direct în sporirea producției industriale și a productivității muncii, a numărului locurilor de muncă, in creșterea capacității industriei de a realiza un sortiment tot mai larg de produse cerute pe piața internă și la export. Țara noastră a făcut astfel un serios pas înainte în creșterea potențialului său productiv, în ascensiunea sa pe calea progresului și civilizației.

s-a reali-amploare ritmul de vedere și

Dinamismul și modernizarea sînt două dintre trăsăturile fundamentale pe care trebuie să le asociem industriei noastre acum cînd avem imaginea completă, relevantă a impresionantelor realizări ale poporului nostru în anii de după Congresul al IX-lea al P.C.R.Dinamism exprimat, în primul rînd, prin [-jtmul mediu UnUdl 
ridicat de creștere a producției: 11,8 la sută. România se înscrie astfel printre țările cu cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare. Semnificativ pentru nivelul atins în dezvoltarea industrială a țării este faptul că, în 1970, o producție echivalentă cu cea a întregului an 1938 zat în numai 22 de zile.Dinamismul industriei nu poate fi exprimat în întreaga sa numai prin parametrul, de deosebită sinteză economică, care este creștere a volumului producției. Trebuie să avem neapărat în 
excepționala capacitate de asimilare a ceea ce este nou 
în știința și tehnica contemporană, de înglobare a noului 
în producție, în organizarea și în conducerea industriei. Putem afirma cu deplin temei că și din acest punct de vedere cincinalul pe care l-am încheiat reprezintă o etapă de seamă în evoluția ascendentă a industriei noastre, a întregii economii.In cincinalul 1966—1970 s-au înregistrat înfăptuiri de mare însemnătata și pe linia modernizării industriei. Modernizare în structura de ansamblu, în ramurile ei de bază, în nomenclatorul produselor, în condițiile de muncă, în sistemul de conducere și de gestiune. Trăsătura dominantă a acestui proces o constituie, însă, accentuarea rolului de ramură conducătoare pe care-1 deține industria în economia națională. Ea se exprimă în 
ponderea mai mare pe care o ocupă industria în crearea 
venitului național: circa 60 la sută față de 49 la sută cît 
era în 1965. E o creștere de-a dreptul remarcabilă Să nu uităm că în întreaga perioadă 1951—1960 ponderea industriei în venitul național a rămas practic neschimbată (44 la sută), iar în 1961—1965 a crescut cu numai cinci procente.Modernizarea structurii economiei poate fi exprimată, însă, și mal expresiv : ca urmare a unor ritmuri anuale de creștere mai ridicate decît media pe ansamblul industriei, fjjjțjyfj|g (Jg bază — energia electrică și termică, metalurgia, construcțiile de mașini și chimia — qjj QjJJHS Să 
reprezinte în anul trecut 52,4 la sută din totalul 
producției industriale, de 43,2 la suta în r963- Creșteri deosebit de rapide au avut loc în subramurile cele mai moderne și eficiente ale construcțiilor de mașini — electrotehnica, electronica, mecanica fină și optica, producția de mașini-unelte — sau ale industriei chimice : petrochimia, producția de fire și fibre chimice, de materiale plastice, de îngrășăminte.O industrie modernă presupune corelarea rațională a ramurilor producătoare de mijloace de producție cu cele care realizează bunuri de consum. De aceea. în cincinalul recent încheiat, s-a dezvoltat 
simțitor și producția de bunuri de consum. In acest domeniu, ritmul mediu anual al creșterii a fost de 11,6 la sută în cazul industriei ușoare și de 6,3 la sută în cel ai industriei alimentare Producția a cunoscut un amplu proces de diversificare. Bunurile de confort personal și de uz îndelungat, cum sînt, bunăoară, mobila și televizoarele au înregistrat ritmuri deosebit de rapide de creștere.Cursul hotărît spre modernizarea structurii industriei își găseste reflectare, in ultimă instanță, in sporirea eficienței economice a întregii producții sociale : capacitatea de inovare și productivitatea muncii sporesc atît în principalele ramuri purtătoare ale progresului tehnic și economic, cît și în celelalte ramuri, cărora le furnizează mijloace de muncă din ce în ce mai 
moderna
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IN TOATE

NOI IMPLANTURI INDUSTRIALE,

Două hărți — două imagini ale ace
luiași chip scump nouă tuturor : chipul 
României socialiste, conturat din zeci de 
simboluri și cifre care subliniază preg
nant o calitate nouă realizată la capătul 
a cinci ani de muncă : procesul de creș
tere a potențialului productiv a cuprins 
toate zonele și toate |udețele țării. Faptul 
reflectă nu numai forța unei economii ca
pabile să se dezvolte impetuos, ci și 
profundul democratism al acestei dezvol
tări care are — ca una din trăsăturile de
finitorii — menirea de a înlătura deca
lajele moștenite, de a asigura atît valori
ficarea superioară a resurselor naturale,

repartiția rațională 
țelor de producție pe întreg cuprinsul 
țării, folosirea forței de muncă, laturi e- 
conomice și sociale deosebit de impor
tante ale politicii partidului nostru.

Este un fapt binecunoscut că România 
dinaintea celui de-al doilea război mon
dial deținea un loc periferic în statisti
cile europene, în ceea ce privește nive
lurile producției și ritmurile de dezvolta
re. înapoierea economică a țării era a- 
gravată în bună măsură și de distribui
rea teritorială nerațională a forțelor de 
producție. în anul 1938, de pildă, peste 
63 la sută din producția „marii" indus-

trii a României, cum țineau să o nu
mească pompos cataloagele statistice ale 
vremii, 61 la sută din forța motrică in
dustrială și peste 55 la sută din forța de 
muncă ocupată în industrie erau concen
trate, potrivit împărțirii teritoriale din 
acea vreme, în numai două ținuturi ale 
țării — Bucegi ți Timiș. Ele cuprindeau 
centrele industriale de la Brașov, Ploiești, 
Timișoara, Arad, Hunedoara și Reșița — 
„oaze industriale" izolate în cadrul 
unei economii eminamente agrare. Trei 
mari provincii ale României — Moldova, 
Dobrogea ți Oltenia — ai căror locui
tori reprezentau aproape 40 la sută din

populația țării ți în care se aflau în
semnate resurse naturale de petrol, căr
bune, sare, materiale de construcții, lemn, 
nu aveau decît o participare de circa 15 
la sută în producția industrială a țării.

Privind harta pe care sînt în
semnate noile implantări industriale ale 
cincinalului precedent, lesne putem con
stata că nu există practic județ din țară 
care să nu fi beneficiat în anii cincinalu
lui de pe urma marilor investiții făcute de 
stat.

Pulsul industrializării socialiste este 
mai accelerat tocmai în acele locuri unde

și rămînerea în urmă a fost mai accen
tuată.

Privind, bunăoară, roata dințată pla
sată „în premieră" la Balș, Zalău sau 
Găești retorta, la Turnu Măgurele sau 
ciocanele încrucișate la Motru, înțelegi 
că aici, în aceste locuri, în care unicul 
mesager al industriei a fost, o bună peri
oadă de timp, cel mult o simplă moară 
de măcinat cereale sau vreo neînsem
nată fabrică de cărămidă, au apărut pu
ternice centre ale industriei constructoa
re de mașini, industriei chimice și indus
triei miniere.

Profundul democratism al dezvoltării 
noastre economice este remarcabil ți sub 
aspectul că în perioada 1966—1970, ÎN 
PROCESUL DE INDUSTRIALIZARE SO
CIALISTA S-A CONSOLIDAT BAZA ECO
NOMICA A EGALITĂȚII NAȚIONALE. La 
Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Tg. 
Secuiesc, Bistrița, întorsura Buzăului — 
localități pînă nu de mult fără o bază 
industrială temeinică — au apărut în 
anii 1966—1970 mari obiective industria
le — uzine constructoare de mațini, nu
meroase unități ale industriei uțoare, in-

Obiective în funcțiune sau în construcție:
9 9

în peste 150 DE ORAȘE și în NUMEROASE

în timp ce pe ansamblul economiei volumul investi

țiilor a crescut de 1,7 ori, în județele mai puțin 
dezvoltate acesta a

LOCALITĂȚI RURALE
9 I

Cîfeva din localîfatiie nou intrate în circuitul industrial:
9

ALEXANDRIA, BĂILESTI, BISTRIȚA, BALS, CALAFAT, MIERCUREA 

CIUC, ODORHEIUL SECUIESC, DRĂGĂȘANI, CORABIA, SLOBOZIA, 
TÎRGU SECUIESC, ZALĂU, CARACAL, FETEȘTI, FILIASI, GĂESTI 

9 9 9

MEHEDINȚI
9

de peste 4

VÎLCEA - de 3,8 ori
ARGEȘ

9

COVASNA

BUZĂU

de 2 2,5

sporit:

ori

ori

HARGHITA

DÎMBOVIȚA
9

GORJ

SATU-MARE

IALOMIȚA
9

de pesfe

W 2 ori

\

22
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JUDEȚELE ȚARII

NOI SURSE DE PROGRES

dustriel lemnului ș. a. — care favorizea
ză dezvoltarea social-economică a a- 
cestei zone, ce a moștenit de la vechiul 
regim O grea înapoiere.

Să privim acum a doua hartă. Ea re
flectă importante efecte economice și so
ciale ale celei dintîi—respectiv este consa
crată dezvoltării producției industriale și 
creșterii numărului de salariați pe județe. 
O primă constatare : datorită preocupă
rii susținute a partidului de dezvoltare ar
monioasă a întregului complex economic 
național, s-a reușit în anii cincinalului 
recent încheiat ca ÎN MAJORITATEA 
COVÎRȘITOARE A JUDEȚELOR MAI PU-

TIN EVOLUATE DIN PUNCT DE VEDERE 
INDUSTRIAL SĂ SE REALIZEZE UN RITM 
MEDIU DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI 
GLOBALE INDUSTRIALE SUPERIOR ME
DIEI PE ȚARĂ : peste 20 la sută în jude
țele Ialomița și Dolj, între 15—20 la sută 
în județele Olt, Buzău, Gorj, lași, între 
12—15 la sută în județele Vîlcea, Brăila, 
Sălaj, Mureș, Mehedinți, Vaslui.

Creșterea „vitezei de înaintare" a de
terminat implicit sporirea simțitoare a 
producției globale industriale, așa cum 
se vede pe hartă, și deci creșterea cotei

de participare a acestor |udețe la pro
ducția industrială totală a tării.

CELE PESTE 1 500 DE FABRICI Șl UZINE 
CONSTRUITE PE ÎNTREG CUPRINSUL 
ȚARII AU ÎNSEMNAI TOTODATĂ CREA- 
REA A PESTE 350 500 DE NOI LOCURI DE 
MUNCA ÎN ACEST SECTOR VITAL Al 
PROGRESULUI ECONOMIC, au însemnat 
apariția a sute și sute de meserii noi, 
au însemnat noi posibilități de ridicare 
a nivelului de trai al populației. 
Pătrunderea industriei a însemnat pre
tutindeni pătrunderea civilizației, 
standardului de viată modernă.

concludentă, bunăoară, în acest sens 
dezvoltarea procesului de urbanizare 
care a avut loc în acești ultimi 5 ani. La 
sfîrșitul anului 1970 locuia în municipii, 
orașe și comune suburbane 41 la sută din 
populația tării, fată de numai 33,7 la 
sută cît s-a înregistrat la 1 iulie 1965. 
Faptul că în ultimii cinci ani, pe harta ță
rii au apărut încă 53 de orașe 
— printre care amintim Mofru, Bălan, 
Brezoi, Fieni, Năvodari, Plopeni, Tg. 
Cărbunești, Țicleni, Borșa — a fost de
terminat numai și numai de implantarea 
și lărgirea activității industriale în a- 
ceste zone ale patriei.

După cum se vede șl pe hartă, numă
rul total al salariaților a crescut în 1970 
față de 1965 cu mii și zeci de mii de oa
meni. Semnificativ ni se pare de relevat, 
încă, că în acest fel a sporit simțitor 
numărul salariaților la 1 000 de locuitori: 
de la 116 la 162 în județul .Ilfov, de 
220 la 265 în județul Argeș, sau de 
185 la 229 în județul Covasna, ca 
dăm numai cîteva exemple.

Să mai întîrziem citeva momente 
privirea pe hărțile din fată, gîndindu-ne 
și la ceea ce înseamnă industria pentru 
evoluția social-culturală, prezentă și vi-

itoare, județelor țfiriî. Ampla
sarea unor mari obiective industriale în 
Argeș, bunăoară, a atras în această zonă 
a (arii aproape 2 500 de specialiști, peste 
700 de cadre didactice, 100 de medici. 
Fenomenul este pregnant pretutindeni.

Cele două imagini ale țârii din pagi
nile de fată ilustrează, prin graiul cifrei, 
faptul că GRIJA PENTRU OM Șl VIAȚA 
LUI CONSTITUIE CHEIA DE BOLTĂ A 
ÎNTREGII POLITICI A PARTIDULUI, 
STRABATÎND CA UN FIR ROȘU PRO
GRAMUL DE DEZVOLTARE A ' ROMÂ
NIEI SOCIALISTE

UN TABLOU SEMNIFICATIV PENTRU CREȘTEREA 
FORȚELOR DE PRODUCȚIE PE ÎNTREGUL 

TERITORIU AL TĂRII■
Gruparea județelor după volumul producției globale industriale

s-a modificat astfel:
1965 1970

Pinâ la 2 miliarde lei 14 5

2—4 miliarde lei 13 12

4—10 miliarde lei 9 14

10—15 miliarde lei 3 5

peste 15 miliarde lei — 3

NUMĂRUL SALARIAȚILOR LA 1000 DE LOCUI 
TORI ÎN CÎTEVA DINTRE JUDEȚELE MAI PUTIN •J
DEZVOLTATE A CRESCUT

ILFOV de

COVASNA de

ARGEȘ de 
HARGHITA de

la

la

la

la
IALOMIȚA de la 
MEHEDINȚI de la 
VÎLCEA de la

ASTFEL:
116 la 162
185 la 229

220 la 265

213 la 251

196 la 245

i 153 la 199

144 la 190
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a dinamismului
industriei românești

Energia electrică și termică

Construcția de mașini

Exploatarea și prelucrarea lemnului - de

(Urmare din pag. I)

Vedere panoramică a zonei industriale din Constanta

Marea platforma a industriei chimice din Craiova cuprinde astăzi 19 fabrici moderne

Materiale de construcții - de 1.77 ori

• Industria ușoară - de 1,73 ori

Metalurgia feroasă-de 1,77 ori

există județ în care să nu se fi construit în acești ani noi obiective industriale. Ca rezultat al aplicării consecvente a politicii de îmbunătățire continuă a repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării, suflul înviorător ai industriei a pătruns puternic în numeroase județe, orașe și localități mai puțin dezvoltate economic, ceea ce a determinat multiple consecințe pozitive, binefăcătoare pe plan economic și social. în mod aparte, se cuvine subliniată dezvoltarea unor județe în care locuiesc, alături de români, oameni ai muncii aparți- nînd naționalităților conlocuitoare ; aceasta este o expresie grăitoare a politicii naționale a partidului nostru, consolidind fundamentul economic al realizării, egalității tuturor celor ce muncesc din patria noastră.Bilanțul grandios consemnat de cincinal este indisolubil legat de efectele pozitive ale măsurilor de perfecționare a conducerii și organizării economiei, a întregii vieți sociale, stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R., de Conferința Națională și de Congresul al X-lea al partidului. înființarea centralelor industriale, a combinatelor și grupurilor de întreprinderi a creat premise pentru apropierea conducerii de producție, pentru mai buna fundamentare a deci-

Toate acestea au de- izvoare de forță și ini- energii în rîndul colec- .unitățile .economice.asupra dezvoltării în vieții economice în de- a avut o pu-

Marile succese realizate în dezvoltarea economiei naționale în anii 1966—1970, nivelul și proporțiile acestei dezvoltări demonstrează cu puterea faptelor justețea politicii de acumulare aplicată în acești ani. în perioada 1966—1970, investițiile din fondurile centralizate ale statului s-au ridicat la aproape 290 miliarde lei, sumă ce depășește totalul fondurilor investite in întreg deceniul anterior — 1956—1965. Semnificativ în acest sens este că fondurile fixe nou construite in cincinal reprezintă peste o treime din totalul fondurilor fixe existente în economia națională la sfirșitul anului 1970.O asemenea rată înaltă a acumulării a presupus, desigur, un efort serios pentru stat, pentru popor, dar însăși experiența proprie a dovedit că aceasta este singura cale in măsură să asigure accelerarea progresului economic, creșterea a- vuțici naționale și ridicarea, pe acest suport solid, a standardului de viață al poporului, apropierea cu pași siguri a României de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Politica de acumulare înfăptuită consecvent de partidul nostru este o politică de amplă perspectivă, de înaltă responsabilitate pentru destinele națiunii noastre.Privind harta țării, vedem că nu

I

mod corespunzător cu nevoile și interesele reale ale societății.Există și un ■ alt aspect, un alt factor care și-a adus contribuția sa deosebită în ansamblul acestor rezultate : metoda contactului direct, practica dialogului permanent cu oamenii muncii, folosite sistematic de conducerea partjdului, în mod special de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Efectiv, n-a fost județ în care secretarul general al partidului să nu fi făcut vizite de lucru în fabrici și uzine, unități din agricultură. S-au putut lua astfel pe loc măsuri cu consecințe pozitive imediate asupra bunului mers al activității unităților respective ; totodată, s-au putut concretiza o serie de măsuri de ansamblu, cu valoare principială pentru dezvoitarea întregii economii.Ca o puternică forță motrice a dezvoltării patriei în acești ani, s-a afirmat conștiința socialistă a oamenilor muncii care au muncit cu entuziasm, cu abnegație pentru a transforma în realitate programul stabilit de partid. Ne sînt încă vii în memorie, ca manifestări puternice ale acestei înalte conștiințe, ale patriotismului celor ce muncesc, întrecerile desfășurate în anul împlinirii a 45 de ani de la crearea P.C.R., în anul jubiliar al Republicii. în anul celei de-a XXV-a a-

edificarea socialistă este ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. A- cestui țel suprem, cardinal al politicii partidului îi sînt consacrate atît măsurile pentru dezvoltarea bazei economice a societății, a avuției naționale — care au și nu pot să aibă altă finalitate —. cit și măsurile directe destinate îmbunătățirii vieții tuturor celor ce muncesc. Comunicatul înfățișează un tablou cuprinzător al realizărilor în acest domeniu, oglindind prin cifre și date convingătoare că cincinalul 1966—1970 a marcat un nou pas înainte pe drumul făuririi unor condiții de trai demne de eforturile eroice și pline de abnegație ale oamenilor muncii pentru edificarea societății socialiste.Pe temelia solidă a rezultatelor obținute în creșterea avuției naționale și. implicit, a venitului național, s-a asigurat pe întregul cincinal volumul fondului de consum prevăzut în plan. Demn de remarcat este că fondul de consum pe un locuitor a crescut cu 27 la sută. Aceasta si-a găsit oglindirea în majorarea sistematică a veniturilor populației provenite din retribuirea muncii, cît și în creșterea cheltuielilor pe care statul le face pentru învătămînt. cultură, ocrotirea sănătății și alte acțiuni de ordin social.

.niversări a eliberării patriei, întrecerile între organizațiile județene de partid care — toate — au adus sporuri substanțiale de producție și beneficii, rezultate apreciabile în bilanțul global al cincinaluluiEroismul. însuflețirea cu care oamenii muncii înfăptuiesc' politica partidului s-au manifestat nu numai în eforturile de a realiza an de an planul, ci și în străduințele de a învăța, de a-și ridica competenta. pregătirea profesională, ca o cerință stringentă a introducerii tehnicii moderne și, totodată, ca o nouă bază, superioară, pentru înfăptuirea sarcinilor calitative mai înalte ale noului cincinal. Creșterea gradului de competență și calificare a oamenilor muncii, a spiritului lor de inițiativă si de responsabilitate pentru activitatea unităților în care lucrează, constituie unui din cele mai prețioase rezultate ale anilor cincinalului trecut. Fără îndoială, condițiile în care se desfășoară producția modernă, cerințele ridicării calitative a muncii în toate domeniile ridică tot mai înalte exigențe și, tocmai de aceea, recenta plenară a Comitetului Central a adoptat și aprobat ample măsuri in acest sens.In retrospectiva cincinalului încheiat. ne apare cu deosebită claritate și pregnantă că rezultatul nemijlocit al tuturor realizărilor în

Industria alimentară - de 1,36 ori

Ca rezultat al majorării salariilor și sporirii cu 800 000 a numărului de salariați. veniturile din salarii ale populației au fost în 1970 cu 31,5 miliarde lei mai mari decît în 1965, crescînd cu peste 50 la sută. O expresie a puterii de cumpărare crescute, a standardului de viață mai ridicat, atit la orașe cit și la sate, o constituie creșterea de aproape 1,5 ori a volumului de mărluri vîndute prin comerțul socialist.O amploare fără precedent a cunoscut construcția de locuințe. în anii cincinalului, au fost construite la orașe și sate aproape 660 000 de locuințe, dintre care 344 000 din fondurile statului sau cu credite a- cordate de stat, depâșindu-se prevederile planului. Practic, peste 2 milioane de cetățeni s-au mutat în case noi.Cu conștiința de a se ști făuritorii tuturor realizărilor de pină acum, răspunzînd cu însuflețire chemării Comitetului Central, clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii își vor consacra întreaga energie și capacitate creatoare înfăptuirii grandiosului program de dezvoltare multilaterală a societății socialiste elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R.. asigurînd mersul hotărît înainte al României pe calea progresului și civilizației.

ziilor, valorificarea mai intensă a rezervelor din economie, creșterea operativității in dirijarea proceselor economice. Adincirea democrației e- conomice, promovarea consecventă a metodelor de conducere colectivă, prin crearea comitetelor de direcție, a consiliilor de administrație, insti- tuționalizarea adunărilor generale lie salariaților au asigurat participarea tot mai largă, nemijlocită, a oamenilor muncii la conducerea și organizarea întregii activități a întreprinderilor, clanșat noi țiativă, noi tivelor dinTotodată, ansamblu a cursul cincinalului ternică influență pozitivă faptul că, în anii de după Congresul al IX-lea, partidul a supus unei analize critice, exigente, realiste, stările de lucruri/din diferitele ramuri economice, a depus o activitate e- nergică pentru eliminarea unor a- nacronisme, a unor concepții vechi, rutiniere, osificate, a inițiat un amplu proces de împrospătare a gîndi- rii economice, de perfecționare a întregului mecanism economic, de îmbunătățire a legislației economice. în întregul eșafodaj economic, ca un obiectiv central a fost instaurat imperativul creșterii eficienței. al orientării producției în
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TELEGRAME Șl SCRISORI ADRESATE C.C. AL P.C.R., Plenara Consiliului Uniunii Cronica zilei
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Naționale a Cooperativelor

J

în toate județele țării continuă să se desfășoare adunările generale ale cooperativelor agricole de producțib. Cu acest prilej, țăranii cooperatori analizează activitatea economico-fi- nanci.ară desfășurată în anul trecut și stabilesc planurile de producție pe anul 1971. In telegramele adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, ei exprimă deplina adeziune față de măsurile luate de partid pentru îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii și se angajează să dea viață noului program de dezvoltare a acestui sector, să contribuie astfel la efortul general al întregului popor, pentru. Înflorirea și prosperitatea patriei noastre socialiste.Adunarea generală a membrilor Cooperativei agricole de producție din Ripiceni, județul Botoșani, după ce exprimă profunda încredere și dragoste față de Partidul Comunist Român și conducerea sa, raportează că în anul 1970, cu toate condițiile nefavorabile, cooperativa a reușit să obțină rezultate bune în producție, ceea ce i-a permis să livreze la fonduF central importante cantități de cereale, plante tehnice și carne peste prevederile planului. Convinși fiind de importanța sarcinilor ce ne revin prin planul de producție, se spune în telegramă, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea în anul 1971 a sarcinilor din plan, sarcini care prevăd obținerea unei producții globale de peste 10 755 000 lei și a unui venit de 317 000 lei la 100 ha teren agricol.In telegrama adresată de adunarea generală a țăranilor cooperatori din comuna Vedea, județul Argeș, se ăă o înaltă apreciere noilor măsuri stabilite de conducerea de partid'și de stat privind îmbunătățirea planificării, organizării și conducerii agriculturii, Cooperatorii subliniază, totodată, că analizînd, în mod critic, lipsurile manifestate în activitatea din anul trecut, au propus măsuri menite să ducă la realizarea și depășirea indicatorilor de plan pe anul 1971Răspunzînd grijii pe care conducerea de partid și de stat, dumneavoastră personal, tovarășe, secretar general ne-o purtați, se spune în telegramă, ne angajăm ca în anul 1971 să obținem rezultate din ce în ce mai bune, convinși că prin munca noastră contribuim la dezvoltarea și înflorirea României socialiste.Și membrii cooperatori din Porum- bacul de Jos, județul Sibiu, își ex-

primă adeziunea deplină la măsurile luate de conducerea de partid și de stat cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii a- griculturii. Noile forme de zare și retribuire a muncii, in telegrama lor, constituie șie sigură a realizării și planului de producție pe 1971. angajăm ca în acest an să producem peste plan 20 tone porumb boabe, 10 tone in fuior, 40 tone cartofi, 178 hl lapte. Nu vom precupeți nici un efort pentru a îmbunătăți întreaga activitate de producție din cooperativa noastră și a obține rezultate din ce în ce mai bune — se menționează în telegramă.Cei peste 700 de membri cooperatori întruniți în adunarea generală a Cooperativei agricole de producție din Bordușelu, comuna Ciochina, județul Ialomița, raportează în telegrama lor rezultatele bune obținute anul trecut In toate domeniile de activitate. în același timp, ei se angajează să folosească mai bine pămîntul și condițiile de care dispun, întreaga lor hărnicie și pricepere pentru a depăși, in acest an, producțiile planificate la cereale, plante tehnice, carne, lapte. însuflețiți de ampla expunere făcută de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în ședința de lucru cu activul de partid din județul nostru, și de prețioasele indicații date eu privire la organizarea muncii și folosirea fondului funciar — se spune printre altele în telegramă — ne angajăm în fața partidului și a dumneavoastră personal că vom ridica tot mai sus graficul realizărilor noastre în anul 1971 și, alături de ceilalți oameni ai muncii, ne vom a- duce contribuția la ridicarea scumpei noastre ' " . . . .înalte.Dintr-o altă cooperativă agricolă de producție a județului — Independența — a sosit o telegramă în care se subliniază, printre altele : Con- știenți că. prin aplicarea noilor forme cu privire Ia îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii a- griculturii vom obține rezultate e- conomice mai bune, ne angajăm ca în acest an agricol să obținem, prin depășirea sarcinilor de plan, o producție globală' cu 600 000 lei mai mare decît cea calculată inițial și să reducem cu 150 000 lei cheltuielile de producție, adueîndu-ne prin aceasta contribuția la valorificarea unor cantități mai mari de produse la fondul central al statului, la creșterea bunăstării celor ce muncesc.■ (Agerpres)

organise spune o cheză- depășirii Ne

patrii pe culmi tot mai

Pe adresa Comitetului. Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, sosesc in aceste zile numeroase scrisori din partea unor cooperatori pensionari, prin care aceștia își exprimă mulțumirea profundă față de recentele măsuri privind majorarea pensiilor de bătrînețe.în numele cooperatorilor pensionari din C.A.P.-Agrij, județul Sălaj, Teodor Pantea scrie : Măsurile luate de partidul și statul nostru, care vă au in frunte pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca neobosit și înțelept conducător, demonstrează în mod elocvent justețea liniei partidului îndreptată spre creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor. Noi, cei peste 14 000 de cooperatori pensionari din județul Sălaj, beneficiem acum de un spor al pensiilor în valoare de aproximativ 26 milioane lei. Iată de ce vă aducem cele mai calde mulțumiri și vă urăm să ajungeți și să depășiți anii noștri, spre binele, propășirea și înflorirea patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România.Sînt o femeie bolnavă, suferindă —

*
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Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.
Matineu duminical pentru 
copii șl școlari.
Viața satului.
Albumul compozitorilor ro
mâni. Dlmitrlc Cuclin.

. 12,00 De strajă patriei.
12,30 In reluare, la cererea 

spectatorilor. Recital 
Andrews.
închiderea emisiunii de di
mineață.
Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. 
Studioul „N“. Invitatul emi
siunii : Ion Caramitru. 
Concurs cu public : „Unu din 
doi". Transmisiune de la 
Sebeș. Tema : Folclor româ
nesc.
1001 de seri — emisiune pen 
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
ROMÂNIA '71. AZI, JUDE
ȚUL IALOMIȚA.
Film artistic : „Baladă pentru 
Jimmy Ringo".

31,55 Opereta în studioul Televi
ziunii.
Telejurnalul de noapte.
Concurs internațional de schi 

— Probe nordice pentru 
„Cupa Tatra".
închiderea emisiunii progra 
mului I.

tele- 
Julie

13,00

16,30

18,00

19,15

19,30
20,00

20,30

22,20
22,30

23,00

PROGRAMUL II

30,00 Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii.
„Bărbierul din Sevilla" de 
Rossini.
Buletin de știri.
Carnet bucureștean.
Reluarea serialului de sîm
bătă seara : „Incoruptibilii". 
Episodul „Frații Stryker", 
închiderea emisiunii progra
mului II.

20,25

22,30

se spune în scrisoarea semnată de Elena Ticau, din satul Poiana, comuna Deleni, județul Iași — și mărirea , pensiei țăranilor cooperatori a însemnat pentru mine un lucru mare. Cînd am luat pensia și am văzut că a sporit cu 110 lei, gîndul meu s-a îndreptat cu dragoste și recunoștință spre dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, fiu iubit al poporului nostru. Prin dumneavoastră țin să mulțumesc întregii conduceri de partid și de stat pentru grija deosebită pe care o aveți față de cei în vîrstă.Cînd vă scriu această scrisoare — spune Marii Boancăș, din satul Hă- pria, județul Alba, dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, vă aflați. în mijlocul țăranilor cooperatori clin județul Ialomița. Ați fost și la noi în primăvara anului trecut, în acele momente grele, cînd stihiile naturii se abătuseră asupra satului nostru. Nu avem cuvinte să vă mulțumim pentru grija deosebită ce o purtați întregului nostru popor .și îndeosebi nouă, bătrînilor pensionari. Iată de ce o dată cu majorarea pensiilor noastre vă aducem mulțumirile fierbinți și vă asigurăm că, și în continuare, ne vom aduce contribuția la înflorirea patriei noastre socialiste.Mulțumind pentru grija pe care partidul și statul nostru o poartă oamenilor muncii, cooperatorul pensionar Mihai lvasiuc, din comuna Dăr- rnănești. județul Suceava, scrie : Am aproape 70 de ani și nu mai pot lucra în cooperativă. Ca mine sînt și alți cooperatori din comună, care ne bucurăm nespus de mult și vă mulțumim din toată inima pentru grija ce o aveți față de noi, tovarășe Ceaușescu. Pensiile majorate pe care le primim ne asigură o bătrînețe fericită, o viață demnă de om. Vă mulțumim încă o dată.Ne-au umplut inimile de bucurie măsurile luate de partid și de guvern privind mărirea pensiilor, se subliniază în scrisoarea adresată de familia Elena și Ion Boieriu, din comuna Șercaia, județul Brașov. Vă mulțumim din suflet, tovarășe Ceaușescu, și vă dorim să trăiți ani mulți și fericiți pentru fericirea poporului nostru și înflorirea României socialiste.

Agricole de Producțieîn ziua de 13 februarie a.c. a avut Ioc plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole' de Producție. Lucrările plenarei au fost, prezidate de tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al-' Prezidiului Permanent al C.C. P.C.R.Plenara a dezbătut propunerile privire la atribuțiile și organizarea uniunilor cooperatiste, :---------unele măsuri de îmbunătățire a activității și componenței organelor de conducere ale acestora și a adoptat un complex de măsuri care să creeze cadrul organizatoric pentru atragerea mai largă a maselor de țărani cooperatori la elaborarea hotăririlor și aplicarea lor în viață.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul : Vasile Neagoe, Ion Ne- goiță, Nicolae Asandei, Dumitru . Di- nișor, Mihai Bîrliga, Mustan Ruvin, Mihai Nicolau, Gheorghe Dinu, Marin Panait, Nicolae Hudițeanu.Ținînd seama de faptul că în perioada actuală uniunile cooperatiste, cooperativele agricole, întreaga masă a țăranilor cooperatori sînt angajate în munca pentru înfăptuirea măsurilor privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, cuprinse în expunerea din noiembrie 1970 a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și în activitatea de pregătire și desfășurare a campaniei agricole de primăvară, plenara a hotărît amînarea celui de-al II-lea Congres al cooperativelor agricole, pentru luna mai 1971, pînă Ia dată care se va staMi ulterior.La recomandarea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist’

al alcuprecum și

uniunilor convocat o

Român, plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a aprobat eliberarea tovarășului Virgil Trofin din funcția de președinte al Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.în funcția de președinte al Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a fost ales tovarășul Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R.Eiroul Permanent a fost completat prin alegerea tovarășilor : Maria Zidaru, vicepreședintă a Uniunii Naționale, președinta C.A.P. Păulești, județul Satu-Mare ; Dumitru Tu- dose, vicepreședinte al Uniunii Naționale, președintele C.A.P. Stoică- nești, județul Olt , Mihai Uborny, vicepreședinte al Uniunii Naționale, președintele UJCAP Harghita ; Ion Oprișan, activist al UNCAP; Mircea Gogioiu, activist al UNCAP ; Simion Roth, președintele C.A.P. Miercurea, județul Sibiu, Stefania Ionescu, președinta C.A.P. Putineiu, județul Teleorman.Ca vicepreședinți ai Consiliului UNCAP au mai fost aleși tovarășii : Gheorghe Popa, Simion Roth, Ște- fania Ionescu.Pe baza recomandărilor recentei plenare a C.C. al P.C.R., prin aceste noi alegeri, din cei 36 de membri ai Comitetului Executiv al Uniunii Naționale. 25 lucrează în producție ca președinți de cooperative consilii intercooperatiste.în încheierea lucrărilor luat cuvîntul tovarășul Petrescu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. (Agerpres)

Cu prilejul aniversării a 10 ani de la unificarea forțelor armate populare din Vietnamul de sud, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Ioniță, a transmis o telegramă de felicitare ministrului apărării naționale a Republicii Vietnamului de sud, dl. Tran Nam Trung.Cu același prilej, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare consacrată acestui eveniment. Au fost prezenți Nguyen Duc Van, ambasadorul Republicii Vietnamului de sud la București, Nguyen Dang Hanh, ambasadorul Repubiicii Democrate Vietnam la București, și alți membri ai celor două ambasade.După un cuvînt de deschidere, rostit de general-Iocotenent Vasile Pătruț, despre importanța și semnificația aniversării a vorbit ambasadorul Nguyen Duc Van.în încheiere, invitații au vizionat o expoziție de fotografii cu aspecte din lupta dusă de populația sud- vietnameză pentru libertate și independență și un film artistic documentar.
★Sîmbătă. 13 februarie a.c.. Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit, pe Abdallahi Ould Sidya, cu prilejul apropiatei prezentări a Scrisorilor de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Mauritania în Republica Socialistă România.

agricole șiplenarei aGheorghe Consiliului

Adunarea generală anuală a Academiei
de Stiinte Agricole si Silvice

9 9 V 9liniat, totodată, că în unele domenii aportul cercetării nu a fost satisfăcător. Nu au fost realizate soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, precum și cantitățile de semințe de soi și de material săditor pentru nevoile agriculturii.Lucrările au continuat pe secții; dezbătindu-se probleme de importanță imediată pentru producția agricolă și silvică, printre, care tehnologia culturii griului în condițiile acestui an. îmbunătățirea producției de semințe și de material săditor, ameliorarea raselor de animale, mecanizarea totală a proceselor de producție, creșterea producției și productivități pădurilor, profilarea producției în cooperativele agricole.In ședință plenară a fost apoi prezentat și aprobat planul de măsuri pentru îndeplinirea programelor „ de cercetare științifică și a sarcinilor de _________ , ... _______ „.................... . producție pe anul 1971.hală, vorbitorul s-a referit-la rezute-- în .incfreiefe.r adunării......gerterale'”7i au adoptat în una--; nimitate o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se arată printre altele : „Avind în față exemplul viu al activității neobosite și rodnice desfășurate de întreaga conducere de partid, de dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, pentru dezvoltarea rapidă a tuturor ramurilor economiei naționale, vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort, că vom munci în așa fel. incit participarea noastră la acțiunile cje modernizare a agriculturii și silviculturii, de creștere a producției în aceste sectoare să fie simțită din plin, contribuind astfel, alături de întregul nostru popor, la înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R.”.

Sîmbătă s-au desfășurat în Capitală lucrările Adunării Generale anuale a Academiei de Științe Agricole și Silvice.La lucrări au participat tovarășii Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Angelo Miculeseu. ministru secretar de stat, Ștefan Bîrlea — prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, oameni de știință, specialiști din institute de cercetări și de învățămint superior, din stațiuni experimentale și unități agricole de producție.Adunarea generală a fost deschisă de profesor dr. Nicolae Giosan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice.A luaț apoi cuvîntul tovarășul Iosif Banc. După ce a înfățișat principalele realizări obținute în cincinalul .recent încheiat, in întreaga economie națio- 'tatălh 'înregistrate în această perioadă t piirticipanții în producția agricolă, subliniind, totodată, sarcinile importante ce revin agriculturii, silviculturii, industriei a- limentare și în gospodărirea apelor în actualul cincinal, precum și aportul pe care cercetarea științifică trebuie să-1 aducă în aceste importante domenii de activitate.In continuare, prof dr. Nicolae Giosan a prezentat Raportul de activitate al Academiei de Științe Agricole și Silvice pe anul 1970 și Programul de cercetări pe 1971. Din raport a reieșit că pentru asigurarea desfășurării unei activități eficiente și coordonate de cercetare științifică au fost îmbunătățite structura organizatorică și profilul unităților de cercetare. Au fost create noi institute și Stațiuni centrale și au fost îmbunătățite programele de cercetare științifică pentru a corespunde cerințelor actuale ale agriculturii și silviculturii. Aceste programe vor asigura introducerea in anii viitori a tehnologiilor moderne, îndeosebi in irigarea culturilor, în creșterea animalelor în mari complexe industriale. Valorificarea cercetărilor se va face în ferme pilot, pentru toate profi- ' ‘ " per-opti- sub-lele de producție, ceea ce va mite generalizarea în condiții me a rezultatelor obținute. S-a
SPORT

Naționalele" 
de atletism

11

pe teren acoperitîn sala de sport din incinta parcului sportiv „23 August” au început ieri campionatele naționale de atletism, pe teren acoperit. Un dublu succes a repurtat atleta Valeria Bu- fanu care a cîștigat probele de lungime cu 6,23 m și 60 m plat 7”5/10 (record national de sală). La triplu salt, primul s-a clasat C. Corbu cu 16,42 m. Cunoscuta atletă Ana Sălă- jean a corectat recordul țării pe teren acoperit la aruncarea greutății cu un rezultat de 16,21 m. Mitrofan s-a dovedit cel mai rapid în proba de 60 m plat, fiind cronometrat cu timpul de 6”7/10 (record de sală). Concursul continuă astăzi de la ora 9.

Comemorarea lui Petru AAaiorTg. Mureș împlinirii la moartea Petru Ma-

4

Simbătă au început la manifestările consacrate unui veac și jumătate de marelui cărturar ardelean ior, manifestări înscrise între marileaniversări și comemorări culturale organizate sub egida UNESCO.La adunarea comemorativă, care a avut loc la Palatul Culturii, au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai Uniunii Scriitorilor, ai Comisiei naționale pentru UNESCO.Au participat scriitori, poeți, critici literari, istorici, dramaturgi din București, Cluj, Iași, Brașov. Timișoara și Tg. Mureș.Despre viața și opera marelui cărturar ardelean au vorbit Nicolae Ve-

reș, prim-secretar al Comitetului .județean Mureș al P.C.R.,, președintele consiliului popular județean, prof, univ. dr. docent Șerban Cioculescu, membru corespondent al Academiei, prof. • dr. docent Dimitrie Păcurariu, decanul Facultății de limba și literatura română a Universității din București, scriitorul Kovacs Gyorgy și dr. Vasile Netea, cercetător principal la Institutul de istorie „Nicolae Iorga".A urmat un recital literar susținut de scriitorii prezenți la manifestare.Cu același prilej, la Palatul Culturii a fost deschisă o expoziție omagială Ia care și-au dat concursul arhivele statului din localitate.(Agerpres)

VIZITA MINISTRULUI COMERȚULUI EXTERIOR
AL R. P. CHINEZESîmbătă, în cea de-a doua zi a vizitei la Brașov, ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, Pai Sian-ko, și persoanele oficiale care îl însoțesc, au fost oaspeții constructorilor de autocamioane. Aici au fost vizitate sectorul montaj și secția de livrări, unde se află în pregătire, pentru a fi expediat în R. P. Chineză, un lot de 600 autocamioane din cele 1 500 ce urmează a fi livrate in acest trimestru. In continuare, la uzina „Tractorul", oaspeții au fost informați despre drumul parcurs de întreprindere în cei aproape 25 de ani de existență. A fost vizitat apoi sectorul tractorului greu, unde se pregătește un lot de tractoare din noul tip de 150 C.P., destinate R. P. Chineze. Oaspeții au luat parte apoi la un prînz oferit de ing. Gh. Trică, director general al

Centralei industriale pentru autocamioane și tractoare.După-amiază, membrii delegației chineze au vizitat monumente istorice și de artă, precum și noi cartiere apărute în ultimii ani pe harta orașului.Seara, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, a oferit un dineu in cinstea ministrului comerțului exterior al R. P. Chineze. Pai Sian-ko. Au luat parte Constantin Cîrțînă, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior. Constantin Șuțu, primarul municipiului Brașov, precum și ambasadorul R. P. Chineze la București, Cian Hai-fun, și alte persoane oficiale. (Agerpres)

★In cursul dimineții de sîmbătă, Joseph Smallwood, prim-ministrul provinciei Newfoundland, conducătorul delegației economice canadiene, a făcut o călătorie în județul Prahova, unde a vizitat Rafinăria Brazi, Combinatul petrochimic și Uzina constructoare d.e utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești. Oaspetele a fost informat cu acest prilej de caracteristicile tehnice și funcționale ale unor produse, de ponderea pe care o dețin aceste mari unități industriale în volumul de export al țării.Președintele Consiliului popular al județului Prahova, Ilie Cîșu, a oferit în cinstea oaspeților un dejun.
★în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc sîmbătă dimineața, ambasadorul Republicii Guineea in România, Fassou Mathias Moriba, a informat pe reprezentanții presei române despre actul agresiv al forțelor neocolonialiste îndreptat în luna noiembrie 1970 împotriva țării sale. Totodată, el a făcut un expozeu asupra rezoluției Sesiunii extraordinare a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. prin care se cere judecarea și pedepsirea tuturor celor care au participat la pregătirea și executarea acestui act agresiv. în încheiere, ambasadorul .Fassou Mathias Moriba a răspuns întrebărilor adresate de ziariști. (Agerpres)

De la Ministerul
Învătâmîntului. \ ij^iișlevul Invățămintului a luat .o ‘ serie dh"măsuri menite să imbunătă- "feasca' preclafea~ ”educației' fizice'îh •..■.:gl'adinițe;;ișeoli și institute. începind' cil viitorul trimestru al actualului an de . studii va fi introdusă, experimental, în mai multe școli, gimnastica zilnică de' zece minute.Cu începere din următorul an de învățămint va crește numărul de ore afectat predării educației fizice în grădinițele de preșcolari și la clasele I—IV. și in liceele pedagogice, care pregătesc învățători și educatoare. Pentru înlăturarea paralelismului existent în sistemul competițiilor școlare — intre campionatele republicane ale elevilor si concursurile de masă organizate de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Național al Organizației Pionierilor — Ministerul învățământului și celelalte foruri de resort vor întocmi un sistem unic de organizare a unor astfel de întreceri.

Premiile Concursului de creație 
muzicală in cinstea

semicentenarului partiduluiLa propunerea juriului care a analizat lucrările primite pentru Concursul de creație muzicală, organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Compozitorilor in cinstea semicentenarului Partidului Comunist 'Român, s-a hotărît acordarea următoarelor distincții :PENTRU CÎNTECE DE MASA ȘI LUCRĂRI CORALE - două premii III, in valoare de 10 000 lei fiecare, pieselor : „Cinci decenii — cinci cununi", muzică și versuri de Teodor Bratu, „Partidul meu, credința mea", muzică de Claudiu Negulescu, versuri de Ștefan Tita, precum și patru mențiuni, în valoare de 6 000 lei fiecare, pieselor : „Glie străbună", muzică de Mircea Neagu, versuri de Vlaicu Bîrna, „închinare soarelui", muzică de Paul Rogojină, versuri de Cicerone Theodorescu. „Trăiască partidul", muzică de Vasile Timiș, versuri de Constantin Duică, „Virful cu dor”, muzică de Boris Cobasnian, versuri de Ștefan Raicu.PENTRU PIESE INSTRUMENTALE DE VIOARA, VIOLONCEL (SOLO SAU CU ACOMPANIAMENT DE PIAN) ȘI PIAN SOLO au fost acordate trei premii III, în valoare de 7 000 lei fiecare, lucrărilor : ..Triptic pentru vioară și pian" de Dumitru Bughici. „Rubato" pentru vioară și pian de Mihai Moldovan și „Tocata” pentru pian de Irina Odăgescu, precum și trei mențiuni. în valoare de

3 000 lei fiecare, lucrărilor : „Morio- die" pentru violoncel solo de Doru Popovici, ..Tocata" pentru pian (din ciclul „Patru piese pentru pian”) de Dumitru Bughici, „Cîntec de dor" și „Dans" pentru vioară și pian de Fiorin Dimitriu.PENTRU PIESE SIMFONICE ȘI DE FANFARA — două premii II, in valoare de 15 000 lei fiecare, lucrărilor : „Tulnice" de Mihai Moldovan și ..Ritmuri citadine" de Nicolae Beloiu, precum și două mențiuni, în valoare de 5 000 lei fiecare, lucrărilor : „Poem eroic” de Savel Horceag și „Momente" de Eugen Mihai Marton.Lucrările distinse cu premii și mențiuni vor fi difuzate în cadrul manifestărilor artistice organizate in cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 februarie. In țară : Vremea se menține în general călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnourări mai accentuate în nordul și vestul țării, unde vor cădea burnițe și ploi locale. Vînt în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, iar maximele intre 2 și 12 grade, local mai ridicate în sudul țării. Ceață dimineața și seara. La București : Vremea se menține călduroasă și în general frumoasă. Cerut va fi variabil. Vînt în general slab. Temperatura se menține ridicată.

FABRICA BE BERE DIN AZUGA 
EA UN VEAC DE ACTIVITATE

PLOIEȘTI (corespondentul „Scin- teii“, C. Căprarii).Fabrica de bere din Azuga a împlinit 1GC de ani de la intrarea ei in funcțiune. Cu prilejul acestei aniversări, a avut loc o festivitate în cadrul căreia tovarășul Vasile Vîlcu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a înmînat directorului unității, inginerul Aurel Time, inalta distincție conferita fabricii : Ordinul Muncii clasa I pentru succesele obținute de colectiv în decursul anilor și, mai ales, în ultimul cincinal. Producția de bere a crescut de la 10 000 hl, capacitate inițială, la 244 000 hl. Datorită investițiilor (45 milioane lei), la sfîrșitul actualului cincinal unitatea va ajunge să producă peste 300 000 hl bere.Colectivul fabricii a trimis Comitetului Central al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă prin care se angajează să-și îndeplinească exemplar sarcinile de plan și să obiină o producție calitativ superioară.

Semnarea Acordului privind schimburile de mărfuri 
și colaborare dintre Uniunile cooperativelor 

de consum din România și UngariaSîmbătă la amiază, Francișc Țapoș, vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, și Mihai Bartolak, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Generale de Consum din R. P. Ungară, au semnat Acordul privind schimburile de mărfuri și colaborare între uniunile cooperatiste din cele două țări pe perioada 1971—1975. Au fost prezenți Dumitru Bejan. președintele CENTROCOOP, mpmbri ai conducerii uniunii.Totodată, Dumitru Făiniș, directo- ’rul general al întreprinderii de comerț exterior „Eximcoop", și Istvan Galambos, directorul întreprinderii

de comerț exterior „Hungarocoop" an semnat Protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul în curs.
★Simbătă după-amiază, delegația Uniunii Naționale a Cooperativelor Generale de Consum din R. P. Ungară. condusă de Mihai Bartolak, vicepreședinte al uniunii, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de membri ai conducerii CENTROCOOP și întreprinderii de comerț exterior „Eximcoop". (Agerpres)

PLECAREA MINISTRULUI INDUSTRIEI SUEDIEIDupă o vizită de patru zile în România, timp în care au avut întrevederi cu o serie de personalități ale vieții de stat și economice din țara noastră, ministrul industriei din Suedia. Krister Wickman, subsecretarul de stat în acest minister, Aksel Wallen, precum și oamenii de afaceri care i-au însoțit, au părăsit sîmbătă dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost salutați de Bujor Aimășan. ministrul industriei miniere și geologiei. și de Victor Ionescu. președintele Camerei de Comtrț.Au fost prezenți Per Otto Raths- man, ambasadorul Suediei la București. și membri ai Ambasadei.(Agerpres)
viața internațională
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C. C. al P. C. U.S. a aprobat 
proiectul de directive ale celui 

de-al XXIV-lea Congres 
al partidului

MOSCOVA 13 ' (Agerpres). - A- gentia TASS a difuzat hotărirea Comitetului Central al P.C.U.S, prin care este aprobat proiectul de directive ale celui de-al XXIV-lea Congres al partidului privind planul cin
cinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1971—1975. Proiectul de directive va fi publicat în presă și va fi dezbătut in organizațiile de partid, in adunările oamenilor muncii și in presă.

Lucrările Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — Seimul R.P. Polone s-a întrunit simbătă în ședință plenară pentru a dezbate proiectele de lege cu privire la modificarea planului economiei naționale și a bugetului de stat pe anul 1971. După cum anunță agenția P.A.P., parlamentul a procedat la schimbări în componența Prezidiului Seimului, a Consiliului de Stat și a guvernului R.P. Polone. Czeslaw Wycech, ma

reșal al Seimului, a cerut să fie eliberat din această funcție, in locul său fiind ales Dyzma Galaj. Zenon. Kliszko a fost eliberat din funcția de vicemareșal al Seimului, iar Ignacy Logasowinski și Boleslaw Po- dedworny, din cea de vicepreședinți ai Consiliului de Stat al R.P. Polone. Stefan Gucwa și Boleslaw Ruminski au fost aleși în funcția de vicepreședinți ai Consiliului de Stat.
îndeplinirea planului economiei 

naționale poloneze in 1970
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — Direcția generală de statistică a R. P. Polone, informează agenția P.A.P., a dat publicității comunicatul cu privire la îndeplinirea planului economiei naționale pe 1970. Venitul național, se arată în comunicat, a crescut in comparație cu 1969 cu aproape șase la sută, atingind în linii mari nivelul prevăzut de plan. Valoarea producției globale a industriei a sporit, în prețuri comparabile, cu 8,3 la sută, față de 7,3 la sută, cit s-a prevăzut în plan.Nu au fost îndeplinite sarcinile prevăzute în plan în domeniul pro

ducției agricole. Se apreciază că valoarea producției agricole globale a fost cu 1,9 la sută superioară celei din 1969, an cu o recoltă slabă, dar nu a atins nivelul din 1968. /Potrivit datelor preliminare, investițiile s-au cifrat, în prețuri curente, la 209 miliarde zloți, ceea ce reprezintă un spor de 5,2 la sută. Creșterea veniturilor din economie a reprezentat anul trecut aproximativ 13 miliarde zloți, fiind sub nivelul anilor precedenți, se arată în comunicat. Volumul schimburilor în comerțul exterior a crescut, calculat în prețuri curente, cu 12,7 la sută.
0 HOTĂRlRE A VECEI EXECUTIVE FEDERALE

A R.S.F. IUGOSLAVIABELGRAD 13 (Agerpres). — Secretariatul federal pentru informații al R.S.F. Iugoslavia a dat publicității un comunicat în care se arată că Vecea Executivă Federală a adoptat o hotărîre potrivit căreia tariful la energia electrică din rețeaua de transport urmează să crească, ince- pînd de la 1 martie 1971, cu maximum 30 la sută, iar tarifele întreprinderilor de distribuție a energiei electrice cu 15—20 Ia sută. Prețurile de vînzare la petrol și derivatele sale, cu excepția motorinei destinate uzului intern, urmează a fi sporite pînă la nivelul prețurilor de import. De la aceeași dată, întreprinderile de transport feroviar vor putea trece la majorarea tarifelor la transportul

mărfurilor în mod linear cu 17 la sută.în adoptarea acestor hotărîri — se specifică in comunicat — Vecea Executivă Federală a pornit de la posibilitatea economiei de a se adapta la aceste creșteri, în așa fel. incit să nu se ajungă la o reacție în lanț la prețurile celorlalte produse și servicii. S-a urmărit, de asemenea, ca majorarea prețurilor să se realizeze cu efecte minime asupra cheltuielilor de tra'i. Vecea Executivă Federală a hotărît să treacă la o asemenea operațiune numai in cazurile excepționale, în care acest lucru «e impune pentru atenuarea disproporțiilor *- părute anterior.
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13 (Agerpres). — Mai de conducători sindicali,

COPENHAGA 13 (Agerpres). — La Copenhaga și-a început sîmbătă lucrările cea de-a XlX-a sesiune anuală a Consiliului nordic. La dezbateri iau parte șefii de guverne din Danemarca. Suedia. Norvegia, Finlanda și Islanda, precum și 94 de repre-. zentanți ai celor cinci parlamente și 105 experți. în prima sa ședință a fost ales în funcția de președinte al. Consiliului nordic, pe anul 1971, Jens Otto Krag. fost prim-ministru al Danemarcei, în prezent Partidului social-democrat ceastă țară.în cadrul reuniunii, care pînă la 18 februarie, vor fi examinate o serie de probleme referitoare la colaborarea economică dintre țările membre și, în mod deosebit, relațiile dintre țările nordice și cele din Piața comună.

NEW YORK 13 (Agerpres). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, ambasadorul Gunnar Jarring, a avut vineri întrevederi cu Mohammed El Zayat, reprezentantul R.A.U. la Națiunile Unite, ți cu Joseph Tekoah, reprezentantul Israelului.
Tn declarațiile făcute presei la sfir- șitul convorbirilor avute cu Gunnar Jarring, cei doi interlocutori s-au limitat la a reaminti pozițiile guvernelor lor în problema conflictului din Orientul Apropiat.

Intre r. p. bulgaria și r. f. a germaniei

® LA AMMAN S-A REINSTAURAT CALMULAMMAN 13 (Agerpres). — După două zile de incidente între armata iordaniană și membri ai organizațiilor palestinene de rezistență, la Amman s-a reinstaurat sîmbătă calmul, informează agenția M.E.N. Școlile, magazinele și birourile guvernamentale au fost redeschise.Reprezentanți ai organizațiilor palestinene de rezistență și ai guvernului iordanian s-au întrunit în aceeași zi la Amman.In atmosfera de calm relativ care domnea sîmbătă în Iordania, președintele Comitetului militar arab de supraveghere a încetării focului, generalul Ahmed Abdel Hamid Helmy, a făcut o inspecție îp diverse puncte ale capitalei iordaniene, însoțit de reprezentanți ai guvernului și ai Comitetului Central al Rezistenței palesti- nene.Un purtător de cuvînt al Comitetului Central ’al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) a anun-

țat că 500 de persoane arestate în cursul incidentelor din ultimele zile au fost eliberate de către autoritățile iordaniene.
★DAMASC 13 (Agerpres). — „Comitetul Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a hotărît să acționeze în vederea constituirii unui Front pentru Eliberarea Palestinei", a anunțat postul de radio Damasc. ..Acest front, se precizează în informația transmisă din capitala siriană, va grupa toate mișcările de rezistență palestinene".Hotărîrea creării sale a fost luată, potrivit aceleiași surse, cu ocazia .recentei reuniuni de la Damasc a Comitetului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, și va fi studiată de către Consiliul Național Palestinean (Parlamentul palestinean) în timpul sesiunii care se va deschide la 27 februarie la Cairo.

BONN 13. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, transmite : Ministrul federal al economiei al R. F. a Germaniei, Karl Schiller, și ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria, Lîcezar Avramov, au semnat la Bonn acordul guvernamental pentru perioada 1971—1974 de cooperare economică, comercială, teh- nico-științifică și cu privire la reprezentanțele comerciale ale celor două țări. Acordul prevede lărgirea in continuare a colaborării dintre Bulgaria și R. F. a Germaniei șl creează condiții pentru cooperarea între diferite întreprinderi din cele două țări.Luind cuvîntul cu ocazia semnării acordului, cei doi miniștri au subliniat contribuția importantă a acestui acord la dezvoltarea unor relații economice complexe între Bulgaria

si R. F. a Germaniei, precum și faptul că el exprimă voința celor . două state de a-și normaliza reia-? țiile lor cu caracter economic. Prin înscrierea clauzei națiunii celei mai, favorizate, a arătat Licezar Avramov, acordul reprezintă un important progres față de acordurile anterioare. Totodată, ministrul bulgar a scos in evidență că, in ceea ce privește cooperarea economică intre firmele celor două țări, vor fi avute în vedere, cu precădere, sectoarele industriei mecanice, aparaturii electrotehnice, electronicii și industriei agroalimentare.In timpul vizitei sale la Bonn, Lî- cezar Avramov a fost primit de cancelarul federal Willy Brandt, care și-a manifestat satisfacția față de evoluția favorabilă a legăturilor economice dintre R.F.G. și Bulgaria.
Dezvoltarea colaborării economice

NEW YORK 13 (Agerpres). — Tn Statele Unite a luat ființă o organizație denumită „Uniunea sindical- universitară", al cărei principal scop este lupta pentru încetarea războiului din Asia de sud-est. Referindu-se la recenta intervenție a S.U.A. în Laos, o declarație a noii organizații relevă că „războiul nu poate fi curmat prin extinderea sa. Singura cale pentru încetarea războiului este stabilirea unui termen pentru retragerea deplină a tuturor forțelor armate ale S.U.A. din Indochina și îndeplinirea acestui angajament.Grupul pregătitor pentru crearea noii organizații cuprinde conducători ai unor mari sipdicate din S.U.A. și reprezentanți ai\studenți- lor și profesorilor dintr-o serie de institute de învățămint superior de prestigiu .în afara luptei împotriva războiului, „Uniunea sindical-universitară" iși propune să militeze împotriva șo-

majului și pentru îmbunătățirea sistemului de învățămint.Zilele trecute, la Berkeley (California) a avut loc o puternică demonstrație împotriva escaladării războiului din Indochina, în cursul căreia — așa cum se vede din fotografia de mai sus — au avut loc ciocniri între manifestant! și poliție.
AFIRMAȚIILE 

LUI M. LAIRDWASHINGTON 13 (Agerpres). — Ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, vorbind la „Phoenix Rotary Club", a declarat că „in operațiunile din Laos nu sînt angajate forțe terestre americane de luptă", dar, a adăugat el, „în Laos se află un oarecare personal de cercetare și salvare în sprijinul trupelor sud-viet- nameze".
DECLARAȚIA GUVERNULUI

CARACAS mult de 700 personalități politice și,lideri ai țăranilor guatemalezi au fost asasinați de la începptul lunii noiembrie 1970 în Guatemala, apreciază un comunicat al Confederației latino-americane a sindicatelor creștine (C.L.A.S.C.).Comunicatul atribuie responsabilitatea crimelor unor organizații de extremă dreaptă’ care se bucură de sprijinul autorităților. Secretarul general al C.L.A.S.C., Emilio Mas- pero, a declarat că organizațiile teroriste din Guatemala sînt de fapt „organizații alcătuite din membrii forțelor armate", care și-au sporit considerabil activitatea după proclamarea stării de asediu, la 1 noiembrie 1970. El a arătat că rigurozitatea cenzurii existente în Guatemala împiedică aducerea la cunoștința publicului a acestor acte și a arătat că „mai mulți conducători afiliați la C.L.A.S.C. figurează pe «lista neagră» a organizațiilor teroriste, fiind amenințați cu moartea".Confederația a trimis mesaje Confederației Mondiale a Muncii, Organizației Internaționale a Muncii și altor organisme internaționale pentru a le informa de situația exis- ■ tentă în Guatemala. Ea a cerut, de asemenea, Comisiei Drepturilor O- mului a Națiunilor Unite și Comisiei Internaționale a Juriștilor .să trimită o misiune de anchetă in ' Guatemala.

RĂSPUNSURI LA MESAJELEBELGRAD 13 (Agerpres). — Secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț. l-a primit vineri pe ambasadorul S.U.A. la Belgrad. William Leonhart, care i-a inmînat răspunsul președintelui S.U.A.. Richard Nixon, la recentul mesaj al președintelui Ipsip Broz Tito în legătură cu situația din Orientul Apropiat.Agenția Taniug menționează că

PREȘEDINTELUI I. B. TITOpreședintele Tito a primit vineri și răspunsul , premierului britanic Heath la acest mesaj;După cum s-a. anunțat,' președintele Iugoslaviei a adresat mesaje' în această problemă secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnevț președintelui. S.U.A., Richard . Nixon, președintelui Franței, Georges Pompidou, și primului ministru al Marii Britanii, Edward Heath.
La sesiunea Comisiei economice O.N.U. pentru Africa

Rezoluție în sprijinul apărării suveranității 
asupra resurselor naturaleTUNIS 13 (Agerpres). — în capitala tunisiană s-au încheiat lucrările celei de-a 10-a sesiupi a Comisiei economice O.N.U. pentru Africa. Participanții au adoptat o rezoluție, prezentată de delegația algeriană, în care se reafirmă „adeziunea totală la principiul exercitării de către țările africane a suveranității depline asupra resurselor lor naturale" și

se recunoaște „legitimitatea măsurilor luate de țările africane producătoare de petrol pentru exercitarea efectivă a acestei suveranități". Conferința a definit perspectivele dezvoltării economice și sociale a Africii pentru anii '70, preconizind un ritm mediu anual de creștere de 6 lă siltă pentru țările acestui Continent.'
R. P. CHINEZEPEKIN 13 — Corespondentul. A- gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Guvernul R. P. Chineze a dat publicității o declarație în legătură cu extinderea războiului in Indochina. Relevînd că Laosul este un vecin apropiat al Chinei, declarația apreciază că acțiunile S.U.A. împotriva Laosului „constituie o gravă a-

menințare și pentru China. Poporul chinez nu va răniîne eituși de puțin indiferent la aceasta. EI va lua toate măsurile necesare pentru a a- corda un sprijin deplin celor trei popoare ale Indocliinei, în vederea in- fringerii totale a agresorilor americani și a aeoliților acestora".
Premierul Ciu En-lai a primit

delegația guvernamentala
economica a R. D. Vietnam

dintre Iugoslavia și Ungaria
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — La invitația guvernului ungar, Alexan- dar Grlicikov. vicepreședinte al Ve- cei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia. a făcut, o vizită de cîteva zile la Budapesta, unde a purtat convorbiri cu Matyas Timar și Antal Apro. vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, cu Peter Valyi, ministrul de finanțe, precum și cu alți membri ai guvernului ungar.în cadrul unei conferințe de presă, relatează âgenția M.T.I., Alexander Grlicikov a apreciat convorbirile de Ia Budapesta ca satisfăcătoare și u- tile și a declarat că relațiile dintre cele două țări se dezvoltă intens. Exemplificind, el a relevat că în cadrul convorbirilor purtate au fost a- bordate problema racordării Ungariei

și Iugoslaviei la conducta pentru transportul gazelor in curs de realizare între Uniunea Sovietică și Italia, precum și problemele colaborării, un- garo-iugoslave in domeniul recepțio- nării și prelucrării petrolului provenit din Orientul Apropiat. Au fost, de asemenea, purtate convorbiri privind colaborarea celor două țări în industria aluminiului.Răspunzind la o întrebare privind relațiile iugoslavo-chineze și iugo- slavo-albaneze, Grlicikov a afirmat că Iugoslavia colaborează cu toate țările, „indiferent de faptul că există diferente de păreri în probleme internaționale. economice sau ideologice. în acest sens. îmbunătățim relațiile noastre cu acele țări cu care ele nu au fost satisfăcătoare, cum ar fi, de pildă, China și Albania".

agențiile de presă transmit
(Urmare din pag. I)

PEKIN 13 (Agerpres). — Ciu En-, lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a avut sîmbătă la Pekin o întîlnire cu Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepremier al R.D. Vietnam, precum și cu membrii delegației guvernamentale economice a R.D. Vietnam. Cu acest prilej, menționează agenția Chiria Nouă, a avut loc o convorbire prietenească.

Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineza, și Ciu Hui-tzo, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C, Chinez, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei populare chineze de eliberare, au avut vineri convorbiri ou Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, vicepremier al R. D. Vietnam.

Schimb de ambasadori 
între R. P. Chineză și Italia. Italia a numit în funcția de ambasador la Pekin pe Folco Trabalza, acceptind, în același timp, desemnarea de . către guvernul , Republicii Populare Chineze a lui Shen Pin' în calitate de ambasador in capitala italiană, anunță un comunicat publicat la Roma. Schimbul de ambasadori are loc in urma stabilirii relațiilor diplomatice intre Italia și Republica Populară Chineză, în luna noiembrie 1970.

Președintele Franței, Geor- ges Pompidou, a sosit sîmbătă după- amiază la Paris, întorcindu-se dintr-o călătorie de 12 zile. întreprinsă în 7 cinci țări africane. în cursul vizitelor sale, președintele Pompidou a a- firmat dorința Franței de a continua politica sa de cooperare cu țările A- fricii — ..................................... “Presse.

anii 1971—1972 a fost semnat la Hanoi. După semnare, delegația de oameni de știință sovietici, condusă de A. Dorodnițîn, a fost primită de primul ministru al R. D. Vietnam, Fam Van 'Dong, informează agenția T.A.S.S.
La Varșovia sosește 

astăzi Herbert Wehner, pre- ședintele fracțiunii P.S.D. din Bun- destagul vest-german, a anunțat Ministerul de Externe al Poloniei. H. Wehner va avea . întrevederi cu Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și alte personalități poloneze.

părți, și-au exprimat satisfacția față de evoluția favorabilă a schimbului de mărfuri în 197.0, a cărui valoare s-a ridicat la 220 milioane de dolari. De asemenea, cele .două părți au subliniat maxime tehnice garia și necesitatea înlesnirii a colaborării industriale și între întreprinderi din Un- Italia.
La Santiago de Chile au ‘fost semnate un acord comercial șî un protocol privind schimburile de mărfuri dintre Chile și. Cuba pe anii .1971—1973, pentru o valoare totală db 20 milioane dolari.

relatează agenția France
Un protocol cu privire la 

colaborarea științificădintre Comitetul de stat pentru, problemele științei și tehnicii al R. D. Vietnam și Academia de -Științe a U.R.S.S. pe

La Universitatea Haile Selassie din Addis Abeba s-a descins expoziția de fotografii „Din viața unor uzine românești", organizată cu concursul I.R.R.C.S. Cu același prilej a fost prezentată o colecție de cărți și o- biecte de artizanat. Expoziția se bucură de aprecierea publicului vizitator.

ULTIMA ETAPĂ A UNUI TURNEU CU NUMEROASE
SEMNE DE ÎNTREBARE

Reprezentantul „Foreign Offi- ce“-ului pentru Golful Persic. William Luce, se află, în prezent, in capitala Iranului, această ultimă e- tapă a lungului turneu început la 23 ianuarie prin statele riverane golfului anunțîndu-se ca cea mai importantă în definitivarea punctului de vedere al guvernului britanic a- supra politicii sale .viitoare in a- ceastă zonă. Semnificația ce se a- cordă aici evenimentului este in strînsă legătură cu oscilațiile ce survin în regiunea golfului, cu pozițiile divergente ale Iranului și Marii Britanii in ce privește constituirea unei federații a emiratelor riverane și cu problema prezenței engleze Ia est de Suez. în cercurile ziaristice se reamintesc declarații anterioare ale oficialităților iraniene, în care se cere evacuarea trupelor britanice din Golful Persic încă în cursul acestui an.Observatorii de aici reamintesc că Iranul este și el interesat în securitatea șeicatelor, și emiratelor din Golful Persic, aflate incă sub protectorat britanic, numai că Iranul vede această problemă într-o manieră diametral opusă și anume „securitatea zonei Golfului Persic să fie exclusiv apanajul statelor riverane", deci fără nici un amestec din a- fară. în acest scop, autoritățile iraniene au întreprins și acțiuni con-

crete vizînd apropierea de emiratele și șeieatele Golfului Persic. A- nul trecut, după cum se știe, Iranul a renunțat oficial la pretențiile sale asupra arhipelagului Bahrein. Numeroase delegații iraniene s-au deplasat în emirate, s-au făcut pași importanți în direcția schimburilor comerciale și culturale. La Teheran au venit șeici și emiri în vizite o- ficiale. Pentru prima dată emirul .
CORESPONDENȚA 

DIN TEHERAN 
DE LA N. POPOVICI

Bahreinului a făcut o vizită la Teheran în toamna trecută; a avut convorbiri cu șahinșahul și cu primul ministru, care s-au soldat cu unele rezultate, în special pe linia colaborării economice și financiare. Au fost inaugurate linii aer.iene directe între capitalele celor două state. Raporturi bune există între Iran, Kuweit și Arabia Saudită. Discursuri oficiale au relevat capacitatea Iranului de a asigura, prin torțe proprii, securitatea tuturor statelor riverane și pentru a da mai multă consistență cuvintelor, s-au făcut

publice suplimentarea bugetului a- părării, achiziționarea de nave militare, avioane și alt armament modern.După opinia comentatorilor de aici, unul din punctele nevralgice abordat în convorbirile lui Luce cu conducătorii Iranului este apartenența insulelor Tomb și Moussa, si tiuite în apropierea strîmtorii Hormoz. Insulele, deși nepopulate, prezintă interes strategic și economic, îndeosebi in ce privește partajarea platoului continental, deosebit de bogat in zăcăminte de petrol. în repetate rîn- duri, presa locală a citat declarații oficiale, potrivit cărora cele două . insule fac parte de drept din teritoriul Iranului, ele fiind încorporate, în mod silit. în secolul trecut. în teritoriul posesiunilor britanice. Revenirea la Iran a celor două insule presupune insă eșecul încercărilor de a se constitui, sub oblăduirea britanică, o federație a șei- c-atelor și emiratelor din Golful Persic, care ar fi plice lucrurile.încă nu s-au le turneului lui ța înființării federației celor nouă șeicate și emirate din golf, insă, după aprecierile generale, calea constituirii acesteia este plină de obstacole.

Reducerea taxei de scont de la 5 la . 4,75 la sută a fost ho- tărîtă de Consiliul federal de rezerve al S.U.A. Este, a treia măsură de acest fel luată. de la începutul anului și cea de-a cincea din noiembrie trecut. în urma acestei noi reduceri, taxa de scont a atins cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani și jumătate. Hotărînd reducerea acestei taxe (do- binda pentru împrumuturile acordate), Consiliul federal de rezerve (F.E.D.j speră să relanseze cererea de credite, să stimuleze investițiile și să contribuie, astfel, la realizarea obiectivelor de reducere a șomajului și de expansiune a economiei.
Ull aCOrd a fost semnat 1< Dubrovnik, ■ potrivit căruia șantierul naval argentinean „Allanza Astilleros" din Buenos Aires urmează să livreze flotei maritime iugoslave Șase nave. Valoarea acordului, precizează agenția Tanipg, se ridică la 29 milioane de dolari. Navele urmează să fie livrate Iugoslaviei pînă în anul 1975. auNoi corpuri celestei satelitul

de natură să com-dezvăluit rezultate- ,W.. Luce în privin-

urmă cu cîteva zile a părăsit

Consiliul internațional al 
Cafelei a resPins 0 propunere a țărilor producătoare de a se reduce cotele de export. Propunerea prevedea o scădere a întregii cote de la 54,4 milioane la 51,4 milioane saci. Țările producătoare de cafea și-au exprimat, în repetate rînduri, nemulțumirea față de prețurile scăzute pe care le obțin din partea țărilor occidentale consumatoare de cafea. Propunerea lor avea în vedere tocmai o mai echitabilă reașezare a acestor prețuri.

Șeful administrației de 
la PnOm Penh, generalul Lon Noi, care însuferit un atac de cord, a simbătă capitala Cambodgiei, Ia bordul unui avion american, cu destinația Hawai, unde va fi supus unui tratament medical îndelungat — anunță agenția Associated Press. Se menționează că funcțiile de prim-ministru și ministru al apărării, deținute de Lon Noi, vor fi preluate temporar de vi- cepremierul Sirik Matak.

0 nouă serie de explozii de bombe a avut loc in cursul nopții de vineri spre sîmbătă Ig Belfast. Dat fiind numărul mare de atentate din cursul unei singure nopți, poliția crede că acestea ar fi urmarea unei acțiuni organizate și concertate.
Un acord cu privire la 

schimburile de mărfuri din
tre R.P. Ungară și Italia pe anul 1971 a fost semnat la Budapesta. Acordul prevede o creștere însemnată a schimburilor de mărfuri, mai ales pe calea liberalizării exporturilor de mărfuri ungare în Italia. Cu ocazia tratativelor, ambele

fost descoperite de către astronomic „Sas-1“, lansat la 12 decembrie 1970 de la poligonul italian „San Marco", aflat în largul coastelor Kenyei, a anunțat in cadrul unei conferințe de presă prof. Luigi Bro- glio, director al' Centrului pentru cercetări aerospațiale al Universității din Roma.

Un alt aspect — a arătat Salvador 
Allende — este acela al experienței 
chiliene pe terenul frontului popular. 
In anul 1938, în Chile s-a format un 
guvern de front popular, care a mar
cat o etapă de progres și ascensiune 
a maselor populare. In acea peri
oadă a fost creată Corporația pentru 
dezvoltarea economică (C.O.RF.), 
care a permis dezvoltarea industriilor 
energetice, siderurgice și petroliere. 
Diferite, sectoare mijlocii au fost a- 
trase la exercitarea puterii guverna
mentale, au fost create, sindicatele și 
organizațiile unitare ale oamenilor 
muncii , din Chile. Partidele și grupă
rile politice care au format, in 1938, 
frontul popular s-au unit, de astă 
dată, împreună cu un sector al de
mocrației creștine (Mișcarea Acți
unea Populară Unitară — M.A.P.U.), 
în cadrul Unității Populare.„Experiența chiliană are o valoare semnificativă, a spus în continuare 
președintele. Am declarat mereu că fiecare popor, are propria sa realitate și că, în funcție de această realitate. trebuie să se folosească tactica menită să facă posibilă victoria populară, preluarea puterii. Am cîș- tigat prin .mijloace legale, am învins pe o cale stabilită in limitele jocului și legilor democrației burgheze. în limitele acestor legi înfăptuim acele transformări, mări și profunde, pe care Chile le reclamă și de care are nevoie. Vom modifica constituția pentru a obține o constituții populară, care să. exprime ' mod autentic prezența poporului dobîndir.ea și exercitarea puterii".

Evidențiind realizările obținute 
cele trei luni care au trecut de 
instalarea guvernului Unității Popu
lare — ca răspuns la o altă întrebare 
— președintele Allende a relevat că, 
de la început, au fost abordate două 
aspecte esențiale. „Mai întii, ne-am angajat cu toate forțele pentru a stăvili procesul de inflație. Am luat măsura de a stabiliza cursul monetar, pentru a pune capăt situației anterioare, cindjla fiecare 15 zile, creștea cursul dolarului în raport cu moneda națională. Am redus apoi dobinda la creditul bancar. Sîntem angajați într-o luptă' foarte dirză împotriva cercurilor reacționare, pentru a etatiza băncile. Paralel cu aceasta, am obținut controlul asupra marii întreprinderi siderurgice „COMPANIA DE ACEROS DEL PACIFICO", asupra minelor de cărbuni, precum și asupra a cinci bănci : am înaintat parlamentului proiectul de naționalizare a cuprului. Pe a-

în 
în

în 
la

teheran Negocierile în problema
prețului13 (Agerpres). — petroluluiLa niile occidentale le cer Iranului, Irakului. Kuweitului, Arabiei Saudi- te, precum și emiratelor Abu Dhabi și Qatar în ce privește obținerea unor asigurări că țările amintite nu vor formula noi pretenții pe timpul valabilității unui eventual acord, in cazul in care alți producători vor obține condiții mai avantajoase.Sîmbătă seara, reprezentanții companiilor occidentale și cei ai țărilor exportatoare din zona Golfului Persic au avut o nouă reuniune, în vederea examinării problemelor ră-

TEHERAN sfirșitul reuniunii care a avut loc sîmbătă la amiază în capitala Iranului între reprezentanții țărilor producătoare de petrol din regiunea Golfului Persic și cei ai companiilor occidentale, ministrul petrolului al Arabiei Saudite, Ahmad Seki Ya- mani, a declarat că cele două părți au căzut de acord „asupra tuturor problemelor de’ ordin financiar". „Rămin în discuție, a spus Yamani, numai aspectele legale". Potrivit a- genției Reuter, aceste aspecte se referă la garanțiile pe care compa- mase în suspensie.

ceastă bază este în curs de a fi creat sectorul de stat, din economie. Am expropriat două mari fabrici textile și sîntem pe cale să obținem controlul asupra unei a treia. Vrem să unim aceste fabrici intr-un complex textil, condus de guvern.Un alt aspect care ne-a preocupat fc.arte mult este acela al reformei agrare. Au fost expropriate peste 600 000 de hectare de la moșieri. Pentru a evita o serie de dificultăți care subzistă în sectorul agrar — și care sînt explicabile, dar nu justificabile — am creat Consiliul național țărănesc, începînd de la bază, cu consilii la nivel comunal, districtual și provincial. Vrem, prin aceasta, ca țăranii să se încadreze ferm în întregul proces de dezvoltare a economiei, să se șimtă un factor de bază al acestui proces.Așadar, pe scurt, vrem să recuperăm bogățiile naturale, materiile prime, să etatizăm băncile și să intensificăm procesul de aplicare a reformei agrare. Paralel, am luat o serie de măsuri de ordin social ca, de pildă, desființarea taxelor școlare ; am mărit numărul școlilor și posturilor de cadre didactice cu scopul de a asigura educația tuturor copiilor de vîrstă școlară • am mărit bugetul pentru învățământul mediu și universitar ; înfăptuim un plan de urgență pentru a rezolva, in măsuța posibilului, problema șomajului, în- țelcgind că această chestiune nu poate fi soluționată de la o zi Ia alta. Acesta este, în linii mari, tabloul acțiunilor și măsurilor pe care le înfăptuim".
Referindu-se, apoi, la politica ex

ternă a guvernului Unității Populare, 
Allende a arătat, intre altele : „Pe plan internațional, ne pronunțăm pentru respectarea strictă a principiilor autodeterminării și neintervenției, pentru solidaritate, pentru pace și dialog constructiv cu toate popoarele și statele lumii, indiferent de orînduirea lor politică și socială. E- xercitînd dreptul nostru legitim lu suveranitate, vom menține relații cu toate țările cu care am avut relații și înainte, vom stabili relații diplomatice și de altă natură cu toate țările, in măsura in care guvernul chilian consideră necesar și potrivit acest lucru.Pe plan regional, am sprijinit realizarea pactului Andin. Documentele semnate în cadrul acestui pact le considerăm importante, întrucît ele vin in apărarea economiilor naționale ale țărilor din Anzi, limitează expansiunea monopolurilor, stimulează procesele de naționalizare".

Referindu-se la problema relațiilor 
Republicii Chile cu România, pre
ședintele Salvador Allende a spus : „în convorbirile pe care le-am avut, recent, cu reprezentanții Partidului Comunist Român la Congresul Partidului Socialist din Chile, am abordat problema colaborării tehnice cu România. Dorim o colaborare amplă în domeniul petrolului. Dorim ca tovarășii români să ne ajute în prospectarea și exploatarea zăcămintelor noastre de petrol. Vrem să ajungem la un acord pentru obținerea de utilaje petroliere românești, întrucit știm că România s-a specializat ta producerea unor asemenea utilaje.Aceasta nu înseamnă că ne limităm doar la o astfel de colaborare. Vrem să dezvoltăm legăturile noastre pe plan politic, economic, cultural, sportiv, adică în toate domeniile", a subliniat în încheiere pre
ședintele Republicii Chile.
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